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Jaarverslag 2017
College van Medisch Immunologen van de Nederlandse
Vereniging van Immunologie (www.medischeimmunologie.nl)
Het College van Medisch Immunologen behartigt de belangen van het vakgebied medische immunologie in de
gezondheidszorg om voor patiënten met immuun-gemedieerde aandoeningen en/of therapieën een optimale medische
behandeling mogelijk te maken.
Bestuur: prof.dr. I. Joosten, voorzitter; dr. J. Damoiseaux, secretaris; dr. E. van Lochem,
penningmeester, Dr. H. Oten, lid. Eind 2017 telt het CMI 53 actieve register leden en zijn er
landelijk 4 medisch immunologen in opleiding.
De landelijke zorgsector en bijbehorende laboratoriumwereld zijn en blijven volop in beweging.
Marktwerking, accreditatie, Europese erkenning en financiering hebben hoge prioriteit en bepalen
mede het landschap van de laboratoriumdiagnostiek. Dit vraagt van de laboratoriumspecialismen
een pro-actieve houding en sterke organisatie.
In 2017 heeft het bestuur samen met de leden, de in de afgelopen jaren ingezette strategische
koers doorgezet. Beleidsitems zoals accreditatie, profilering, positionering en nauwe contacten met
aanpalende beroepsgroepen staan centraal.
Het CMI bestuur heeft de beleidsplannen voor de komende 3 jaar verwoord in een strategisch plan
voor de jaren 2018-2020, een plan dat unaniem door de leden is overgenomen.
In 2017 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden; dr. M. Schreurs is afgetreden en heeft zijn
positie als penningmeester overgedragen aan dr. E. van Lochem; dr. H. Otten heeft de vrijgevallen
positie van bestuurslid ingevuld.
De belangrijkste activiteiten van het CMI in 2017 waren:
Positionering / professionalisering:

Opstellen van een strategische plan voor de jaren 2018-2020, met een hernieuwde missie
en visie.

Continue inspanning om het vakgebied formeel erkend te krijgen binnen de Nederlandse
gezondheidszorg. Besloten is de samenwerking met de klinisch immunologen te
intensiveren en te expliciteren. Zichtbaarheid van de immunologische zorg binnen de FMS
is het initiële doel. Een gezamenlijke notitie is in voorbereiding.

her-aanvraag VEKTIS / AGB code om zelfstandig factureren mogelijk te maken (volgt op
erkenning)

Bestuurlijke rol in de Federatie Medische Laboratorium Specialismen; afstemming met
aanpalende specialismen

Actieve participatie vanuit de leden in diverse landelijke en internationale besturen en
commissies.

Herstructurering van commissies en werkgroepen en aanpassing van het reglement.
Opleiding:

Het ingeslagen traject om FMLS partners tot een geheel nieuw vormgegeven opleiding
laboratoriumgeneeskunde te komen is vertraagd. Beter zichtbaarheid van CMI en NVKG
binnen o.a de FMS lijkt een voorwaarde voor verdere gesprekken. De intentie om tot
nadere samenwerking in de toekomst over te gaan blijft overeind.

Actieve participatie in opleidingscie FMLS; organisatie management/kwaliteitscursus.

De samenstelling van de commissie opleiding en registratie (COR) is sterk vernieuwd, in de
nieuwe samenstelling zal deze commissie zich het komend jaar richten op het inhoudelijk
vernieuwen van de opleidingseisen. Tevens heeft de COR de opleidingsvisitaties van de
commissie visitatie en accreditatie (CVA) overgenomen.
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Wetenschap:

Het landelijke ProCare consortium heeft een succesvolle mid-term evaluatie achter de rug,
gekoppeld aan een landelijk symposium. De eerste manuscripten zijn gepubliceerd in peer
reviewed journals. Het betreft een uniek landelijk samenwerkingsverband tussen
transplantatieimmunologen en nefrologen op het gebied van risicofactoren voor
transplantaatverlies, waarin alle academische ziekenhuizen participeren.

