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Jaarverslag 2012 NVKFAZ 
 
Bestuur 
Voorzitter  Jani Hoek 
Vicevoorzitter   Paul Verduin 
1e Secretaris  Vacant 
2e Secretaris  Ben Greijdanus 
1e Penningmeester René Wisselo 
2e Penningmeester Vacant 
Lid   Vacant 
 
Voornaamste aandachtspunten van het bestuur in het afgelopen jaar: 
 
Vergaderingen 
Het bestuur is in 2012 vier keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn drie keer 
gehouden in Regardz Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort en één keer in De Tabaksplant  in Amersfoort, 
deze laatste was de jaarlijkse gezamenlijk bijeenkomst met de Cie’s en de VR. In het voorjaar zijn de 
voorzitters van de Cie’s en de VR uitgenodigd om aan te schuiven bij de bestuursvergadering, waar ten dele 
gehoor aan is gegeven. Eind april is de Algemene Ledenvergadering gehouden in het “Het Oude Politiebureau” 
in Ede met aansluitend de door de Activiteitencommissie georganiseerde Themamiddag ”ISOtopen Nieuws!” 
Eind 2012 zijn de bestuursleden van Cie gewisseld, waarbij Paul Verduin zich volledig focust op PR, 
Communicatie en de Website, René Wisselo in de Opleiding-Cie, Ben Greijdanus in de Analyse-Cie en Jani 
Hoek in de Activiteiten-Cie het bestuur vertegenwoordigt.  
 
ALV 2012 
Ook in 2012 is het niet gelukt NVKFAZ-leden te enthousiasmeren het bestuur te komen versterken. Zonder 
secretariële ondersteuning is de continuïteit van de vereniging lastig te borgen. Het bestuur is blij dat Astrid 
Brouwer nog altijd de ledenadministratie wil blijven verzorgen bij de vacante 1e secretaris. 
Het inhuren van secretariële ondersteuning vanuit Amersfoort is niet gelukt. 
  
Leden  
Eind 2012 telde de NVKFAZ 240 leden. Ook na het opschonen van het ledenbestand in 2011, blijft de 
penningmeester geconfronteerd met het verzenden van vele aanmaningen voor het voldoen van de contributie. 
Het verzoek om dit via een automatische incasso te innen, is behoorlijk complex. Het opnemen van de 
NVKFAZ in je eigen rekeningbestand lijkt een betere oplossing. 
Het up to date houden van het totale ledenbestand blijft een punt van aandacht. Mutaties in adressering, e-
mailadres, personeelsbestand etc. kunnen via de www.nvkfaz.nl worden doorgegeven. Alleen met complete 
gegevens kan de NVKFAZ jullie bereiken. 
 
Koers 015 
Het beleidsplan “Koers 015” is op de ALV van 2012 besproken, met het herstellen van een type fout en een 
toelichting bij de bestuurs afvaardiging in de Cie’s; deze is wenselijk, maar bij de huidige bestuurlijke 
onderbezetting niet te realiseren. 
 
EXTRACT 
Onder het gastredacteurschap van het Gelre-ziekenhuis is in 2012 een Extract uitgebracht. Een mooie 
prestatie van het hele team. 
 
HHR 
Het  HHR-2012 is op de ALV, na enige discussiepunten, waarop aanpassingen zijn doorgevoerd, bekrachtigd. 
  
Website 
Voor de informatieverstrekking, communicatie van en met de NVKFAZ wordt meer en meer gebruik gemaakt 
van het internet en het mailbestand van de NVKFAZ.    
  
Adverteerders 
Martijn Meuleman is m.i.v. 2011 PR-functionaris voor de NVKFAZ. Nu er samen met het bestuur, een begin 
gemaakt om de website te actualiseren en vernieuwen, is hij actief het bedrijfsleven warm te laten lopen om 
de website financieel te ondersteunen. 
  
Namens het bestuur, Jani Hoek, voorzitter 

http://www.nvkfaz.nl/
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Jaarverslag 2012 Activiteitencommissie 
  
Voorzitter: Jeroen den Burger, VU medisch centrum Amsterdam. 
Secretaris: Cyrien Linders, Catharina ziekenhuis Eindhoven. 
Lid: Paul Zijlstra. 
Lid: Jeroen Welzen, Academisch ziekenhuis Maastricht. 
Namens bestuur: Paul Verduin, Meander medisch centrum, Amersfoort. 
 
