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Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Transplantatie Vereniging, 
woensdag 13 maart 2019, Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam 
 
Aanwezig: M.J. Reinders, voorzitter, H.G. Otten, penningmeester, M.J. Hoogduijn, secretaris, C. Annema, J. de 
Jonge N. van der Kaaij, H. Leuvenink, bestuursleden. Leden: I. Alwayn, A. Baranski, F.J. Bemelman, A. v.d. Berg,  
S.P. Berger, L. Berkhout,  W.N.N. Boer, L. Bungener, M.C. van Buren, M. Clahsen-van Groningen, H.J.A. Dackus, 
M. van Dijk, E.M. van Duijnhoven, M.A.C.J. Gelens, B. Haase, S. Heidt, M.J.M. van Helden, J.W. van de Heijden, 
B.G. Hepkema, H. Hilbrands, B. van Hoek, M.J. Hofstra, M.W.F. van den Hoogen, V. Huurman, J.H. Kal-Gestel, H. 
Kimenai, M. de Kok, B.J. Kroesen, N.M. Lardy, P.J.E. van der Linden, H.J. Metselaar, H.J.M. Mullens, S.A. 
Nurmohamed, K. van der Pant, F.E. van Reekum, J. Reiger, W. Rensen, D.L. Roelen, S. Roest, B.S. Schaefer, E.T.M. 
Schiks, C. Schrauwen, M.J. Siebelink, T.C.K. Tran, J. Vervelde, M. van Vliet, S. Voorter, A.P.J. de Vries, K.M. de 
Vries, N.L. van den Weerd, J. v.d. Wetering, R.F. de Wilde  
 
1.  Opening en mededelingen voorzitter  

Reinders (voorzitter) opent de vergadering om 17.30u en heet de ereleden speciaal welkom. Het LOC 
wordt bedankt voor het organiseren van het bootcongres in Amsterdam.  
 

2.  Notulen ledenvergadering d.d. 15 maart 2018  
Er zijn geen vragen van de leden over de notulen van de ledenvergadering d.d. 15 maart 2018 en deze 
worden hiermee aangenomen.  

 
3.  Jaarverslagen secretaris en penningmeester  

Hoogduijn (secretaris) belicht een aantal punten uit het jaarverslag. Het gezamenlijke bootcongres met 
de Belgische transplantatie vereniging en het ESOT basic science congres dat in Rotterdam plaats vond 
worden benoemd, en er wordt een overzicht van de in 2018 uitgegeven beurzen en prijzen getoond. 
Het jaarverslag wordt zonder commentaar door de leden aangenomen.  
Otten (penningmeester) geeft een overzicht van de financiën over 2018. Er wordt aangegeven dat er de 
komende jaren wordt ingezet om het vermogen stabiel te houden en een bestemmingsreserve op te 
bouwen voor toekomstige congressen met andere nationale transplantatie verenigingen. Sponsoren 
hebben interesse in het sponsoren van NTV activiteiten. Roelen merkt op dat gewaakt moet worden dat 
de inhoudelijke invulling van NTV activiteiten geheel bij de NTV moet blijven. Roelen merkt tevens op 
dat vooruit gekeken moet worden naar piekuitgaven zoals bij gezamenlijke bootcongressen zodat daar 
van te voren budget voor gereserveerd kan worden. 

 
 Kascommissie: A.M van den Dorpel / H.J. Metselaar  

Metselaar geeft namens de kascommissie aan dat de boeken zijn gecontroleerd en akkoord zijn 
bevonden. Hij stelt de vraag of een kascommissie nog nodig is aangezien de boeken ge-audit worden 
door een accountant. De vereniging geeft aan de kascommissie graag te behouden.  

  
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  

NTS directeur Haase vermeldt dat 2018 een goed jaar was waarin de voorbereidingen voor het invoeren 
van het wetsvoorstel voor de ADR in volle gang waren. Ze geeft verder aan dat de financiering van de 
weefsel keten veranderd zal worden en dat de financiering van de NTS in de toekomst zal overgaan naar 
VWS. Er is in 2018 extra overleg geweest tussen de NTV en NTS, en dit overleg zal voortgezet worden in 
2019. 

 
6.  Mededelingen Eurotransplant  

Reinders benoemt dat er een nieuwe Eurotransplant gouvernance structuur komt met een Raad van 
toezicht. Ook op ICT gebied worden er veranderingen geïmplementeerd.  
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7.  Mededelingen ESOT  
Hoogduijn geeft aan dat er is overwogen om een bid te doen om het ESOT congres in 2023 naar ofwel 
Amsterdam ofwel Rotterdam te halen. De RAI is echter niet beschikbaar in september, de maand waarin 
het ESOT congres plaats dient te vinden. In Rotterdam wordt momenteel gebouwd aan een vernieuwde 
AHOY met hotels. Het bestuur heeft besloten dat de kansen voor een succesvol bid over 2 jaar voor het 
2025 congres mogelijk groter zijn. Een bid zal dan overwogen worden.  
Er is een nieuwe sectie opgericht binnen de ESOT, nl de European Cell Therapy and Organ Regeneration 
Section (ECTORS) gericht op regeneratieve geneeskunde. Hoogduijn en Reinders zijn bestuursleden in 
deze sectie. 
Hoogduijn benoemt dat NTV lidmaatschap recht geeft op 50% korting op het ESOT lidmaatschap en 
korting op de registratie kosten voor het ESOT congres. Hilbrands voegt toe dat de ESOT verschillende 
educatieve cursussen aanbiedt. 

 
8.  Young professionals: social media en mentorship 

YP voorzitter de Vries presenteert plannen voor een mentorship programma waarbij senior NTV leden 
ervaringen delen met junior NTV leden. Daarnaast zullen de YP de NTV kenbaar maken op social media 
netwerken zoals Linkedin en Facebook. Opkomende nieuwe netwerken zullen tevens overwogen 
worden. 

 
9.  Update nieuwe donorwet 

Reinders geeft aan dat de NTV betrokken is bij de implementatie van de nieuwe donorwet en plaats 
heeft in zowel de kwaliteitsgroep als de klankbordgroep van VWS. 

 
10.  Bestuurssamenstelling  

De eerste termijn van de Jonge en Hoogduijn is verstreken en beiden stellen zich herkiesbaar. De 
vergadering stemt hier mee in. Er wordt aangegeven dat er getracht wordt de bestuurssamenstelling 
zoveel mogelijk in balans te brengen waarbij gelet wordt op professie, instituut, m/v en 
vertegenwoordiging van de verschillende organen.  

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

Ploeg vraagt of er op toekomstige congressen vermeden zou kunnen worden dat er meerdere best 
abstract sessies parallel geplaatst worden. Dit wordt meegenomen naar het volgende congres. Roelen 
vraagt naar de rol van patiënten organisaties in de programmering van het bootcongres. Reinders geeft 
aan dat de vereniging steeds groter wordt en de rol van patiënten organisaties steeds belangrijker en 
dat daarom bepaalde keuzes gemaakt moeten worden. 

 
13.  Sluiting  
 Reinders sluit de vergadering om 18.20 uur. 
 
 
M.J. Hoogduijn 
Rotterdam, maart 2019 


