2016 is een jaar geweest waarin het bestuur samen met het bureau een heroriëntatie heeft
uitgevoerd en op grond daarvan plannen voor de toekomst heeft ontwikkeld. Deze heroriëntatie is
ingegeven door verliesgevende jaren als gevolg van een teruglopend aantal cursussen en cursisten.
Zo is er een actieplan opgesteld en dit zal in de loop van 2017 geëvalueerd gaan worden.
Het voornemen om een versobering van het aantal commissies tot stand te brengen is in 2016
gerealiseerd. We hebben afscheid genomen van de HBO-commissie, de commissie geriatrie en de
medisch specialistencommissie en daarmee ook hun rol bij het ontwikkelen van cursussen. Waar
nodig zijn de commissieleden bereid gebleken om incidenteel advies te geven.
De bureaumedewerkers hebben een grotere rol gekregen bij het initiëren van cursussen. Zij zullen
nieuwe ontwikkelingen in het veld proberen te signaleren die van belang kunnen zijn voor nieuwe
nascholing en dit afstemmen met de contacten in het werkveld. Zo nodig zullen mensen worden
gezocht die in samenwerking met het bureau hun medewerking kunnen en willen geven om inhoud
van de nascholing verder vorm te geven. Verder zullen de bureaumedewerkers meer naar buiten
treden en contacten leggen en onderhouden met de mensen in het werkveld. Het is van belang om
de naamsbekendheid van de stichting te vergroten en de activiteiten van de stichting voortdurend
onder de aandacht te brengen. Een andere actiepunt is het zoeken naar nieuwe externe partijen
waarmee wij een samenwerking kunnen aangaan.

Samenstelling bestuur
In deze periode van heroriëntatie is er behoefte aan continuïteit in het bestuur. Om die reden zijn de
statuten van de stichting aangepast waardoor het mogelijk wordt dat de zittingsduur van
bestuursleden in bijzondere omstandigheden verlengd kan worden. De heer Boom heeft zich bereid
verklaard om zijn voorzitterschap van de stichting voort te zetten, waarvoor wij hem zeer erkentelijk
zijn.
In februari heeft de heer Steenhuisen na zijn eerste zittingsperiode zijn bestuurslidmaatschap
beëindigd vanwege drukke werkzaamheden elders. Wij danken hem voor zijn bijdrage in de
afgelopen jaren. Zijn positie wordt formeel niet ingevuld. Wel hebben wij de heer Koning bereid
gevonden ons op financieel gebied te adviseren.
Het bestuur is in 2016 zes keer bijeengeweest, waarbij in het begin van het jaar de actieplannen voor
de toekomst in gang zijn gezet.
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De commissie Tandheelkunde heeft in goed overleg met het bestuur verdere plannen ontwikkeld om
het cursusaanbod beter in de (geografisch wijdere) markt te zetten. Hiervoor is budget vrijgemaakt
om met Morskieft en Epic Ontwerpers tot een (nog) professionelere aanpak van dit aandachtsgebied
te komen. Dit heeft in eerste instantie geleid tot nieuwe PR-uitingen voor het najaarcongres.
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Aantal cursussen
Er werden 36 cursussen georganiseerd en dat is drie minder dan in 2015. Wel was er een lichte
stijging van het aantal deelnemers, dat waren er nl. 2424. Bijna de helft hiervan, te weten 1058,
komt op rekening van vijf congressen en twee cursussen die samen met externe partijen zijn
georganiseerd, een samenwerking die in alle gevallen positief is gewaardeerd.
Er zijn 3 cursussen geannuleerd, dat is 4 minder dan in het jaar er voor.
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Promotiecursussen
Er werden 3 promotiecursussen georganiseerd:
- Huidkanker in de (huisarts)praktijk.
- Knieartrose
- Cognitieve en fysieke veroudering. Een van de sprekers hierbij was Andrea Maier, internistouderengeneeskunde en hoogleraar veroudering, zij was in 2016 een van de gasten in het
televisieprogramma Zomergasten. Zij was ongetwijfeld een van de trekkers voor deze avond,
er kwamen 69 belangstellenden.
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COMMISSIES
Commissie Tandheelkunde
Zoals gebruikelijk is nam het aandeel van de commissie Tandheelkunde voor wat betreft het aantal
cursisten (609) en het aantal cursussen (10) een belangrijke plaats in. Een van de cursussen moet
worden geannuleerd, de cursus ‘Lokale anesthesie’ in het voorjaar, kennelijk was het teveel dat deze
cursus twee keer in dit jaar werd aangeboden. De cursus in het najaar trok wel voldoende
deelnemers. Deze cursus wordt sinds 2015 geleid door Anke Ettema, kaakchirurg. Samen met drie
assistentes vormen zij een geweldig team om de deelnemers het geven van de lokale anesthesie
onder de knie te laten krijgen.

