Notulen ALV van de NVA op 15 februari 2017
1 opening en welkom door de voorzitter
Opening 13.46
2 vaststellen van de agenda; geen aanvullingen.
3 De notulen van de ALV d.d. 8 april 2016 worden goedgekeurd.
4 Mededelingen van de voorzitter.
ü De voorzitter blikt terug op een mooie periode. Hij ziet een frisse en enthousiaste
club waarbij afgelopen jaar weer een mooi onderwijsprogramma is neergezet met
mooie leermomenten en innovatie.
ü We hebben veel stappen gezet waarbij we de ingezette koers met verjonging hebben
voortgezet. Daarnaast is zelfstandigheid een belangrijke factor. Dit is niet altijd
gemakkelijk en geeft soms praktische problemen. De hoofdsponsors neigen naar een
bedrijfsvoering waarbij skills centra een belangrijke rol vervult. Aangezien de NVA
onafhankelijk wil zijn en blijven houden wij vast aan het organiseren van electieve
momenten op neutraal terrein. In de toekomst zullen wij ook op deze voet doorgaan.
ü Ook Internationaal draagt de NVA en zijn leden bij aan invulling van Isakos en ESKKA.
Beide verenigingen zijn goed bezet met NVA leden. Vanuit Europa zijn wij een van de
belangrijkste clubs die de commissies van beide clubs van leden voorziet.
ü De bestuursfuncties zijn verder vormgegeven en inzichtelijk op papier. Afgelopen jaar
heeft een aantal jonge NVA leden hun plek in verschillende commissies gevonden.
Daarnaast is de procedure voor het benoemen van een vicevoorzitter gestart waarbij
deze het laatste half jaar heeft meegedraaid om na deze vergadering de functie van
voorzitter over te nemen.
5 In- en uitgaande post.
ü Aantal schriftelijke afmeldingen ALV
ü Brief NOV m.b.t. verslag van de visitatie van scopie cursus 2 en 3 welke gehouden
zijn in juli 2016. N.a.v. deze visitatie zijn een aantal aanbevelingen gesteld welke
nu door de commissie wordt uitgewerkt.
ü Uitnodiging voor deelname aan commissie richtlijn VKB, Rob Janssen is hier als
afgevaardigde van NVA voorgedragen en neemt nu deel in deze commissie.
ü Brief waarbij Jacco Zijl wordt voordragen voor de functie van kandidaat vice
voorzitter
ü Sponsorcontracten hoofdsponsors.
ü Meerdere verzoeken tot sponsoring, daar waar een bijdrage aan verleend is zijn
terug te vinden op de website.
ü Brief ESSKA m.b.t. korting voor leden.
ü Sollicitatiebrieven voor fellowships
ü Bedankbrieven fellows.
ü Correspondentie m.b.t. jaarcongres en verschillende cursussen.
6 Verslag van de Fellowship commissie door Jan-Willem Swen.

ü In 2016 zijn in totaal 3 fellowships gehouden, namelijk Nederlands, Engels en Duits
fellowship. Het Belgisch fellowship is niet tot stand gekomen. Omdat dit al langer
problematisch is met veel input vanuit Nederland maar weinig reactie terug is
besloten dit fellowship te beëindigen.
ü Voor 2017 zijn alle sollicaties gehonoreerd. Ook dit jaar worden er 3 fellowships
georganiseerd.
ü Het slagen van de verschillende fellowships kan niet zonder de leden van de NVA.
Alle leden die hun medewerking hebben verleend worden hartelijk bedankt.
ü Het is alweer mogelijk om te solliciteren voor de fellowships van 2018. Inschrijving is
open via de website, www.scopie.org. Er wordt ook een beroep gedaan aan de
opleiders en NVA leden om dit onder de aandacht te brengen van de ouderejaars
assistenten.
7 Verslag van de Congrescommissie, Duncan Meuffels.
ü In 2016 een jaarcongres met veel nationale sprekers en positieve feedback van de
leden. De masterclass in december werd druk bezocht met internationale sprekers.
ü Nu aandacht voor het jaarcongres. Dit jaar op een andere dag dan gebruikelijk i.v.m.
de combinatie met het ABN-AMRO tennistoernooi. Een mooi programma zowel
wetenschappelijk als sociaal.
ü Duncan blikt terug op zijn bestuursfunctie. Laatste jaren met veel plezier in het
bestuur van de NVA gezeten. Het is een mooie tijd geweest met de organisatie van
jaarcongressen, masterclasses en lustrumcongres. Nu tijd om afscheid te nemen.
8Verslag van de Wetenschappelijke commissie, Michel van den Bekerom.
ü De NVA ondersteunt 2 lopende studies, de BITE studie en de studie van Gabriëlle
Tuythof naar het gebruik van simulators en het leereffect hiervan.
ü In december is de eerste oplage van 4Bone geweest, de commissie ontvangt graag
feedback om nog beter in te kunnen spelen op de wensen van de leden.
ü Vervolgens wordt er een presentatie gehouden door Matthijs van Somford over de
plannen m.b.t. het opzetten van een register waarbij in 1e instantie de VKB
reconstructie bij kinderen wordt geregistreerd met doel in de toekomst alle VKB
reconstructies te registreren. Het doel is om met wetenschap als middel de kwaliteit
te verbeteren. Gedacht wordt aan een koppeling met de LROI. Daarnaast wordt er
een inventarisatie van de huidige behandelingsopties gedaan. Hiervoor is nu een
baseline survey opgezet met het verzoek aan alle NVA leden om deze in te vullen.
ü N.a.v. deze presentatie komen er enkele vragen uit het publiek
ü Vraag door Ewoud van Arkel is of de conservatieve behandeling ook wordt
meegenomen. Dit is in 1e instantie niet de opzet. Het lijkt volgens de leden
een gemiste kans. De betrokkenen zullen dit punt nog verder onderzoeken.
ü Vraag door Cor v.d. Hart of open groeischijven of een bepaalde leeftijd het
inclusiecriterium is. Antwoord hierop is open groeischijven. Opmerking vanuit
het publiek bij open groeischijven als criterium misschien een te kleine groep.
ü Vraag door Henk Koot naar financiering. Binnen de NVA is budget voor
wetenschappelijk onderzoek.
ü Opmerking door Daniël Saris; door meerdere groepen zijn al dit soort surveys
opgezet, waarom niet aanhaken aan een al lopende survey zodat we niet zelf

