3 Juli 2007

VAN DE BESTUURSTAFEL

20 mei j.l. zijn wij als bestuur bijeen gekomen om een beleidsplan voor de Werkgroep Voet
en Enkel op te stellen. Wij hadden het gevoel dat de Werkgroep in een impasse dreigt te
geraken en één van de redenen hiertoe zou wel eens kunnen zijn dat de samenstelling van het
bestuur al te lang dezelfde is.
Graag breng ik u op de hoogte van de belangrijkste en meest interessante zaken die werden
besproken.

DOEL
Doel van onze werkgroep is om kwaliteitsverhoging te bewerkstelligen in de behandeling van
voet- en enkelaandoeningen. Daartoe worden wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd
en proberen we onderlinge kennis over te dragen.
Waar we als Werkgroep in de afgelopen jaren zeker in geslaagd zijn is met de opzet van onze
basiscursus. Deze cursus werd door een toenemend aantal collegae bezocht. Nu de cursus zich
gaat herhalen moeten we afwachten in hoeverre dit aantal zich handhaaft of zal gaan dalen. In
ieder geval zal de cursus een rol gaan spelen in het opleidingscurriculum van de NOV.
Financieel is de Werkgroep gezond te noemen ondanks het feit dat wij nagenoeg geen
sponsoring hebben aangevraagd. Dit is te danken aan de EFAS ‘instructional course’ die wij
destijds in Veldhoven hebben georganiseerd en aan inkomsten vanuit, de overigens goedkope,
cursussen.

NIEUW
De avondbijeenkomsten worden eigenlijk steeds matiger bezocht. Er is besloten om in dezen
een nieuw initiatief te nemen.
Startend 7 november aanstaande wordt 4x per jaar een CASUISTIEK avond gehouden. Op
een vaste plaats (Utrecht). Aanvang 19.30 uur (tot een uur of 21.30). De volgende maanden

werden gekozen: november, februari, april en september. In principe de eerste woensdag van
de maand. Alle leden en assistenten in opleiding krijgen een uitnodiging. Iedereen is welkom
om casuïstiek aan te leveren, digitaal, liefst ook met klinische afbeeldingen. De aardigste
casus zouden geplaatst kunnen worden op onze website (daarover later meer).
Tenminste éénmaal per jaar dient er een algemene ledenvergadering gehouden te worden. De
beste gelegenheid is o.i. de vrijdagmiddag na de lunch ten tijde van de najaarsvergadering in
Veldhoven. Veel leden zullen er al zijn en veelal wordt er door onze Werkgroep iets
georganiseerd op de vrijdagochtend. De vergadering hoeft dan ook niet op een van de
avondbijeenkomsten gehouden te worden, wat die avond dan weer aantrekkelijker maakt.
Zoals bovengenoemd willen wij in het vervolg alle assistenten in opleiding, die lid zijn van de
NOV, oproepen voor onze bijeenkomsten. Zij betalen geen contributie. Na het beëindigen van
hun opleiding ontvangen zij een brief met het aanbod betalend lid te mogen worden.

BESTUURSLEDEN
Het huidige bestuur bestaat al 10 jaar uit dezelfde samenstelling. Al verscheidene keren werd
tijdens een ledenvergadering een oproep gedaan voor nieuw bloed. Charles Vogely geeft al
een tijd te kennen zijn werk als secretaris te willen doorgeven aan een ander. Het lijkt ons
verstandig als in de komende twee jaar het gehele bestuur vervangen wordt door een nieuwe
ploeg met nieuwe energie en nieuwe plannen. Ook adviseren wij voor de toekomst dat een
bestuurslid niet langer dan ongeveer 5 jaar in het bestuur blijft. In de komende periode
worden zullen we een aantal personen polsen voor een bestuursfunctie.

SPONSORS
De Werkgroep is voldoende bij kas om de activiteiten die zij nu organiseert te financieren.
Sponsoring verwerven is alleen zinvol/noodzakelijk wanneer we met de extra inkomsten
mogelijkheden willen creëren die nu niet mogelijk zijn, zoals ‘fellowships’. ‘Travelling
fellowships’ worden aangeboden door de EFAS en voor een enigszins geschikte kandidaat is
het redelijk gemakkelijk om hiervoor in aanmerking te komen. Voldoende geld voor een meer
langdurige fellowship hoeven we via sponsoring niet te verwachten. Het huidige bestuur
onderneemt geen stappen om een structurele sponsoring te verwerven.

RICHTLIJNEN

Het opstellen van specifieke richtlijnen betreffende de voet en enkel is geen sinecure.
Vooralsnog wordt er de voorkeur aan gegeven om via de basiscursus adviezen/richtlijnen uit
te dragen op basis van consensus.

WEBSITE
De website van de NOV wordt steeds meer gebruikt en neemt steeds professionelere vormen
aan. Het is wenselijk dat de Werkgroep (overigens ook alle andere werkgroepen) een plaats
krijgen op deze site via welke NOV-leden informatie kunnen krijgen. Er kan gedacht worden
aan een publiek domein en een domein alleen voor NOV-leden. Het lijkt niet nodig om een
gedeelte voor alleen Werkgroepleden te maken, doch ook dat is mogelijk. Er zijn heel wat
ideeën in dezen, echter de opzet, het aansturen en het onderhoud vergt een hoop tijd en
energie. Vrijwilligers worden gezocht.

LUSTRUM
Na een eerste oprichting van een werkgroep (of aanzet tot een vereniging) Voet en Enkel in
1995 was de definitieve doorstart, het begin van de huidige werkgroep, in 1997. We bestaan
dit jaar dus 10 jaar. Het bestuur heeft besloten dat dit niet ongevierd voorbij mag gaan en
derhalve is Joost Kortmann bereid gevonden om voor in de middag aansluitend op de
najaarsvergadering een en ander te organiseren. Op die ochtend organiseren wij weer een
Voet en Enkel sessie en ook daar hopen wij u in grote getale te mogen ontmoeten. Het
onderwerp van deze sessie is dit keer de diabetisch voet. Noteer in uw agenda’s:

12 oktober 2007, viering 10 jaar Werkgroep Voet en Enkel, Veldhoven.
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