Een enorm succes was het voorjaarscongres van dit jaar. Het had de titel ‘Team Zorg(t) voor het
parodontium’ en werd gehouden in theater Orpheus in Apeldoorn, het trok maar liefst 231
deelnemers.

Een grote verandering voor ons dit jaar was de cursus Preventie-assistent, deze zou dit jaar geleid
worden door een nieuwe hoofddocent, Stella van Hoeve. Gelukkig is zij een ervaren docent
ondermeer bij de opleiding Mondzorgkunde bij de Hanze Hogeschool. Dus er bestond bij ons alle
vertrouwen dat zij de werkzaamheden voor onze stichting naar tevredenheid zou uitvoeren. En dat is
zeker gebeurd, heel positief was, dat de samenwerking met de andere docenten heel plezierig is
verlopen. De inhoud van de cursus was nu nog onder licentie van de voormalige hoofddocent, maar
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De spreker die het best werd beoordeeld door de deelnemers was Roy Horsthuis, kaakchirurg, die
deel uitmaakt van onze eigen commissie Tandheelkunde.
Wegen het succes van de vorige edities van de cursus ‘Autisme in de stoel’ werd deze nog twee keer
in de markt gezet en is er voor gekozen om dit elders in Nederland te doen. De eerste keer was dit in
Assen en de tweede keer in Amsterdam. Beide keren was dit een succes en daarom is besloten om
deze cursus in 2017 nogmaals aan te bieden en dan in het zuiden van Nederland.
De tweedaagse cursus ‘De totale endodontische behandeling’ werd twee keer aangeboden en was
beide keren volgeboekt. Zoals altijd werd deze cursus, die al jaren geleid wordt door Joerd van der
Meer en Machteld Siers, wederom heel goed beoordeeld door de deelnemers.
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dat was deze keer voor het laatst. Volgend jaar zullen wij een eigen cursus gaan ontwikkelen, de
voorbereidingen hiervan zijn inmiddels in volle gang.
Voor de PR van het najaarscongres werd Morskieft Ontwerpers ingeschakeld. Ten eerste werd een
pakkende titel bedacht: Oh, wist ik het maar. Er werd een nieuwe website ontwikkeld, alleen voor dit
congres en voor de sociale media werden verschillende activiteiten ontplooid. Helaas heeft dit nog
niet het aantal gewenste deelnemers gebracht, maar dat kan natuurlijk ook andere oorzaken
hebben, dat is moeilijk te achterhalen.
Het congres Onder Professoren werd dit jaar voor de tiende keer gehouden en ook nu weer was de
moderator em. prof. dr. Michiel Eijkman, bekend van zijn columns in het NRC.

Dit congres wordt ieder jaar weer bijzonder goed beoordeeld, maar helaas trekt het congres altijd
maar een kleine, vaste groep van deelnemende tandartsen. Na 10 jaar hebben we besloten om deze
succesvolle reeks te beëindigen en Michiel Eijkman werd ten overstaan van de deelnemers uitvoerig
bedankt voor de bewezen diensten.

Apothekerscommissie
In januari werd voor de derde keer een cursus georganiseerd van POA Nascholing Apothekers:
“Spoedeisende medicatie in de 1e lijn”. In mei ging de cursus die opgezet was door de commissie
over “Diabetes – behandelopties in 2016” en in november werd de workshop “Kan het roer om? ”
gegeven. Een heel ander onderwerp dan de gewoonlijke farmacotherapie. Dit gaf in dit geval zeer
uiteenlopende reacties. Of men vond het erg goed of juist helemaal niet.

