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Aanwezig:  drs. E. Akdag, prof. dr. R. Gerth-van Wijk, dr. H. de Groot, dr. M. Heijstek,  

drs. T. Bruggink, drs. P. Holm, Prof. J. de Monchy, drs. R. Oei, drs. R. Otten,  
dr. R. Pleijhuis, drs. S. Rombach, drs. R. Rösken, dr. I. Terreehorst, dr. J.F.C. Tomee, 
dr. A. van de Ven, dr. H. Willems,  drs. L. Wolters, drs. Z. Tempels. 

Bestuur:  Mw. C.M.G. Nieuwhof (voorzitter), dhr. M.S. van Maaren (secretaris),  
dr. P.L.A. van Daele (penningmeester). 

 
 
Opening 
Voorzitter C.M.G. Nieuwhof opent de vergadering. Besloten wordt de volgorde van de agenda te 
veranderen en te beginnen met de algemene punten van iedere vergadering en af te sluiten met de 
herziening van de Statuten, wegens de uitloop van het eerdere programma.  
 
1. Mededelingen van het bestuur 

a. Dank aan sponsoren 

Allergy Therapeutics Netherlands, ALK Benelux, Mylan Healthcare, Novartis Pharma, Hal allergy, 
GlaxoSmithKline, Sanofi Genzyme en Shire. 

 

b.  Welkom aan nieuwe leden 

- M. Heron, Medisch immunoloog in het Elizabeth- Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg en 
Waalwijk 

- M. Busch, aios klinische immunoloog en allergoloog in het MUMC te Maastricht 
- M.C. Zweers , Dermatoloog in Bernhoven te Uden 
- A. Hak , Interne geneeskunde-klinische immunoloog in het AMC te Amsterdam 
- Z. Birkic, aios internist-allergoloog-immunoloog in het Erasmus MC te Rotterdam 
- P. Bruynzeel, Diëtist in Amsterdam UMC te Amsterdam 
- M. Bulatović-Ćalasan, aios internist-allergoloog-immunoloog in het UMCU te Utrecht 
- T. Dieudonné, Longarts/Allergoloog in het Heilig Hartziekenhuis Mol te Mol (België) 
- S. Dobbelaere, aios pneumologie in het Erasmus MC te Rotterdam 

 

c. Congresagenda 2018 en 2019 (Nationaal). 
 
09 oktober 2018  7e nationale congres allergologie/klinische immunologie 

   Hotel-Theater Figi, Zeist 
 

22-23 november 2018  IWA en BINAID Expert Meeting 
   De Ruwenberg, Sint-Michielsgestel  
 

18 januari 2019  NVvA   
Hotel Van der Valk, Breukelen 

 

15 maart 2019   NVvA    
Hotel Postillion in Bunnik  

      

03-04 oktober 2019 NVvA    
Hotel Van der Valk, Breukelen 

 
De voorzitter ligt toe dat Hotel Van der Valk Breukelen op 15 maart 2019 niet beschikbaar is wegens 
verbouwing. Er zijn twee alternatieven; uitwijken naar een andere locatie in Bunnik of de 
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bijeenkomst verzetten naar 5 april 2018. Er wordt opgemerkt dat op 5 april ook de 
Kinderallergologiedag is en dat een aantal leden daar ook bij aanwezig zullen zijn. Uitwijken naar de 
locatie in Bunnik lijkt gewenst, mits daar dezelfde faciliteiten zijn (ook met betrekking tot het 
organiseren van de KOALA-dag) en een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De 
voorzitter benadrukt om bij de uitnodiging voor die dag goed op de locatie te letten.  
c. Congresagenda 2018 en 2019 (internationaal) 
 
18 oktober 2018  Eurobat, Copenhagen 
 

18-20 oktober 2018  FAAM 2018, Copenhagen 
 

24-27 oktober 2019  18e BIENNIAL meeting of ESID, Lissabon 
 

08-10 november 2018  ISAF, Madrid 
 

24-27 januari 2019  17th EAACI Immunology Winter School  Trysil, Norway 
 
Het programma van na januari wordt de volgende vergadering doorgenomen.  
 

