JAARVERSLAG CMF NEDERLAND 2017
Inleiding
CMF Nederland heeft weer een mooi en boeiend verenigingsjaar achter de rug. Hiervoor danken we
God, die dit werk blijft zegenen onder de artsen en studenten.
Er zijn diverse activiteiten georganiseerd en ook kwam het blad IDDG weer vier keer uit. De voor de
tweede maal georganiseerde cursus medisch ethiek was een succes en zal in 2018 opnieuw gegeven
worden. Ditmaal samen met een aantal studenten van de theologische universiteit uit Kampen.
De conferenties werden over het algemeen goed bezocht en er werden nieuwe artsenkringen opgezet.
De studenten organiseerden hun eigen activiteiten, waarvoor we u graag verwijzen naar hen eigen
jaarverslag. De arts-assistentendag blijkt een waardevolle aanvulling te zijn, dit zal ook een vervolg
krijgen in 2018.
Het bestuur heeft vijf keer vergaderd in Houten. Daarnaast heeft tijdens de voorjaarsconferentie de
ledenvergadering plaats gevonden. Het jaar 2018 belooft hierin een spannend jaar te worden. Naast
nieuwe bestuursleden, is het bestuur met name op zoek naar een nieuwe voorzitter. We hopen en
bidden dat deze functie dit jaar vervuld mag gaan worden.

Conferenties
Studentencongres
Het studentencongres van 2017 werd dit jaar in het laatste weekend van januari gehouden en had als
thema “Grenzeloos lijden”. Er werd gekozen voor een heel weekend, zodat er voldoende ruimte was
voor zowel gesprek en ontspanning als ook lezingen en workshops. Meer informatie is te lezen in het
verslag van het studentenbestuur, maar samenvattend kon men, zoals te lezen was in de IDDG,
terugkijken op een “intens, mooi en leerzaam congres”.

Arts-assistentenweekend
In de zomer van 2017 is er voor de arts-assistenten een event gehouden met als thema “Boeiend”. Aan
een locatie aan het strand kwam Ben Tiggelaar een lezing en discussie verzorgen rond het thema
“Positief Leiderschap”. Na een uitgebreide barbecue werd de dag afgesloten met een liedjescabaret
onder leiding van TimZingt. Er kon teruggekeken worden op een boeiende en leuke dag.

Voorjaarsconferentie
Dit jaar kon in tegenstelling tot een jaar eerder de Voorjaarsconferentie wel doorgang vinden. De
thema van de conferentie was: “De extra mijl”. Eén van de hoofdsprekers was emeritus-hoogleraar
Gerard Dekker. Later in het jaar is hij helaas overleden, we zijn dankbaar voor de verschillende keren
dat hij voor CMF een bijdrage leverde.

Najaarsconferentie
In het najaar werd de Najaarsconferentie gehouden. Het thema voor deze dag was “Waarden gedreven
zorg; is alles wel op waarde te schatten?”. Hoofdsprekers waren prof. dr. Gerrit Glas en dr. Stef
Groenewoud. Op wens van meerdere deelnemers van voorgaande conferenties was er uitgekeken
naar een andere locatie. De locatie voor deze conferentie was boerderij Groot Kruivestein, ook in

Driebergen. Hoewel de locatie meer sfeer met zich meebracht, bleek uit de evaluatie dat de locatie
voor onze conferenties te klein is. Zolang er nog geen beter (en betaalbaar) alternatief is, zullen de
conferenties in ’t Hoge Licht in Driebergen gehouden worden.

Internationaal
In diverse landen werden internationale conferenties gehouden. Hieraan namen vanuit Nederland ook
een aantal CMF-leden deel. Zo werd de jaarlijkse studentenconferentie CMF UK door enkele
geneeskundestudenten uit Nederland bezocht.
Ook dit jaar reisde Rick Paul enorm veel (vlieg) kilometers om als algemeen secretaris van ICMDA
Eurasia de diverse bijeenkomsten te bezoeken en lokaal de mensen de bemoedigen en te
ondersteunen. Helaas blijkt het, met name door de hoge kosten, moeilijk om regelmatig conferenties
in het gebied wat onder Eurasia valt, te organiseren. De oplossing wordt dan ook gezocht in het
organiseren van kleinere, meer regionale congressen. Bert Nanninga was afgelopen jaar weer de
vertegenwoordiger van dit werk in ons bestuur.
Aankomend jaar zal weer het vierjaarlijkse wereldcongres gehouden worden en wel in India. We hopen
dat veel studenten en artsen de mogelijkheid krijgen om deze altijd inspirerende en bemoedigende
congres bij te kunnen wonen.