Ook in 2016 worden de cursussen door een vrij constant aantal deelnemers gevolgd en voorzien
daarmee duidelijk in een behoefte.
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In september is door het bureau in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord
Medicijngebruik de Update medicatiebeoordeling georganiseerd. Deze cursus was met 20
deelnemers volgeboekt en erg goed beoordeeld, zodat we de docent Anke Lambooij meteen hebben
vastgelegd voor de Update in 2017. De Update Medicatiebeoordeling is een jaarlijkse terugkomdag
voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen die een opleiding Medicatiebeoordeling hebben
gevolgd en voor de apothekers in de regio is het natuurlijk erg prettig om niet naar Utrecht te hoeven
reizen om deze dag bij te wonen.
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Commissie Verpleging en Verzorging
Door deze commissie werden twee bijeenkomsten georganiseerd. In juni werd de avond
“Wondzorg” gehouden. De doktersassistentes behoorden deze keer ook tot de doelgroep en er was
een goede opkomst.
In december stond het onderwerp ‘Slikken, verslikken en stikken‘ op het programma. De inhoud van
het programma werd deze keer geheel verzorgd door logopedisten en een diëtiste van ZGT en het
Roessingh, die dit heel enthousiast hebben gedaan.

Sociaal geneeskundigen
De nascholingen voor de bedrijfs- en verzekeringsartsen werden tot 2016 georganiseerd door de Van
Hoytema Stichting in opdracht van RSGO, de Regionaal Sociaal Geneeskundigen Oost. RSGO, ooit
opgericht voor de bedrijfs- en verzekeringsartsen in Oost Nederland waarbij het uitgangspunt was
nascholing te organiseren voor de punten en de pinten, om dus naast het volgen van geaccrediteerde
nascholing onder het genot van een pint met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Door een gestadige
vergrijzing binnen de gelederen van RSGO is per 1 januari 2016 de vereniging RSGO opgeheven en
worden de nascholingen volledig onder de vlag van de Van Hoytema Stichting georganiseerd, maar
wel volgens hetzelfde format als daarvoor. In 2016 zijn er ook weer 3 bijeenkomsten georganiseerd:
- 25 januari: ‘Rechten en plichten in de spreekkamer
- 12 april: ‘Nascholing schouderklachten’
- 7 november: ‘Medicijngebruik op het werk en in het verkeer’.
Alle 3 de nascholingen werden beoordeeld met een 8. Ook in 2016 is het aantal artsen dat de
nascholing bezoekt een punt van aandacht, er is een vrij vaste groep, maar ook hier slaat de
vergrijzing toe en wordt de spoeling dunner.

Externe cursussen
Dit jaar werd voor de eerste keer in samenwerking met de Doove Care Groep in Waddinxveen een
cursus georganiseerd voor ergotherapeuten met de titel ‘Positioneren zonder fixeren’. Omdat de
eerste keer de cursus vrij snel was volgeboekt, werd hij ook een tweede keer aangeboden. Het is de
bedoeling dat de samenwerking zal worden voortgezet.
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In 2016 werden er zoals gebruikelijk weer drie cursussen georganiseerd voor JGZ-artsen. Op 2
februari werd door een vijftal sprekers bij Van der Valk te Hengelo het onderwerp ‘Borstvoeding,
darmflora en stemmingsstoornissen’ besproken. Er werd ingegaan op de onderwerpen darmflora
met name bij borstvoeding, de ‘roze wolk’, die vaak een illusie is, en het feit dat het ouderschap hard
werken is.
De cursus die aanvankelijk in juni zou plaatsvinden, werd verplaatst naar 20 september vanwege het
feit dat spreekster Carla Brok van Mindfit zich pas in september vrij kon maken voor deze nascholing
met het onderwerp ‘Borderline-ouders’. Centrale vragen voor deze bijscholingsmiddag waren: hoe
kan de jeugdgezondheidsarts in goed contact blijven met borderline-ouders, en hoe kunnen zij hen
helpen een goede ouder te zijn? Borderline komt veel voor en speelt vooral bij jongvolwassenen.
Het jaar werd afgesloten met een avondcursus op 10 november over ‘Kinderurologie’ door
spreekster Marleen Trompetter. Trompetter is werkzaam als uroloog bij de Isalaklinieken, met als
specialisatie kinderurologie. In haar presentatie werd aandacht besteed aan onder andere de niet
(volledig) ingedaalde testes, hypospadie en epispadie en de urologische aspecten van zindelijkheid.
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Vorig jaar was al het sportmedisch symposium rond de FBK Games georganiseerd in samenwerking
met de afdeling traumatologie van het ZGT. Dit jaar werd de samenwerking voor wat betreft dit
symposium op 20 mei uitgebreid met OCON Sportmedische kliniek. Ditmaal was pijn in de lies het
onderwerp. De clinic na afloop werd gegeven door Eelco Sintnicolaas, de beroemde Nederlandse
tienkamper. De samenwerking met ZGT en OCON zal in 2017 worden vervolgd.
Op 2 juni werd in opdracht van de ziekenhuis MST, ZGT en de kring Twentse Verloskundigen het
geboortezorgsymposium georganiseerd bij Van der Valk Hotel Hengelo. Tijdens dit symposium werd
de nadruk gelegd op de regionale ontwikkelingen binnen de geboortezorg en daarvoor was de
passende titel “Hoe bevalt Twente” bedacht. Gedurende deze dag gaven diverse sprekers vanuit een
multidisciplinaire invalshoek hun visie op de geboortezorg. Ook de nieuwe ontwikkelingen binnen de
neonatale zorg werden besproken. Het symposium werd bezocht door meer dan 200 deelnemers:
verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgende en gynaecologen uit de regio. De dag werd op
een leuke manier afgesloten door Mieke Kerkhof, gynaecoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis in den
Bosch, maar van Twentse oorsprong en zij is schrijfster van het boek “even ontspannen mevrouw….”.
Zij vertelde een aantal verhaaltjes uit dit boekje van grappige voorvallen uit de dagelijkse praktijk van
een gynaecoloog.