d. Proefschriftprijs 

De proefschriftprijs wordt dit jaar niet uitgereikt. De reden hiervoor is allereerst omdat het niet 
eenvoudig was proefschriften te vinden. Uiteindelijk zijn er vier proefschriften ontvangen. Eén 
daarvan is erg laat binnengekomen en de overige drie zijn op dermatologisch gebied. Wegens 
verplichte bijscholing voor de dermatologen konden deze niet gepresenteerd worden. Het bestuur 
stelt voor om de proefschriftprijs naar volgend jaar door te schuiven. Het voorstel is om de 
proefschriftprijs bij de najaarsvergadering van 2019 uit te reiken en het daarna iedere twee jaar te 
laten plaatsvinden. Hiermee wordt akkoord gegaan. De voorzitter wijst op de Kennisagenda van de 
NIV. Deze agenda fungeert als hitlijst, onderzoeken die aansluiten op deze agenda kunnen 
gemakkelijker gehonoreerd worden. Door de NVvA zijn de onderwerpen ‘predictoren voor 
succesvolle immuuntherapie’ en ‘de ideale opname-observatie duur van een anafylactische shock die 
behandelt is met adrenaline’ op de kennisagenda gezet. Dit zouden opties zijn bij het genereren van 
een proefschrift.  
 
e. Standpunt SKA m.b.t. het zien van kinderen door internist-allergologen 

Al geruime tijd geleden werd aan het bestuur van de sectie kinderallergologie (SKA) de vraag gesteld 
wat zij als SKA vinden van feit dat (nieuwe stijl) internist-allergologen ook kinderen zien. Het bestuur 
van de SKA heeft het volgende antwoord daarop geformuleerd: Kinderarts blijft hoofd- of 
medebehandelaar voor kinderen tot 16 jaar. Er moet een nauwe structurele samenwerking zijn tussen 
internist-allergoloog en kinderarts-allergoloog/ allergex/kinderarts met aandacht voor allergie. 
 
Er is geen noodzaak meer dat internist-allergologen kinderen zien nu er voldoende kinderarts-
allergologen opgeleid worden. De NVK hanteert het standpunt dat internisten geen kinderen zien. 
Ook Stichting Kind en Ziekenhuis is daar streng in. In de meeste algemene ziekenhuizen geldt dan ook 
dat een internist geen kinderen ziet. In ziekenhuizen met een internist-allergoloog die kinderen ziet, 
zou deze nauwe samenwerking moeten zoeken met de kinderarts (liefst met aandachtsgebied 
kinderallergologie). Het gaat hierbij om een aflopende zaak waarbij nog slechts een aantal internist-
allergologen nu kinderen zien. De voorzitter vraagt H. de Groot om een toelichting. Hij geeft aan dat 
dit de standpunten zijn van de hoofden van de verenigingen. Het is een nieuwe richtlijn die door de 
inspectie streng wordt nageleefd, zo blijkt uit een voorbeeld. Hier kan geen uitzondering op gemaakt 
worden.  
 
De voorzitter geeft aan dat er een brief gestuurd wordt naar de SKA om te nuanceren op het gebied 
van de verschillende soorten allergologen. H. de Groot vertelt dat die nuancering niet gegeven kan 
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worden. Het gaat hier om een besluit vanuit hogerhand die via de inspectie is aangedragen. De 
voorzitter benadrukt dat dit de huidige situatie is en dat allergologen, oude of nieuwe stijl, moeten 
samenwerken met kinderartsen en/of kinderallergologen en dit ook zwart op wit moeten vastleggen.  
Het bestuur biedt aan om ondersteuning te bieden aan leden die hierbij problemen ervaren.  
De voorzitter benadrukt nogmaals om intensief samen te werken en bij problemen deze te melden 
bij het bestuur.  
 
2. Mededelingen commissies 

a. Beroepsbelangencommissie NVvA 
R. Oei houdt een presentatie namens de B eroepsbelangencommissie. De zaken die toegelicht 
worden zijn een mogelijk declaratieprobleem bij de internist-allergoloog (1), het NZa 
wachttijdenproject (2), het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 (3) en de diagnosethesaurus Allergologie 
2.0 (4).  
1. Er was een mogelijk declaratieprobleem van de nieuwe stijl internist-allergoloog bij declaratie 

van Allergologie DBC’s. Dit is bij de NZa besproken. Hier zijn drie oplossingen besproken; 1. het 
opheffen van de typeringslijst, 2. het integreren van diagnoses en ZA’s in de typeringslijst van 
inwendige geneeskunde en 3. het behoud van de typeringslijst. De NZa heeft gekozen voor optie 
3. Gevraagd wordt bij problemen dit zo specifiek mogelijk te melden.  

2. NZa heeft een wachttijdenproject. Hier is toelichting op gegeven tijdens een gesprek met de NZa. 
Er wordt opgemerkt dat er eerder een gesprek is geweest met het capaciteitsorgaan en dat dat 
gesprek tot weinig heeft geleid. De voorzitter geeft aan dat dit dat een interessante ontwikkeling 
is wat consequenties kan hebben voor de opleidingscapaciteit. Eventueel kan een stap gezet 
worden naar het concillium om een eventuele uitbreiding vorm te geven. Vanuit de zaal wordt 
daaraan toegevoegd om dit eerst goed aan te kaarten bij de NIV.  

