
 

 

Bijeenkomst LWTV algemene leden vergadering 

Datum en tijdstip 12-03-2019 

Locatie Mauritszaal, KIT Amsterdam 

Aanwezig Marjo van Helden (voorzitter), Monique Mullens, John Dackus, Wendy Heijkens, Juliette 

Rabbeljee, Marja van Dijk, Lara Elshove, Kelly Muller, Erika v Straaten, Tally Norder, Piet vd 

Weide, Coby Annema, Willie Steenhuis, Marianne de Plaa, Dicky Bosscher, Annemarie 

Roelofs, Lyda Engelsman en Jose den Ouden (notulist) 

 
1. Opening 

 
Marjo van Helden opent als voorzitter de algemene ledenvergadering.  
Korte samenvatting 2018: 

 LWVT bestuur heeft voor het eerst een brainstormsessie gehad over de toekomst van LWTV 

 Glenda heeft afscheid genomen als bestuurslid van de LWTV 

 Tally (commissie educatie) en Wendy (commissie PR/sociale media) zijn toegetreden tot het bestuur 

 Alle correspondentie gaat voortaan via Marie Jose Gijtenbeek in verband met de privacy wet 
 

2. Notulen 
 
Notulen van 14-3-2018 worden doorgenomen en goedgekeurd. Zijn eventueel terug te lezen in de mail betreffende deze 
leden vergadering.  
 

3. Terugkoppeling commissies 
 
Commissie Educatie:  
In verband met afwezigheid van Tally (voorzitter commissie educatie) neemt Piet waar en licht de werkzaamheden van 
de commissie toe aan de hand van een PowerPoint presentatie.  
Zoals eerder vermeld heeft Glenda afscheid genomen als bestuurslid en voorzitter van de commissie educatie. Inmiddels 
is Maaike Swijnenburg (LUMC) toegetreden tot de commissie educatie. 
 
Er zijn in 2018 twee themamiddagen georganiseerd met de volgende onderwerpen: 

 'Een veerkrachtig leven' in april 2018.  

 'Pillen; is dat wat we willen'? in oktober 2018 
 
De opkomst van de themamiddagen en Journalclub (voorafgaand aan de themamiddagen) is matig. Gezien de reistijd en 
reiskosten staat dit niet in verhouding met de relatief weinige lesuren en is hiermee niet effectief gebleken. Inhoudelijk 
worden de themamiddagen wel goed beoordeeld! 
Ook de opkomst van de Journalclub is matig. Niet iedere deelnemer aan de themamiddag sluit aan bij de Journalclub. 
Het plan van de commissie/bestuur is om 1 keer per jaar een  symposium te organiseren in plaats van 2 - 3 keer per jaar 
een themamiddag. 
 
Er is in 2018 één dagsymposium georganiseerd: 

 2017: let’s go and tackle the viral (Jaarbeurs Utrecht) 
 
Voor dit jaar staat het dagsymposium gepland op: 9 oktober 2019 (jaarbeurs Utrecht) met titel: 'De andere kant van de 
transplantatie medaille'. 
Onderwerpen/ideeën goede sprekers zijn meer dan welkom bij de commissie! 
 
Toekomst/planning; 

 Enquête rondsturen voor ideeën onderwerpen/goede sprekers 
 
Commissie Onderzoek:  
(Coby en Marja) 
De commissie is nog steeds op zoek naar versterking.  
Maandelijks wordt er een overzicht naar alle leden gemaild met de nieuwste artikelen op gebied van 
orgaantransplantatie. 
 
Er is in 2018 één Journalclub georganiseerd (05-04-2018). Denise Beck heeft hier een artikel besproken. Inhoudelijk is 
deze Journalclub goed beoordeeld. De vraag is wat er met de Journalclub moet gebeuren. Ideeën zijn welkom! Coby 
mag hierover gemaild worden. 



Bij korte rondvraag komt het voorstel om: bijvoorbeeld 1 JC bij de workshopdagen te organiseren, 1  bij het  
dagsymposium en 1 voorafgaand aan de ALV ( totaal 3 x per jaar is ook het streven). 
De groep voor de JC moet niet te groot zijn, ongeveer 5-10 man. Met name focus op artikel. De commissie onderzoek 
zou ook hulp kunnen  bieden  bij statistiek/ opzetten onderzoek  of gezamenlijk onderzoek starten. In de praktijk wordt 
hier weinig gebruik gemaakt  van ondersteuning mogelijk omdat  de meesten mensen wel hulp in eigen centrum zoeken 
en ook krijgen. 
 
Toekomst/ planning: 

 Werven nieuwe leden voor commissie  

 Vraag wat te doen met de Journalclub en in welke vorm? Bijvoorbeeld: gezamenlijk onderwerp vanuit alle 
centra onderzoeken.  