Op 30 september werd wederom in de Reehorst in Ede het ALS-congres georganiseerd met ruim 400
deelnemers, professionals betrokken bij de zorg voor ALS-patiënten. Er is besloten om voortaan dit
congres jaarlijks te gaan organiseren in plaats van éénmaal in de drie jaar zoals voorheen.

De toekomst
Na de heroriëntatie die heeft plaats gevonden is er een reeks actiepunten opgesteld. De processen
die eerder gevolgd werden bij de organisatie van cursussen zullen deels worden gewijzigd. Zo zullen
we minder afhankelijk zijn van de commissies en zal er vaker direct contact worden gezocht met de
professionals binnen de verschillende werkgebieden in de zorg. Bij het realiseren van de actiepunten
hebben de bureaumedewerkers een uitdrukkelijke rol. Wat betreft de commissie Tandheelkunde
zullen de PR-activiteiten worden geprofessionaliseerd. Alle activiteiten zijn er op gericht om een
toename van het aantal cursisten te realiseren. In de loop van 2017 zullen de verschillende
activiteiten worden geëvalueerd.
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Het jaarlijkse COBIJT-congres voor de medewerkers van de centra voor Bijzondere Tandheelkunde
werd dit jaar gehouden in Hotel De Cantharel Apeldoorn. Over de locatie was men bijzonder
tevreden, zodat besloten is dat ook in 2017 hiervoor gekozen zal worden.
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Personeel en vrijwilligers
Personeel
Mevr. M.G. Brandenbarg-Kalwij, cursuscoördinator
Mevr. A.A. Marres-de Boer, medewerker algemene zaken
Mevr. H.P. van der Veer, cursuscoördinator
Mevr. J. Voogsgeerd-Meijer, administrateur
Vrijwilligers
Bestuur
Mr. drs. C. Boom, oud bestuurslid Saxion Hogescholen, voorzitter
Drs. F. Steenhuisen, manager FEAZ-controller, secretaris/penningmeester
Mevr. Drs. J.M. ten Dolle , tandarts
Dr. L. van Bergeijk, internist n.p.
Mevr. drs. W. Koning-Mulder, internist n.p.
Prof. dr. ir. E. W. Hans, hoofddocent Zorglogistiek aan de Universiteit Twente
Commissie Tandheelkunde
Drs. G.H. Boenk, tandarts, voorzitter
Drs. H.F.J. de Bont, tandarts
Drs. K. van Aken, tandarts
Drs. H.J. Arke, tandarts
Mevr. drs. J.M. ten Dolle, tandarts
Mevr. J. Ponsioen, mondhygiëniste
Mevr. M. Kroep, mondhygiëniste
Drs. R. Horsthuis, kaakchirurg
Mevr. drs. N. Yilmaz, tandarts
Apothekerscommissie
Mevr. drs. R. Jurgens, apotheker, voorzitter
Mevr. drs. C. Jansen-Olimulder, apotheker
Drs. P.M. Komduur, apotheker
Mevr. drs. I.M. Hövels-Harmelink, apotheker
Commissie Verpleging en Verzorging
Mevr. D. Derksen, voormalig stafmedewerker zorg, voorzitter
Dhr. C.J.H. van den Berg, opleider verpleegkundige en verzorgende beroepen
Mevr. drs. M. van Dort-Methorst, beleidsmedewerker zorgopleidingen
Mevr. drs. T. Takens, docent opleiding verpleegkunde
Mevr. A.M.A. ter Haar-Franke, Intensive Care verpleegkundige
Mevr. C. Abbink-Agelink, verpleegkundige
Mevr. R. Zeinstra, wijkverpleegkundige

