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www Verslag Klantenadviesraad Nefrovisie- 8 april 2020 

 

Datum Woensdag 8 april  2020 15.30 tot 16.00 uur 

Locatie Zoommeeting 

 

Genodigden: Aanwezig Initialen 

G. van den Bosch X GB 

W. van Dijk X WD 

G. Koeling -van Doorn X  GD 

M. Hemmelder X MH 

M. Ho-dac-Pannekeet X  Mhd 

M. van den Essen X MvdE 

R. Westerhuis (voorzitter)  X RW 

W. Schönfeldt (notulist) X WS 

 

1 Opening  

RW opent de vergadering. In verband met corona is een korte bijeenkomst belegd.  

Er zijn een aantal onderwerpen die vanuit Nefrovisie door MH kort worden toegelicht. 

2 Vertrek Marc Hemmelder per 1-7-2020 en vacature stelling april 2019  

MH zal per 1 juli 2020 Nefrovisie verlaten. Hij is aangenomen als afdelingshoofd Hoogleraar Nefrologie 

bij het UMC in Maastricht. Vandaag, 8 april, is er een vacature uitgegaan om een opvolger voor Marc te 

werven. Een selectiecommissie bestaande uit Frans van Ittersum namens de NFN en Marinus Verweij 

namens Nefrovisie zullen in eerste instantie een selectie maken.      

3 Accountantsrapport 2019 

Het jaar 2019 is afgesloten en het accountantsrapport en jaarverslag is door het bestuur goedgekeurd. 

De jaarrekening en het jaarverslag zullen aan de leden van de KAR worden toegezonden (actie WS) 

 

4 Planning beleidsplan  en begroting 2021             

Het voorstel is om een beleidsplan voor het jaar 2021 te maken en dit te koppelen aan de begroting. 

De bedoeling is dit voor juni af te ronden en aan de KAR voor te leggen. 

Er zal een KAR bijeenkomst worden gepland in juni 2020. MH en RW zullen in overleg een datum 

plannen. (actie MH) 
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5 Stand van zaken  

Visitaties zijn t/m de zomer on hold gezet. 

Nieuwe onderzoeksprojecten zijn tijdelijk stopgezet, er zullen geen nieuwe projecten starten. 

Er is een Coördinatie team Covid-19 opgezet. Er is twee keer per week een telefonisch overleg. 

Nieuws met betrekking tot Covid-19 kun je vinden op de website van de NFN en Nieren.nl 

 

Met betrekking tot de huidige situatie vindt er uitwisseling van ervaring plaats van de leden van de KAR 

in de verschillende ziekenhuizen. 

  