nog eens het wiel hoeven uit te vinden. Antwoord hierop is dat er al gekeken
wordt naar een samenwerking met de ESSKA.
9 Verslag van de Onderwijscommissie, Daniëlle Langeloo.
ü Onderwijsprogramma heeft zelfde format als voorheen.
ü Commissie is afgelopen jaar veranderd.
ü Scopie cursus 1 wordt gehouden op 15 mei in het OLVG. Deze cursus is vooral
bedoeld voor de beginnende collega.
ü Scopie cursus 2 en 3 vinden gelijktijdig plaats. Vorig jaar gevisiteerd door de
NOV. Naar aanleiding hiervan worden een paar kleine aanpassingen gedaan
maar blijft het format gelijk. Het is een verplichte cursus voor de assistenten
in opleiding. Komend jaar vindt deze cursus plaats op 10 juli in Utrecht. Het
niveau van deze cursus gaat de laatste tijd omhoog, mede als gevolg van het
volgen van cursus 1 en omdat assistenten later de cursus gaan volgen.
ü Scopie cursus 4 en 5 vindt plaats op 27 september en 25 oktober. Deze
cursussen zijn vooral voor orthopeden met een paar jaar scopische ervaring
en worden erg goed gewaardeerd. Ze zijn ontwikkeld op verzoek van de leden
zelf en er wordt een beroep op de leden gedaan om zich voor de cursussen in
te schrijven.
10 Verslag van de penningmeester, Tom van Thiel.
ü Er kan nog geen definitieve presentatie gegeven worden over de eindcijfers
van 2016 omdat het rapport van de accountant nog niet klaar is. Dit komt
omdat het jaarcongres dit jaar vroeg in het jaar plaatsvindt. Als het rapport
van de accountant klaar is kan er een grootboek worden opgesteld en kan de
kascommissie zijn FIAT geven.
ü Presentatie van de jaarcijfers zal plaatsvinden tijdens de
masterclass/najaarscongres op vrijdag 15 september.
ü Resultaat 2016 oogt voor zover bekend goed. In de begroting is weer een
reservering gemaakt voor het lustrumcongres 2020. De scopie cursus valt in
de begroting hoger uit vanwege kosten voor de huur van torens.
ü Sponsoring van promotieonderzoeken is mogelijk maar het moet wel een
scopisch-gerelateerd onderwerp betreffen.
11 Bestuurswisseling
ü voorzitter congrescommissie; Duncan Meuffels treedt af. Het bestuur stelt
Maarten Rademakers voor als zijn opvolger. Duncan wordt bedankt voor de
fijne samenwerking. Behalve mooie dingen ook af en toe lastige zaken die
samen tot een goed einde zijn gebracht. Duncan blinkt uit door input in de
kruisbandchirurgie. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol in het begeleiden
van onderzoekers zoals ook te zien is tijdens verschillende congressen met
een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en presentaties.
Tevens ook heel sportief en ook in het onderzoek sportminded. Het bestuur
hoopt dat je voor altijd verbonden blijft met de NVA en wenst Maarten
Rademakers veel succes om in de voetsporen van Duncan te treden.
ü voorzitter; Gino Kerkhoffs treedt af als voorzitter, het bestuur stelt Jacco Zijl
voor als zijn opvolger.

ü Gino wordt bedankt. Hij wordt gekenmerkt door zijn slogan “Patiëntenzorg is
topsport.” Legt de lat hoog en krijgt door te bewegen nieuwe ideeën. In de
afgelopen 3 jaar naast voorzitter NVA ook nog hoogleraar geworden, een
lustrumcongres en nu het jaarcongres gelijktijdig met het ABN-AMRO
tennistoernooi. Dit is kenmerkend voor Gino, houdt van vernieuwing. Dit kost
veel energie. En omdat hij staat voor vernieuwing is het goed om te
vernieuwen. Samenvattend is Gino een Homo Universalis. Een goed dokter
goed in wetenschap en sociaal goed onderlegt.
ü Jacco neemt vervolgens de hamer over. De NVA is een prachtige club, een
mooie familie. Eervol om voorzitter te mogen zijn.
12Rondvraag.
ü Gabrielle Tuythof deelt mede dat 1 artikel over gebruik van de simulator is
gepubliceerd waar de NVA aan heeft bijgedrage en als mede-auteur is
vernoemd. Een 2e artikel staat in de steigers. Daarnaast bedankt zij de NVAleden die hebben bijgedragen aan het ontwerp van de stering punch.
13 De voorzitter sluit de vergadering om14.30 uur.