3. Er zijn momenteel geen zaken in het hoofdlijnenakkoord die de NVvA direct raken, wellicht zijn 
er wel kansen op het gebied met de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en Uitkomstinformatie 
om mee aan de slag te gaan.   

4. Diagnosethesaurus Allergologie 2.0; de huidige lijst voldoet niet aan de internationale 
normenclatuur. Het doel is om diagnoses te registreren met metadata. Dit plan loopt momenteel 
om te zorgen voor betere registratie, misschien wel te bundelen tot landelijke registraties.  
In de huidige diagnosethesaurus kunnen diagnoses alleen gesteld worden met een enkele term, 
terwijl in de allergologie oneindig veel diagnoses zijn. Met meta-data kan dit probleem 
ondervangen worden. Dit kan ondersteund worden door de EPD’s; dit implementeren kan echter 
nog jaren duren. Het voordeel van een beperktere lijst is het kunnen vergelijken van 
verschillende ziekenhuizen. Het plan is dat vanaf begin 2019 deze wijziging wordt doorgevoerd. 
De lijst zal eerst per e-mail worden gedeeld met de vakgroep. De verrichtingenthesaurus is 
momenteel nog niet in gebruik in Nederland, een knelpunt is hierbij de dubbelblinde open 
provocatietest voeding en dat daar geen ZA-code bij zit. Het voorstel is om het makkelijk te 
houden door een wijziging van de ZA-code aan te vragen. Hetzelfde geldt voor de orale 
geneesmiddelen provocatietest. Hier zijn geen bezwaren tegen. Vanuit de zaal worden  
complimenten gegeven over het bereikte werk van de Beroepsbelangencommissie. H. Willems 
geeft aan namens de klinisch immunologen aan te willen sluiten bij de BBC en zich te gaan 
verdiepen hoe de belangen van de klinische immunologen gewaarborgd kunnen gaan worden.  

 
b. Commissie Communicatie en Nascholing. 
R. Rösken vertelt dat er weer mooie programma’s zijn opgesteld voor de nascholingsdagen. De 
voorbereidingen voor de ‘vakgroep’-bijeenkomst van 18 januari 2019 zijn getroffen. Suggesties voor 
sprekers voor die dag zijn welkom. Naast nascholing valt nu ook de KOALA in deze commissie. Verder 
wordt gewerkt aan de website, om deze op een aantal punten nog verder te vernieuwen. Daarnaast 
is de eerste nieuwsbrief uitgebracht. Het doel is om regelmatiger de nieuwsbrief uit te brengen ter 
vervanging van de losse e-mailtjes. Daarbij moet de nieuwsbrief op termijn tweedimensionaal  
worden waarbij ook de leden invulling aanleveren. Gewerkt wordt aan het tweede nummer van de 
nieuwsbrief, deze is verlaat door de vele werkzaamheden voor het congres. 
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c. Commissie KOALA 
Voor KOALA hebben drie doktersassistenten plaatsgenomen in de commissie. De hoop is dat deze 
commissie nog een ronde door gaat. Suggesties voor de commissie zijn welkom.  
 
d. Commissie kwaliteitsvisitatie 
Z. Tempels meldt dat vier nieuwe leden zijn toegetreden tot de commissie. Er missen nog 
immunologen in de commissie. Er is contact geweest met de voorzitter van de NIV over de toekomst 
en waarborging van de kwaliteitsvisitaties. Daarover is een meningsverschil met de NIV. Hierbij is de 
keuze tussen mee visiteren met de NIV, of enkel de allergologen en klinisch immunologen op papier 
te visiteren. P. van Daele raadt aan te kijken naar de werkwijze van de nefrologie en die te kopiëren 
en te hanteren. Bij fysieke visitatie moet daarbij in gedachten worden gehouden dat de visitatie 
uitgevoerd moet worden door een internist-immunoloog-allergoloog nieuwe stijl. De huidige 
visitatiecommissie zal dan volledig vernieuwd moeten worden. De voorzitter is van mening dat er 
een inhoudsdeskundige visitatie nodig is om de kwaliteit te kunnen beoordelen. Het lijkt niet 
wenselijk een geheel kwaliteitssysteem bovenop de visitatie van de NIV te hanteren. Het idee wordt 
geopperd om een module te maken wat er naast of bovenop de huidige NIV-visitatie kan 
plaatsvinden. Daarmee zou meer kennis en inzicht verworven kunnen worden dan in de huidige 
kwaliteitsvisitatie. De vakgroep beaamt dit.  
 