In 2012 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de activiteitencommissie. 
 
In 2012 heeft de activiteitencommissie één keer vergaderd. Hierbij zijn de ALV en de themamiddag van 2012 
geëvalueerd en is er gesproken over de locatie, datum en mogelijke onderwerpen voor de ALV en symposium 
van 2013. Daarnaast zijn er plannen om een niet werkgerelateerde activiteit te organiseren. 
 
De ALV en Themamiddag waren op 26-04-2012 in ‘Het Oude Politiebureau’ in Ede. De Themamiddag had als 
titel: ISOtopen nieuws! Nav deze dag is er een enquête uitgevoerd onder de aanwezigen. Over het algemeen 
zijn leden tevreden over de dag. Een opmerking is dat er geen analisten onder de sprekers van de 
themamiddag zitten. Helaas is het erg lastig om geïnteresseerden hiervoor te vinden. 
 
Namens de activiteitencommissie, Paul Zijlstra 
  
 
 
 
 
 
  
 
Analyse- en KAM commissie 2012 
 
Samenstelling van de commissie in 2012 
Voorzitter   : Willy Ramp-Koopmanschap, LUMC Leiden 
Notulist    : Hiltjo Kuiper, UMC Groningen 
Lid    : Henk de Vos, Isalaklinieken Zwolle  
Lid    : Erik Olyslager. Gelre ziekenhuis Apeldoorn 
Lid    : René Vos, VUMC Amsterdam 
Afgevaardigde bestuur  : Jani Hoek, Erasmus MC Rotterdam   
 
In 2012 is de samenstelling van de commissie niet gewijzigd. De commissie is twee maal bij elkaar geweest.  
 
Op 18 oktober 2012 is er een LC-MS gebruikers dag geweest in het Gelre ziekenhuis Apeldoorn. De 
onderwerpen waren LCMC vs STIP gepresenteerd door Eric Machielsen en Toxicologie en 
massaspectrometrie gepresenteerd door Erik Olyslager. Deze presentaties zijn te vinden op de website via 
‘documenten analysecie/gebruikersbijeenkomsten’. Zoals gewoonlijk was de bijeenkomst weer zeer succesvol.  
In de commissie wordt gewerkt aan nieuwe onderwerpen voor gebruikersbijeenkomsten in 2013 en 2014. 
Hierbij denken we ook aan de farmaceutische kwaliteitscontrole.  
 
Website 
H&P zinnen zijn een vervanging van de R&S zinnen. Op de website hebben we een power point presentatie 
geplaatst uit het LUMC. De aankondiging hiervan staat onder ‘nieuws’: veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. 
 
Namens de analyse- en KAM commissie, Willy Ramp-Koopmanschap, voorzitter. 
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Jaarverslag Opleidingencommissie 
 
Samenstelling van de commissie in 2012 
Ben Snel   Secretariaat 
Meint Lukkien  Commissielid 
Bart Ruiter  Archivaris, notulist 
Corrie Haring  Afgevaardigde begeleidingscommissie 
Ben Greijdanus/ 
René Wisselo   Afgevaardigde bestuur 
Arno Sinjewel  Voorzitter 
 
2012 was een zeer succesvol jaar. Alle 3 de cursussen zijn gegeven, met een goede bezettingsgraad.  
  
Er zijn geen officiële vergaderingen geweest, maar er zijn wel een aantal wijzigingen te melden over de 
samenstelling;  

- Bart Ruiter neemt de cursuscoördinatie over van Meint Lukkien.  
- Meint zal terugtreden als lid van de opleidingscie, maar wel in de begeleidingscie actief blijven. Ook is 

Meint beschikbaar als beoordelaar.  
- René Wisselo zal Ben Greijdanus vervangen als afgevaardigde bestuur.  

 
Er zijn het afgelopen jaar 3 diploma´s uitgereikt. In totaal zijn er 16 post-HBO gediplomeerde analisten. De 
criteria voor het toekennen van diploma zijn op 2 punten gewijzigd.  