Het CMI geeft jaarlijks vorm aan de sessie “medische / klinische immunologie” tijdens het
jaarcongres van de NVVI . Eind 2017 wordt wederom de prijs voor beste abstract
“medische immunologie” , uitgereikt. Dit dient ter stimulering van onderzoek in de
medische immunologie en is een jaarlijkse activiteit.

De gezamenlijke transplantatie-immunologie laboratoria hebben (gecoördineerd door
Utrecht en Leiden) het Europees congres voor immunogenetica (EFI ) en de internationale
HLA workshop voor 2021 naar Amsterdam weten te halen.
Kwaliteit/accreditatie:

De veldnormen voor het aandachtsgebied medische immunologie ter verkrijging van de
ISO 18195 accreditatie worden inmiddels op jaarlijkse basis vastgesteld door de
vergadering.

De CVA is gereorganiseerd in haar taken en overleg structuur. In de CVA hebben alle Raad
voor Accreditatie (RVA) auditoren zitting die volgens de scope van de medische
immunologie laboratoria auditeren. Binnen de CVA vindt afstemming plaats ten aanzien
van de interpretatie van normen en wijze van auditeren. De voorzitter van de CVA vormt
de brug naar de RVA en heeft zitting in de ISO 15189 begeleidingsgroep.

De commissie validatie heeft conform ISO een aantal landelijke validatietrajecten uitgezet
en afgerond. Aanmelding voor participatie nieuwe procedures staat open.

Organisatie landelijke rondzendingen en nabespreking (HIM/SKML).

De commissierichtlijnen heeft als taak een procedure op te stellen volgens welke het
opstellen/deelnemen aan richtlijnen dient te verlopen. Gestreefd wordt om immunologische
laboratoriumdiagnostiek in een modulaire vorm in de richtlijnen database van de FMS op te
laten nemen. Simultaan wordt met de NVKC gewerkt aan diverse richtlijnen
(ANA/ANCA/BAL, Coeliakie).
Nascholing:

landelijk forum mbt detectie van (auto)antistoffen (EMIF), Utrecht.

HLA Educatiedag ism NTV 15 november (organisatie Radboudumc).
Arbeidsmarkt:

Het bestuur bereidt een actie voor om tot een onderbouwde en gedragen formatieraming
voor Laboratoriumspecialisten medische Immunologie te komen voor de komende 10 jaar.

Om de capaciteitsraming up to date te houden wordt het ledenbestand continu
geactualiseerd en is een overzicht beschikbaar gemaakt van de verwachting ten aanzien
van vacatures medisch immunoloog voor de komende twee jaar. Vacatures worden
standaard via het bestuur verspreid onder de CMI leden.
NVVI activiteiten:

CMI leden participeren actief in de PR-en de programma commissie van het jaarcongres
inclusief het ECI 2018.
Financiën:

Het financieel jaarverslag, boekjaar sept. 2016-sept 2017 is te vinden in de bijlage.
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Bijlage: Financieel jaaroverzicht CMI september 2016-september 2017

Saldo per 01-09-2016

€

15.257,63

(her)registratie medisch immunoloog (6 x €200,-)

€

1.200,00

Lidmaatschap CMI 2017/2018 (38 x €100,-)

€

3.800,00

Lidmaatschap CMI medisch immunoloog i.o. (2 x € 75,-)

€

150,00

Lidmaatschap CMI 2016/2017 (15 x €25,-)

€

375,00

Rectificatie bank

€

0,01

Totaal inkomsten

€

5.525,01

Bankkosten

€

183,19

Secretariaat CMI

€

Vergaderkosten ALV CMI

€

835,50

Vergaderkosten Bestuur CMI

€

55,00

Vergaderkosten commissie/werkgroep

€

425,00

Website CMI

lancering

€

4991,25

Website CMI

onderhoud

€

136,50

Bijdrage NEN ISO Stuurgroep ISO 15189

€

978,99

Divers

CMI prijs

€

183,60

Afscheidsdiner COR

€

500,00

Totaal uitgaven

€

8.288,93

Negatief saldo

€

-2.763,92

Saldo per 01-09-2017

€

12.693,71

Nog te innen contributies (18 x €100,- ; 3x €75,-)

€

2.025,00

Inkomsten

Uitgaven
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