Cursus medische ethiek
In de eerste maanden van 2017 heeft er weer een cursus christelijke medische ethiek plaats gevonden
onder leiding van prof. dr. Theo Boer, welke dit keer voor de eerste keer ingebed was in de Master
Identiteit, Ethiek en Samenleving van de TU Kampen. De reacties waren lovend, zodat besloten is om
een nieuwe reeks aan te bieden in 2018.

In Dienst der Genezing
In 2017 kwam er weer een prachtige reeks nummers van IDDG, In Dienst der Genezing, uit:
•
•
•
•

Maart: Grenzen aan efficiency in de zorg
Juni: Schijnbaar onbegrensd; de wereld is een dorp
September: Geloven in de psyche
December: Bespiegeling

De redactie van IDDG bestond 2017 uit de volgende personen:
•
•
•
•

Willemien Smelt-Westerhuis, hoofdredacteur;
Caroline Hildering, eindredacteur;
Barend Florijn, Joanne Hogendoorn, Dianne Nolen en Frans Mast, redacteuren;
Jeroen Krijnsen, fotoredactie.

Studentenwerk
Het studentenwerk kent een zeer belangrijke plek binnen de CMF. We merken hier ook elk jaar weer
een groei in het aantal leden, maar ook in het steeds weer verder professionalisering van de
organisatiestructuur, welke door het enthousiaste studentenbestuur bedacht en uitgevoerd wordt.
We verwijzen dan ook graag naar hun eigen jaarverslag, wat een boeiend inkijk geeft in de activiteiten

die door het jaar heen georganiseerd wordt. Tirza Wisse heeft afgelopen jaar het stokje als
studentenbestuursvoorzitter van Corine Bunt-Lustig over genomen.

Artsenkringen
Er zijn diverse artsenkringen. Sommige daarvan bestaan al lang, andere pas kort. De frequentie van bij
elkaar komen en het programma verschilt per artsenkring. Momenteel zijn er kringen in:
•
•
•
•
•
•

Amsterdam (speciaal voor arts-assistenten);
De Gelderse Vallei (wordt gecoördineerd door Nico Wolswinkel)
Groningen (arts-assistenten groep en intervisie groep);
Rotterdam (voornamelijk voor arts-assistenten en coassistenten)
De regio Gorinchem (ook soms een ontbijtsamenkomst);
Utrecht (speciaal voor arts-assistenten).

In 2017 is er een artsenkring gestart in regio Zwolle en een arts-assistentenkring in Nijmegen.
Er komen regelmatig vragen over kringen om zich bij aan te sluiten. Hierbij loopt het aantal mensen
dat hiervoor een start wil maken nogal achter. Om deze reden wil CMF niet alleen kringmateriaal
ontwikkelen maar ook praktische hulp bieden bij het opstarten van een artsenkring.

Bestuur
Het bestuur van CMF Nederland bestond op 31 december 2017 uit de volgende leden:
•
•
•
•

Paul Lieverse, voorzitter
Martin Brakel, penningmeester
Bart Borreman, secretaris
Bert Nanninga, bestuurslid

Het bestuur werd ondersteund door:
•
•
•

Willem Lock, artsenwerker
Rinck Smits, stafwerker
Wilke Hardeman, secretarieel medewerker

Na jarenlang inzet van Ria Kwakernaak hebben we afscheid van haar genomen als penningmeester van
CMF. Gelukkig zullen we haar als trouw CMF lid nog vaak tegen komen op de toekomstige activiteiten.
We zullen op zoek moeten blijven gaan voor een opvolger van Paul Lieverse als voorzitter van CMF
Nederland.

Aantal leden en nieuw ledensysteem
In 2017 zijn we overgegaan van een ledensysteem die bijgehouden werd met een Excel sheet naar een
professioneel ledenadministratiesysteem waarbij ook gemakkelijker de facturering uitgevoerd kan
worden. Hierbij zijn de leden nu in vijf (studenten, arts-assistenten, artsen, IDDG-leden) groepen
ingedeeld in plaats van in twee (studenten, artsen) groepen. Bij deze vernieuwing vond ook een update
plaats van de ledenbestand, waardoor er een verschuiving plaats gevonden heeft van het aantal leden

per groep en is er een nieuwe groep “inactieve leden” aangemaakt. Ons lid Rinck Smits heeft het
contact tussen CMF en deze organisatie deskundig verzorgd.
Eind 2016 had CMF 550 leden (421 artsen, 129 studenten), eind 2017 was het actieve ledenaantal 568
(295 artsen, 139 arts-assistenten, 112 studenten, 22 IDDG-leden).
Afgelopen jaar heeft de penningmeester ervoor gezorgd dat contributies en betalingen voor
conferenties per automatische incasso geïnd kunnen worden.