De grootste problemen zijn het vinden van nieuwe leden voor de visitatiecommissie die deze 
visitaties kunnen uitvoeren en dat de huidige manier van visiteren met de NIV onvoldoende inzicht 
brengt. De voorzitter geeft aan dat er met de NIV verder gepraat zal gaan worden over de invulling 
van de gezamenlijke visitaties. Z. Tempels licht toe dat j. Oostenbrink de voorzitter, en H. de Groot de 
vicevoorzitter van de visitatiecommissie is. 
 
e. Commissie Accreditatie 
Teruggekomen wordt op de eerder gestelde vraag over GAIA. W. van Bergen-Henegouwen is 
hiermee aan het werk. Onbekend is hoelang zij haar taken voortzet. Daarnaast trekt R. Gerth-van 
Wijk zich langzaam terug uit de commissie. Een extra persoon in deze commissie is gewenst. De 
vraag van de commissie is of het wenselijk is dat bijscholing van 1½ uur met een degelijk programma 
naar boven afgerond kan worden tot 2 punten. De voorzitter benadrukt dat hierbij vertrouwen in de 
personen die accrediteren essentieel is en dat zij ruimte hebben om het aantal punten te bepalen.  
 
3. Mededelingen vertegenwoordiging 

a. Participatie in Richtlijnwerkgroepen 

Momenteel wordt geparticipeerd in de KNO-artsen richtlijn Allergie van de bovenste luchtwegen en 
in de richtlijn van de NVvA Immunotherapie met inhalatie allergenen. De voorzitter wijst op de 
circulatie van de NHG-standaard Voedselallergie bij kinderartsen en MDL-artsen. De commissie geeft 
aan dat hier al reactie op gegeven is en dat dat aangegeven is bij de SKA. Het standpunt is dat de 
Standaard Voedselallergie niet over immunotherapie mag gaan. Er zijn mindere ervaringen met de 
NHG. Er wordt weinig gedaan met aangeleverd commentaar. Het bestuur wil hierover in gesprek 
gaan met de NHG. Vanuit de zaal wordt geopperd om eerder richtlijnen aan te kaarten, op 
bijvoorbeeld de nascholingsdagen, zodat de leden weten wat er in ontwikkeling is en hierover 
discussie mogelijk is die meegenomen kan worden in het ontwikkelproces.  

 

b. UEMS 

Samen met de Nationale Allergie Society is een survey gemaakt, die nu bij de EAACI ligt om als paper 
gepubliceerd te worden. Verder wordt gewerkt aan een Europees curriculum voor de specialisatie 
allergologie. Dat moet binnen twee jaar afgerond zijn. Ook is er geparticipeerd in visitaties in 
Frankrijk. Verder heeft de KNMG, of de Federatie (onbekend is wie) er van afgezien om Nederland te 
koppelen aan de UEMS voor accreditatie. Het eigen GAIA-systeem blijft gehandhaafd.  
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c. NASC EAACI 

Weinig nieuws. Er is via een survey geïnventariseerd hoe ‘allergieland’ eruit ziet in Europa. Hieruit 
bleek dat in Nederland geen superspecialismen meer zijn. Verder zijn er geen bijzonderheden uit 
deze survey gekomen.  

 

d. Sectie Allergologie en Klinische Immunologie 

Bij de aankomende vergaderingen zal met name gesproken worden over de opleiding. Er is verder 
geen nieuws te melden. Ideeën voor de NIV-voordracht voor de bijeenkomst in maart 2019 zijn 
welkom.  
 

e. NIV Platform Innovatie  

Er is deelgenomen aan de bijeenkomst van het Platform Innovatie. De nadruk lag daarbij op  
M-health, maar het grootste probleem is de financiering. Het is vaak de vraag wie de kosten gaat 
dragen en wat de baten zijn.   
 

f. Federatie Medisch Specialisten 

Belangrijkste item is hier het ‘laat de dokter dokteren’. Ook heeft een discussie plaatsgevonden over 
indicatoren. Het doel op de lange termijn is dat ze niet apart geregistreerd moeten worden en af te 
leiden zijn uit het EPD en het zorgproces.  
 

4. Nieuws uit de opleidingscentra 

- Amsterdam: de aios is nog uit de roulatie. Er is nog geen nieuwe kandidaat aangetrokken.  
- Rotterdam: per 1 januari 2019 zijn er artsen klaar met de opleiding. Z. Birkic is gestart, in mei 2019 

begint een nieuwe kandidaat. M. Hermans is per 1 oktober 2018 klaar met de opleiding en is 
staflid geworden.  