 
Commissie PR en sociale media:  
(Wendy en Henri) 
De website is volledig vernieuwd en er is geen inlog meer nodig. Verder gaan alle inschrijvingen en nieuwsbrieven via de 
NTV.  
Ook de commissie PR/sociale media is op zoek naar versterking. Met name voor het beheer van sociale media, zoals 
Facebook account (moet professioneel blijven en niet toegankelijk voor patiënten) en exploreren van andere sociale 
media bronnen. Kelly Muller meldt zich als geïnteresseerde.  
 
Toekomst/planning: 

 Verwachtingen leden horen t.a.v. LWTV 
 
 

4. Workshop dagen Astellas mei 2019 
 

De workshop dagen zijn in september 2018 niet doorgegaan in verband met onvoldoende sprekers. Eerder in mei/juni lukte 
het ook niet om te plannen in verband met de financiële veranderingen bij Astellas. Er is onduidelijkheid over het feit waarom 
er geen nieuwe mogelijk voor inschrijving is uitgegaan. Vorig jaar is er wel een save the date verzonden en heeft Marie Jose 
alle inschrijvingen van september 2018 opnieuw aangemeld voor de komende workshop dagen van 9-10 mei 2019. 
Aangezien de workshop dagen hiermee zo goed als vol zat, is er geen nieuwe aankondiging uitgegaan. Volgend jaar zal dit 
beter gecommuniceerd worden met de NTV en LWTV. 
 

5. Dagsymposium oktober 2019 
 

Zoals besproken door de commissie educatie staat het dagsymposium gepland voor 9 oktober 2019 in de Jaarbeurs Utrecht. 
Piet heeft flyers uitgedeeld met een save the date. Deze zal ook via de NTV naar alle leden verstuurd worden. 
 

6. Vacature PR en sociale media 
 
Is tijdens de vergadering direct ingevuld door Kelly Muller (VS niertransplantatie chirurgie). 
 

7. WVTTK 
 
Coby geeft aan de kwaliteit innovatie prijs is verhoogd naar 2500 euro in plaats van 500 euro. Voor vragen kun je terecht 
bij Coby. 
Monique geeft aan dat alle financiën via de NTV lopen. Nogmaals voor alle duidelijk: LWTV heeft geen eigen potje. Alle 
financiën voor sprekers voor symposia e.d. gaan via de NTV (Henny Otten). Wanneer mensen ideeën doorgeven voor 
sprekers is het belangrijk om ook vergoedingskosten door te geven, dan kan dit met de NTV besproken worden. 
Lara geeft aan geen bericht van NTV te hebben gehad over de workshop. Zij had ook liever gezien dat er een geheel 
nieuwe inschrijving de deur uit was gegaan. Overigens is het zo dat degene die zich vorig jaar niet had ingeschreven en 
Marjo daarover hebben bericht deze leden zijn toegevoegd aan de deelnemerslijst  
 

8. Sluiting 
 
Wendy doet een enquête via socrative.  
Samenvatting: 
Er waren (slechts) 14 respondenten met scoringspercentage van 88% (hoog door directe, digitale invulling). 80% van de 
respondenten vindt dat de LWTV met de organisatie van het dagsymposium en de workshop voor VS genoeg doet. Van 
alle activiteiten zijn de twee belangrijkste doelen;  
- een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en standaardisatie voor zorg voor transplantatie patiënten  
- mogelijkheden bieden voor netwerken en uitwisselen van ervaringen.  
50% van de respondenten vindt 1 Journal club per jaar te weinig. En 80% geeft aan géén behoefte te hebben aan 
ondersteuning vanuit de LWTV bij het opzetten van een afstudeeronderzoek of kwaliteit verbetertraject.  
Over LWTV op Social Media zijn de meningen verdeeld (50% ja en 50% nee; Facebook en LinkedIn worden door 50% 
genoemd) en de website wordt zeer weinig bezocht; slechts 1 persoon 5-10x per jaar en 3 personen 3-5x per jaar, de 
andere 10 personen zeer zelden (1-2x per jaar).  
Verder veel input over onderwerpen en toekomstige potentiele sprekers voor symposia waarvoor dank. 
Over het algemeen zijn de meeste leden tevreden; de LWTV krijgt van bijna 80% van de respondenten een 8 voor de 
algehele indruk.  



 
Er wordt nagedacht of deze vorm van enquête voor herhaling vatbaar is bij de workshopdagen en het dagsymposium. 
 
Planning 2019: 

- Bootcongres nu 
- Workshop dagen Astellas 9 en 10 mei 2019  
- Dagsymposium 9 oktober 2019 Jaarbeurs Utrecht: 'De andere kant van de transplantatie medaille' 
- Enquête onder leden uitzetten voor ideeën onderwerpen/sprekers voor symposia 
- Opvroeg: hulp gezocht voor organisatie dagsymposium 2019. Voor aanmelding zie website of mailen naar Tally Norder 

(t.w.norder@umcg.nl) 
 

  
 
 

 