ICMDA-Eurasia
De ICMDA, International Christian Medical and Dental Association, is onderverdeeld in regio’s. CMF
Nederland is ingedeeld bij de regio Eurasia. We worden door Bert Nanninga, bestuurslid van CMF,
vertegenwoordigd binnen het bestuur van de regio ICMDA-Eurasia.
Ons Nederlandse CMF-lid Rick Paul vervult binnen deze samenwerking de functie van general
secretary. Naast bestuurlijk werk houdt dit veel reizen in, internationale contacten onderhouden en
ondersteunen van nieuwe initiatieven van veelal jonge verenigingen.
Aankomende zomer wordt er weer een zendingsreis naar Libanon georganiseerd, speciaal voor
vluchtelingen. Ook vanuit Nederland is er de mogelijkheid om hierbij aan te sluiten.

CMF en externe relaties
Opnieuw heeft CMF veel contact gehad met andere christelijke organisaties. Voorbeelden zijn het
Platform Zorg om leven, de NPV, Geloof in Zorg, Lindeboom Instituut en het NVPPP. In 2018 zal de
najaarsconferentie samen met de NVPPP georganiseerd worden.
Meerdere leden geven door deelname aan genoemde en andere organisaties gestalte aan een groeiend
netwerk. Hierin heeft ook de “Ethiekkring” die twee keer per jaar bij elkaar komt een functie.
Ook was het in 2017 opnieuw voor CMF-leden mogelijk om met korting een verzekering bij Pro Life
Zorgverzekeringen af te sluiten. Naast deze korting maakt Pro Life voor ieder CMF-lid die een
verzekering afsluit ook nog een bepaald bedrag over naar CMF.

Ondersteuning door en voor leden
Afgelopen jaren is CMF een aantal keren benaderd door (student)leden met de vraag of er een mentor
of coach beschikbaar is die een (korte) coachtraject kan aanbieden. Vanuit deze behoefte proberen
we als bestuur de leden hierin te faciliteren. Leden kunnen de vraag neer leggen bij de secretaris en
deze onderzoekt of er een geschikte coach is die de lid verder kan helpen. In 2017 is hier twee keer
gebruik van gemaakt.

Financiële ondersteuning door CMF
Er wordt van binnen en buiten de vereniging veelvuldig beroep gedaan op financiële ondersteuning.
Als CMF voelen we ook geroepen om onze bijdrage te leveren. We vinden het belangrijk dat het doel
binnen de visie en missie van CMF past. Om duidelijk en transparant te zijn, hebben we als bestuur
(later ingestemd op de ledenvergadering) gekozen voor een selecte partnerships waar we ons drie jaar
aan committeren. Voor de afgelopen jaar en komende twee jaren zullen per organisatie €1000,overgemaakt worden naar MAF, MMM en Mercy Ships.
Naast de financiële ondersteuning van een drietal organisaties kunnen (student)leden een aanvraag
indienen voor een financiële ondersteuning voor het bezoeken van internationale activiteiten van
ICMDA (-leden). Op de website staan hiervoor de criteria vermeld.
CMF ondersteunt indirect ook internationale events/ organisaties door de jaarlijkse bijdrage aan
ICMDA.

CMF in de media
Ook in 2017 hebben CMF-leden hun stem (namens CMF of op persoonlijke titel) een aantal keer mogen
laten horen in de media. In 2017 waren dat vooral bijdragen over de “voltooid leven”-discussie:
•
•
•
•

Discussie voltooid leven verre van voltooid. Reformatorisch Dagblad, 8 april.
Voltooid leven en de gewetensvrijheid van zorgverleners. Guido-conferentie van het
Wetenschappelijk Instituut SGP, Nieuwegein, 17 juni.
Klaar met leven? Een Jacobidebat over het levenseinde. Utrecht, 21 juni.
College Ethiek voor het Evangelisch College voor de opleiding Pastorale hulpverlening, 23 juni.
Bart Borreman, secretaris CMF Nederland