Regionaal Sociaal Geneeskundigen Oost
Drs. J.W. van Zadelhoff, verzekeringsarts
Drs. D.W. Seyfert, verzekeringsarts
Drs. J.G.F. Beens, bedrijfsarts
Drs. P.J. Kroon, bedrijfsarts
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Commissie JGZ Overijssel
Mevr. drs. E. de Gauw, jeugdarts
Drs. I.W.M. Eijsink , jeugdarts
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JANUARI

Spoedeisende medicatie in de 1e lijn
Rechten en plichten in de spreekkamer
Onder Professoren X
Basiscursus ECG

apothekers
bedrijfs- verzekeringsartsen
tandheelkunde
huisartsen

FEBRUARI

Borstvoeding, darmflora en
stemmingsstoornissen

JGZ

MAART

Huidkanker in de (huisarts)praktijk

promotie

APRIL

Shockwavetherapie: bewezen effectief!
Nascholing Schouderklachten
Positioneren zonder fixeren
Tweedaagse Endo

paramedici
bedrijfs- verzekeringsartsen
extern
tandheelkunde

MEI

AA Drink FBK-Games sportmedisch symposium extern
Diabetes - Behandelopties in 2016
apothekers

JUNI

Symposium geboortezorg: Hoe bevalt Twente? extern
Team Zorg(t) voor het parodontium!
tandheelkunde
Interactieve bijscholing wondzorg
V&V

SEPTEMBER

Lokale Anesthesie
Autisme in de stoel
Borderline-ouders
Preventiecursus
De behandeling van knieartrose
Update medicatiebeoordeling
Congres COBIJT 'Change'
ALS Congres 2016

tandheelkunde
tandheelkunde
JGZ
tandheelkunde
promotie
apothekers
Cobijt
extern

OKTOBER

Cognitieve en fysieke veroudering
Autisme in de stoel
Obesitas in beweging
Positioneren zonder fixeren
Tweedaagse Endo

promotie
tandheelkunde
extern
extern
tandheelkunde

NOVEMBER

Update kinderurologie
Medicijngebruik op het werk en in het verkeer
Kan het roer om?
'Oh, wist ik het maar!'

JGZ
bedrijfs- verzekeringsartsen
apothekers
tandheelkunde

DECEMBER

Verslikken, hoesten? Niet erg toch?

V en V
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CURSUSOVERZICHT 2016
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KERNCIJFERS OVER 2016

OVERZICHT AANTAL CURSISTEN

OVERZICHT AANTAL CURSUSSEN
2016
2014
2015
2016

2014

2015

699

566

609

17

12

10

Geriatrie

56

18

0

1

1

0

Apothekers

55

62

110

2

3

4

113

6

17

1

1

2

14

8

22

1

2

1

304

291

280

6

6

6

0

73

39

2

0

1

115

151

125

2

2

2

0

43

0

1

1

0

42

25

0

2

2

0

Promoties

139

242

164

5

5

3

Overigen

747

983

1058

9

6

7

2234

2345

2424

49

49

36

Tandheelkunde

Medisch specialisten
Huisartsen
Sociale geneeskunde
(Para)medici
V en V
Zorgtechnologie
Technische Geneeskunde

TOTAAL

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (in euro's)
31-dec-16
VASTE ACTIVA
Materiële vaste
activa
Inventaris
Tandartsencommissie

31-dec-15
EIGEN VERMOGEN

5.526
526
6.052

8.342
198
8.540

VLOTTENDE
ACTIVA
Voorraden
Kortlopende vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

Liquide middelen

7.490

9.985
8.957
18.942

9.665
17.204
26.869

567.942
598.346

562.689
605.588

31-dec-15

529.716

542.498

6.637

8.391

8.202
53.791
68.630

7.940
46.759
63.090

598.346

605.588

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren

5.410

31-dec-16

Belastingen en sociale lasten
Overige schulden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Opbrengsten
Directe cursuskosten

2016

2015

473.579
274.504

363.878
190.407
199.075

Kosten
Wetenschappelijk onderzoek
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

6.000
149.797
2.947
10.539
9.217
37.232

173.471

12.000
149.283
2.063
10.477
8.866
22.979
215.702
-16.627

Bedrijfsresultaat
Rentebaten
Rentelasten

Exploitatieresultaat

4.118
-273

205.668
-31.197
6.680
-283

3.845

6.397

-12.782

-25.800

