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Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Transplantatie Vereniging, 
donderdag 9 maart 2017, Figi Theater Hotel te Zeist  
 
Aanwezig:  
W.A. Allebes, J.H. Annema, F.J. Bemelman, S.P. Berger, M.G.H. Betjes, G. Bolt, M. van Buren, F. Claas, K. 
Cransberg, J. Dackus, R. van Dorpel, R. van Eechoud, E. de Graaf, J. Heimensen, A.C. Hemke, D. Hesselink, A. 
Hoitsma, M.J. Hoogduijn, M.W.F. van den Hoogen, M.H.H. Huibers, J. de Jager, N. Jansen, J. de Jonge, N. de 
Jonge, C. van Kooten, G. Kootstra, H. Kwakkel-van Erp, N.M. Lardy, R. van Leiden, H. Leuvenink, L. Maasdam, 
H.J. Metselaar, C. Moers, M. Mullens, K. Ooms, H. Otten, L.H.M. Pengel, H. Peters-Sengers, R.J. Porte, F. van 
Reekum, M. Reinders, W. Rensen, H. Rodenburg, D. Roelen, J.I. Roodnat, B. Schaefer, M. Siebelink, M. Sperber, 
A.M. Terpstra, T. Visseren, M. Wessels, W. Weimar, J. van de Wetering, J.W. Wierdsma, W. Zuidema, A.D. van 
Zuilen 
 
Afwezig met bericht: 
M. Christiaans 
 

1. Opening en mededelingen voorzitter  
Reinders (voorzitter) opent de vergadering om 17.15u en heet de ereleden Claas, Hoitsma, Kootstra en 
Weimar speciaal welkom. Het LOC wordt bedankt voor het succesvol verlopen bootcongres.  

 
2. Notulen ledenvergadering d.d. 9 maart 2016  

Er zijn geen vragen van de leden over de notulen van de ledenvergadering d.d. 9 maart 2016.  
 

3. Jaarverslagen secretaris en penningmeester  
Het jaarverslag van de NTV wordt zonder commentaar door de leden aangenomen. 
Het jaarverslag van de penningmeester wordt door Roelen kort toegelicht aan de hand van een aantal 
dia’s. Het vermogen van de vereniging bedraagt eind december 2016 ongeveer € 240.000 euro. Het 
streefvermogen dat moet voorzien in het dekken van de kosten van alle NTV activiteiten voor 2 jaar is 
hiermee licht overtroffen. Er was in 2016 ruimte voor het uitreiken van scholingsbeurzen en het 
organiseren van een Young Professional netwerkdag. De begroting met betrekking tot 2017 is kort 
toegelicht en door de vergadering akkoord bevonden. 

 
Kascommissie: A.M van den Dorpel / H.J. Metselaar  
Metselaar maakt complimenten naar de penningmeester voor de uitstekende organisatie van de 
financiën van de vereniging. Namens de kascommissie geeft Metselaar aan dat de boeken zijn 
gecontroleerd en akkoord zijn bevonden.  

 
4.  Jaarverslagen werkgroepen NTV 

Reinders stelt de vergadering in staat om vragen te stellen over de jaarverslagen aan de voorzitters 
van de verschillende werkgroepen. Er zijn geen vragen.   

 
5.  Mededelingen NTS - B.J.J.M. Haase-Kromwijk  

Haase is niet aanwezig. Reinders prijst de door de NTS georganiseerde sessie op het zojuist afgesloten 
bootcongres. Er zijn geen aanvullende vragen aan de aanwezige NTS leden. 

 
6.  Mededelingen Eurotransplant  

Reinders benoemt dat Eurotransplant van 4-6 oktober 2017 het jubileum congres organiseert in 
Noordwijk ter ere van het 50-jarig jubileum van de organisatie, waarvoor NTV leden welkom zijn en 
zich kunnen inschrijven. De voorzitter geeft daarnaast aan dat er in 2017 door Eurotransplant verder 
wordt gewerkt aan de implementatie van de CORE software, de opvolger van het ENIS systeem.   

 
7.  Mededelingen ESOT  

Leuvenink geeft aan dat de abstract deadline voor het ESOT congres in Barcelona nadert. Er is 
overeenstemming tussen de ESOT en de American Society of Transplantation (AST) om een 
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gezamenlijk basic science congres te organiseren, waarschijnlijk in Rotterdam. Tenslotte benoemt 
Leuvenink dat het NTV bestuur bekijkt of de ESOT app gebruikt kan worden voor het bootcongres. Er 
zijn momenteel nog vragen van het bestuur over de kosten van de app. 

 
8.  Richtlijn Donatie na euthanasie   

Reinders noemt dat er een richtlijn donatie na euthanasie is opgesteld na uitgebreid overleg met 
verschillende betrokken partijen. De richtlijn is gepresenteerd aan minister Schippers. Reinders dankt 
alle NTV leden die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van de richtlijn. Er wordt 
benadrukt dat het een groeidocument betreft waarin nog aanpassingen gemaakt kunnen worden en 
dat de richtlijn te vinden is op de NTS website. 
 

9.  The Transplant Library  
Hoogduijn geeft een korte uitleg over de Transplant Library, een online archief van randomised control 
trials, richtlijnen en reviews aangeboden door het Peter Morris Centre for Evidence in Transplantation 
van de universiteit van Oxford. Van de ruim 620 NTV leden hebben 162 toegang tot de library via hun 
ESOT lidmaatschap, ruim 450 leden hebben geen toegang. Het bestuur is voornemens om alle NTV 
leden toegang te verstrekken tot de library en Chiesi is bereid om de kosten hiervan op zich te nemen. 
Hoogduijn vraagt of er hierover vragen zijn. Deze zijn er niet. 

 
10.  Reglementen werkgroepen 

Reinders geeft aan dat er een paar veranderingen zijn in de reglementen van de LWTV. Hier zijn verder 
geen opmerkingen over en het nieuwe reglement wordt aangenomen. 

 
11.  Bestuurssamenstelling  

Bestuursleden Roelen en Wessels verlaten na 2 termijnen het bestuur. Reinders dankt beiden voor het 
vele werk dat ze de afgelopen 6 jaar voor de vereniging verricht hebben. Wessels heeft zich onder 
andere actief ingezet voor de vaccinatie richtlijn na transplantatie, het onderwijs en het gezamenlijke 
congres met de Engelse transplantatie vereniging in 2015. Roelen wordt geprezen voor zijn 
onovertroffen verdiensten als penningmeester voor de vereniging, en voor zijn rol in de organisatie 
van het congres met de Engelse transplantatie vereniging. Reinders stelt de benoeming van Otten en 
Annema voor aan de vergadering, waarmee wordt ingestemd. Otten zal de taken van penningmeester 
overnemen van Roelen.  

 
12. W.v.t.t.k.  

Reinders noemt dat Rotterdam het LOC is bij het volgende bootcongres en dat het de bedoeling is dit 
samen met de Belgische transplantatie vereniging te organiseren. Van Zuilen noemt dat er een 
zogenoemde iDoctor app beschikbaar is welke in andere medische vakgebieden succesvol gebruikt 
wordt door medici om kennis uit te wisselen. Van Zuilen geeft aan dat de app wellicht nuttig is in het 
transplantatie vakgebied. Het bestuur zal hier verder naar kijken. 

 
13.  Sluiting  

Reinders sluit de vergadering om 18.05 uur. 

 