- Utrecht: één kandidaat in opleiding, een tweede kandidaat komt eraan. 
- Maastricht: Drie mensen zijn in opleiding. Twee volgen het project.  
- Groningen: per 1 oktober 2018 is A. van de Ven klaar met de opleiding. Per 1 oktober 2018 is  

R. Pleijhuis als aios gestart. Er zijn geen nieuwe kandidaten in het vizier.  
 

5.  Bespreking van de notulen van de vergadering van 19 januari 2018 

- Er wordt gesproken over de HBG-code, dit moet HGB-code te zijn. 
- Z. Tempels is geen lid van de BBC-commissie.  
Verder zijn er geen opmerkingen en de notulen worden hierbij vastgesteld. 
 

6. Herziening Statuten – zie bijlage 2.1  

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van de NVvA (‘Huishoudelijke Vergadering’) van 
16 maart 2018, zijn de statuten in overleg met de notaris aangepast door het dagelijks bestuur van 
de NVvA. De statuten zijn tevens ter commentaar voorgelegd aan alle bestuursleden van de NVvA. 
Dit heeft geleid tot geheel vernieuwde statuten die gepresenteerd worden in bijlage 2.1. De 
vernieuwde statuten worden ingebracht tijdens de ‘Vakgroep’-vergadering van 4 oktober 2018. 
Gezien het feit dat statutenwijzigingen alleen ter stemming mogen worden gebracht tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van de NVvA, kan pas op 5 oktober 2018 formeel gestemd worden. Aan 
de gewone leden (‘vakgroep’-leden) van de NVvA wordt het volgende voorstel ter stemming 
ingebracht: 
 
“Ik stem voor de statutenwijziging, zoals is gepresenteerd op de vakgroepvergadering van  
4 oktober 2018." 
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De voorzitter ligt toe dat een statutenwijziging alleen op een Algemene Ledenvergadering ter 
stemming kan worden gebracht, hoewel alleen de huidige ‘vakgroep’-leden stemrecht hebben. Twee 
derde van de aanwezige leden moet vóór stemmen om het voorstel aan te nemen. Volmacht geven 
is niet toegestaan. Vooral de naamswijziging is een belangrijk item. De belangen van de klinische 
immunologen moeten ook vertegenwoordigd worden, waarmee dan overeengekomen wordt met de 
organisatiestructuur van de Europese moedervereniging. De nieuwe naam van de vereniging zal zijn: 
Nederlandse Vereniging voor Allergologen en Klinisch Immunologen (NVvAKI). Verder zal er een 
andere definitie van leden worden gehanteerd.  
- Leden A zijn de allergologen en klinische immunologen, van welke kleur dan ook.  
- Leden B zijn alle andere artsen die daadwerkelijk geen lid zijn als lid A: wetenschappelijk 
medewerkers, arts-assistenten, laboratoria en alle andere betrokkenen.  
 
Bij de volgende vergadering wordt het Huishoudelijk Reglement ter stemming gebracht. In 2019 
zullen er geen contributiewijzigingen plaatsvinden. In de nieuwe constructie is het mogelijk te 
definiëren voor welke taken en activiteiten het bestuur leden stemrecht kan verlenen per 
vergadering. Wanneer er bestuursbesluiten zijn die beroepsbelangen, kwaliteitsvisitaties en 
financiële consequenties die voortvloeien uit de twee genoemde punten van leden A omvatten, dat 
enkel leden A daarover stemrecht krijgen. Vooralsnog valt dit lastig te definiëren.  
Er wordt opgemerkt dat bij de volgende Algemene Vergadering leden B na het aannemen van deze 
wijziging ook over de statuten mogen stemmen. Stemmen over algemeen geldende zaken blijft aan 
de gehele vereniging toegewezen. Juridisch is hier geen oplossing voor. Of dit negatieve 
consequenties met betrekking tot bedreigende zaken kan gaan hebben is onbekend. Er wordt 
opgeroepen tot vertrouwen in de vereniging.   
 
De reden voor deze constructie is dat daardoor een transparante en veilige constructie kan ontstaan. 
Een andere consequentie is dat alle leden van de vereniging geen extra dagticket meer hoeven aan te 
schaffen voor het wetenschappelijk programma. Dit zou wellicht consequenties kunnen hebben voor 
de contributie en voor de indeling van het wetenschappelijke programma.  
 
7. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de 
vergadering. 
 