- Het artikel kan al ter beoordeling worden aangeboden vóórdat dit in Extract is gepubliceerd.  
- Artikelen die gepubliceerd zijn in een PEER-reviewed tijdschrift worden niet meer inhoudelijk 

beoordeeld. Als er voldaan wordt aan de overige voorwaarden, dan wordt het diploma toegekend.  
 
Het voorstel voor het aanpassen van de opbouw van de cursussen zal in 2013 verder worden uitgewerkt.  
 
Tot slot wil ik de docenten, beoordelaars, maar vooral de commissieleden Corrie, Bart, Ben S en Ben G 
ontzettend bedanken. Achter de schermen hebben zij ervoor gezorgd dat de cursussen vloeiend zijn verlopen.  
 
Namens de opleidingscommissie, 
 
Arno Sinjewel 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
Jaarverslag website PR 
 
Het afgelopen verenigingsjaar zijn er een aantal enthousiaste leden die zitting hebben genomen in de website 
denktank. In tegenstelling tot de naam denktank is het inmiddels een doe tank gebleken. Na een inhoudelijk 
discussie over wat wij belangrijk vinden, tevens een bevestiging van eerdere gesprekken over de website, zijn 
er een aantal knopen gehakt.  
 
Ten eerste; de structuur van de website is nu gedeeltelijk veranderd binnen de mogelijkheden die we hebben 
zonder externe hulp in te schakelen. Hierbij was het doel informatie beter bereikbaar krijgen. Er is informatie 
die vroeger achter de login zat naar voren gehaald. Sterker nog de enige informatie die op dit moment achter 
de login zit is het adressen bestand. In het najaar zal er een verdere evaluatie plaatsvinden van de huidige 
indeling waarna we alles weer mooi laten maken en tevens wat verbeteren op mogelijkheden voor de 
toekomst. 
 
Ten tweede; Aangezien de website het geldende communicatiemiddel van de verenging is moet informatie wel 
up-to-date zijn. Zoals wel vaker het probleem is het moeilijk dit traject draaiende te houden. Hierin ligt ook een 
schone taak voor de denk & doe tank. Er zal vanuit deze club een actieve benadering richting de commissies 
zijn. Op gezette tijdstippen wordt de website beheerder van een commissie benaderd om informatie te 
actualiseren. Het communicatie kanaal krijgt een geweten. 
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Ten derde; Informatie op de website is voornamelijk van een statisch karakter. Aangezien veel mensen 
hierdoor toch nieuws missen is er de mogelijkheid gecreëerd om informatie via een besloten facebook pagina 
te ontvangen. Daarnaast bestaat er ook een linked-in account waar gekeken wordt naar de mogelijkheden voor 
de vereniging. 
 
Het komende jaar zal de aanloop zijn naar een kleine opfrissing van de huidige site aangaande de lay-out en 
het verder exploreren van kennisdeling via Facebook en Linked-in. En zal er gezocht gaan worden naar een 
groepje permanente sponsoren voor de website.  
 
Ziekenhuizen die een extract willen uitbrengen kunnen contact opnemen met mij of een bestuurslid. 
 
Namens de Cie-communicatie, Paul Verduin 
 
  
 
 
Jaarverslag Vereningsraad NVKFAZ 2012 
 
De VR bestaat uit leden die als afgevaardigden van hun regio 2 keer per jaar samen komen om zaken te 
bespreken die landelijk of in de regio’s leven. Het is een schakel tussen de leden en het bestuur. 
 
In 2012 zijn er 2 vergaderingen van de VR geweest. Waarvan 1 keer met het bestuur. 
De belangrijkste zaken zijn hieronder samengevat: 

- Het organiseren van een landelijk hoofdanalistenoverleg voor de geïnteresseerden. 
- Het evalueren van de website en de mogelijkheid van sociale media. 
- Het doorspreken van de activiteiten van de regio’s en de verschillende commissies. 
- CCKL gaat over naar ISO. Wat kan de NVKFAZ hierin betekenen? 
- Ruimte maken voor nieuwe leden; bij de VR in juni 2012 zijn er 2 introducés aanwezig geweest bij de 

VR. Dit is goed bevallen, en zal herhaald worden in 2013.  Elke regiovertegenwoordiger zal dan een 
introducé meenemen. 

 
Namens de VR, Liesbeth de Wolf 
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