
 

 

Algemene vergadering Dutch Thyroid Cancer Group 

Datum 18 mei 2020 

Tijd 18.00 uur 

 

Aanwezigen 49 deelnemers, waaronder het bestuur van de DTCG en IKNL: Abbey Schepers, 

Annemieke Kwast, Ellen Kapiteijn, Menno Vriens, Robin Peters, Romana Netea-

Maier, Schelto Kruijff, Tessa van Ginhoven, Thera Links 

Afwezigen  

Notulist Ellen Kapiteijn en Annemiek Kwast (notulisten) 

 

 

  Actie / bijlage 

   

1  Opening 

Thera Links, voorzitter, opent de vergadering om 18.05 uur.  

 

2  Verslag vorige vergadering d.d. 25 november 2019 

Er zijn geen opmerkingen op het conceptverslag van de vorige vergadering. Het 

concept verslag van 25 november 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

3  Wetenschapscommissie 

Schelto Kruijff presenteert de opzet en doelen van de wetenschapscommissie aan de 

hand van dia’s. De commissie zoekt nog een medisch oncoloog als lid (inmiddels 

gevonden). 

 

 

Het streven is om alle studies op de website van de DTCG te plaatsen.  

Er wordt opgemerkt dat de aanvragen die door de wetenschapscommissie worden 

beoordeeld vertrouwelijk behandeld moeten worden. 

 

4  Financieel jaarverslag 

Tessa van Ginhoven toont het overzicht.  

 

Het bestuur van de DTCG moet statutair decharge verlenen. Anton Engelsman heeft 

als niet-bestuurslid meegekeken naar de begroting en deze geaccordeerd. Het 

bestuur verleent decharge.  

Financieel overzicht 

2019 DTCG ter goedkeuring voor ALV.pdf
 

 

Bijlage 1: overzicht 

financieel jaarverslag. 

5  Richtlijn plan van aanpak 

Romana Netea-Maier presenteert het richtlijnproces aan de hand van dia’s.  

 

 

Bijlage 2: presentatie 

richtlijnproces. 
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Romana wordt voorzitter van de richtlijncommissie. De nieuwe richtlijn gaat via 

SONCOS lopen. Gestreefd wordt naar een modulair onderhoud vanuit de Federatie.  

De aanvraag voor steun vanuit SKMS kan ingediend worden via NIV/NVE. Het 

Kennisinstituut van FMS geeft de methodologische ondersteuning. De aanvraag is 

bijna af. Deadline is verplaatst van 14 april 2020 tot in ieder geval 1 juli 2020.   

 

 

Voorgestelde tijdsduur is 3 jaar. De begroting hangt af van aantal te reviseren 

modules. Beoogd voor richtlijn Schildklier: 6-8 modules.   

 

Geïnteresseerden om bij te dragen aan de richtlijn kunnen zich melden bij Romana, 

via Romana.Netea-Maier@radboudumc.nl.  

 

Grard Nieuwenhuijzen, chirurg Catharinaziekenhuis, meldt zich tijdens de 

vergadering aan om mee te werken vanuit de Heelkunde. 

 

Via de chat worden een aantal vragen/onderwerpen benoemd: hoe vaak vindt er 

revisie van de richtlijn plaats? Er is behoefte aan een helder advies t.a.v. de 

schildkliernodus (wanneer wel/niet prikken?). Issues kunnen gedeeld worden met 

Romana via bovenstaand e-mailadres. 

Update richtlijn - 

ALV DTCG-18 mei 2020.pdf
 

 

6  Wens inventariseren kwaliteitsregistratie vanuit de bron SchildklierNetwerk / 

DTCG-samenwerking / LUMC dashboard  

Tessa van Ginhoven presenteert dit onderwerp.   

Dit betreft een voorbereidingstraject met als ambitie transparantie kwaliteit van zorg 

en goede kwaliteit door kwaliteitsparameters. Ter voorbereiding op de 

kwaliteitsparameters: inventariseren wat vastgelegd moet worden, hoe te registreren, 

toetsing bij het veld en langere termijn covering.  

Er wordt gewerkt aan een aanvraag bij SKMS waarbij rekening gehouden wordt met 

landelijke implementatie. 

Marieke Snel, endocrinoloog LUMC, presenteert het dashboard in Hix zoals dat in 

het LUMC wordt gebruikt. Hier is men al 3 jaar mee bezig, het resultaat ziet er mooi 

uit. 

Els Nieveen van Dijkum biedt aan mee te denken over de aanvraag/het proces voor 

landelijke implementatie. 

 

 

 

7  IKNL en SON 

Annemiek Kwast toont de folder over schildklierkanker. De folder staat op de website 

van IKNL en is te bestellen via de webshop van IKNL: https://shop.iknl.nl/shop/folder-

schildklierkanker/61035474  

 

 

 

 

 

 

mailto:Romana.Netea-Maier@radboudumc.nl
https://shop.iknl.nl/shop/folder-schildklierkanker/61035474
https://shop.iknl.nl/shop/folder-schildklierkanker/61035474
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Grard Nieuwenhuijzen vraagt naar de mogelijkheid van rapportage op regioniveau en 

op ziekenhuisniveau en de uitkomsten hiervan landelijk te bespreken. Dit wordt 

besproken tijdens de volgende vergadering. 

 

Actie: agendapunt 

volgende vergadering. 

8  DTCG-symposium 3 december 2020 

Thera Links presenteert het definitieve programma.   

 

In juni 2020 komt het programma op de website met informatie over 

inschrijven/aanmelden. 

 

Het symposium vindt in een grote collegezaal plaats. Indien door Corona nog steeds 

maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn, dan is het ook mogelijk om het 

symposium virtueel te volgen.  

 

Tijdens de lunch kunnen vanuit elke regionale werkgroep / netwerk 3 posterborden 

gepresenteerd worden met activiteiten op gebied van schildklier.  

 

Voor de MDO-sessie zijn casussen nodig. Deze kunnen gemaild worden naar: 

t.p.links@umcg.nl .    

 

9  W.V.T.T.K.  Mededelingen vanuit het bestuur  

Francien van Nederveen, patholoog Dordrecht, wordt  nieuw bestuurslid van de 

DTCG per juni 2020. Ellen Kapiteijn, oncoloog LUMC, blijft voorlopig secretaris totdat 

er een nieuwe secretaris is gevonden.  

 

Thera Links, endocrinoloog UMCG, is bijna twee jaar voorzitter van het bestuur 

DTCG. Officieel vindt er na twee jaar een bestuurswissel plaats. Wegens Corona is 

de bestuurswissel uitgesteld tot het najaar van 2020. Thera Links treedt dan af als 

voorzitter en gaat uit het bestuur. Een nieuwe voorzitter wordt uit het huidige bestuur 

benoemd en bekend gemaakt tijdens het DTCG-symposium op 3 december 2020.  

 

IKNL gaat de DTCG secretarieel ondersteunen per juni 2020. 

 

10  Rondvraag en afsluiting 

Datum voor de volgende vergadering volgt nog. Verder zijn er geen 

vragen/opmerkingen.  

 

Thera Links dankt de aanwezigen voor hun deelname en sluit de vergadering om 

19.48 uur.  

 

mailto:t.p.links@umcg.nl

