
Datum: 12-03-2019 

Locatie: AMC, Amsterdam 

Genodigden: ALV  

Afwezig met bericht Dulfer, Kruijff, …  

 

Agenda punten: 
 

Actiepunten + Houder 

1. Mededelingen bestuur - Wisseling van het bestuur 
 
 

bestuur 

2. Financieel jaaroverzicht - Jaaroverzicht 2018 
- Belastingaangifte 2019 
 

Willemijn 

3. Onderzoek ELEPHANT - Terugkoppeling  
 
 

Willemijn, Roderick, Anton, 
Abbey 

4. Nieuwe 
onderzoeksideeën 

 Allen 

5. Website / Leden - Overzicht leden 
- Website up to date 
- Ideeën voor op de website 
 
 

Willemijn 

6. DHSG standpunt 
definities 

- Update 
 
 

Anton 
 

7. Contact Nijmegen - enquête Tessa 
 
 

8. Young DHSG - plan bespreken Willemijn / allen 
9. Voorstel Shire - Terugkoppeling telefonisch contact Willemijn  

10. Wetenschapsavond / 
symposium 2019-2020 

- Data vastleggen  

11. Nieuwe vergaderdata - Data vastleggen  

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

13.    

 

 

“Niet te vergeten ideeën”  

Onderzoek: Vriescoupe bij parathyreoidectomien (cryopreservatie)  

Onderzoek: Cinacalcet voorschrijf gedrag in Nederland  

  

  

  

 

NOTULEN 

Ad 1.  

S. Kruijff wordt penningmeester 

A. Engelsman wordt voorzitter 



C. Smit treedt af. 

Alle aanwezige leden zijn akkoord. 

Ad 2.  

Het financiele jaaroverzicht is goedgekeurd door de kascontrolecommissie.  

Website onderhoud kosten Willemijn: 100 euro per jaar.  

Anton zal kijken naar de  brief voor de belasting  

Doel 2019: ANBI status regelen 

 

Ad 3.  

ELEPHANT studies 3 van de 4 geaccepteerd. Amsterdam is bezig met de revisions.  

Irene en Anton pakken ELEPHANT 5 op.  

Willemijn zal de website up to date maken met de links naar de artikelen  

 

Ad 4.  

Daarnaast is Irene bezig met een systematic review over predictors van het ontwikkelen van tertiaire hpt. 

Idee: over paar maanden Elephant conference call. 

Idee: uit nederlandse transplantatie database transplantatie data en pth’s voor predictie model  

Idee: bijschildkliertransplantatie? Cyropreservatie voor donatie.  

Eerst moet toestemming voor harvesten van donoren voor onderzoek verkregen worden.  

Idee: hypoparathyreoidie na TTx wordt ondergerapporteerd. Groter probleem dan dat we denken. Tessa en 

Schelto zijn bezig met een RCT om fluorescentie (ICG en autofluorescentie) toe te voegen in 

schildklierchirurgie. Iedereen kijken welke devices beschikbaar zijn in alle centra.  

 

Ad 5.  

Willemijn voegt nieuwe studies toe op de website.  

Ad 6.  

Rotterdam heeft nu ook de informatie voor de consensus statement ingeleverd.   

Irene zal de gegevens samenvoegen.  

Wellicht iets voor the Netherlands Journal of Medicine 

NTvG en Netherlands journal of medicine presubmissie verzoek  



 

Ad 9.  

Geen vaste sponsor 

Wel onderzoeker / onderzoek en sponsors . 

Travel grants.  

Willemijn : Tim verdriet  terugmailen 

 

Ad 10.  

Data:  

Volgende symposium in 18 juni 2020 Amersfoort. Zelfde locatie. 

1 oktober wetenschapsavond  + vergadering DHSG. Shire sponsoring. Dit wordt ook de volgende fysieke 

vergadering.  

Young DHSG organiseert.  

Sprekers en onderwerpen 

In 18 juli telcal.  

 

Ad 11.  

Anton: Dropbox aanmaken + agenda’s erin.  

Willemijn nieuwsbrief 

RHINO: doel dhsg gesprek tussen nefroloog en chirurg verbeterd te worden.  

Voor dat willemijn weggaat update documentje voor website en nieuwsbrief.  

 

To do’s:  

• Anton zal kijken naar de  brief voor de belasting  

• Willemijn zal de website up to date maken met de links naar de artikelen  

• Willemijn voegt nieuwe studies toe op de website.  

• Willemijn : Tim verdriet  terugmailen over sponsoring 

• Anton: Dropbox aanmaken + agenda’s erin. 

• Willemijn nieuwsbrief 

• Irene voegt alles samen voor consensusstatement en zal presubmissieverzoek indienen 

• Willemijn: financieel jaaroverzicht door alle bestuursleden laten tekenen.  

•  

 



 

 

 


