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Jaarverslag 2018  

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: dr. D. Hamann, voorzitter; dr. J. Damoiseaux, secretaris; dr. E. van Lochem, 

penningmeester, dr. H. Otten, lid.  In december 2018 telt het CMI 52 actieve register leden en zijn 

er landelijk 8 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 proactieve houding en sterke organisatie.  

In 2018 heeft het bestuur samen met de leden, de in de afgelopen jaren ingezette strategische 

koers doorgezet. Beleidsitems zoals profilering, positionering en nauwe contacten met aanpalende 

beroepsgroepen staan centraal.  

In 2018 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden; prof. dr. I. Joosten is afgetreden en heeft 

haar positie als voorzitter overgedragen aan dr. D. Hamann. 

 

De belangrijkste activiteiten van het CMI in 2018 waren:  

Positionering / professionalisering:  

• Voortzetting van de inspanning om het vakgebied formeel erkend te krijgen binnen de 

Nederlandse gezondheidszorg. Om de zichtbaarheid van de immunologie binnen de zorg te 

vergroten werd een gezamenlijke notie met de klinisch immunologen opgesteld en 

voorgelegd aan Federatie Medisch Specialisten (FMS). In een overleg met de voorzitter van 

de FMS en de voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is deelname van 

medisch immunologen aan de FMS besproken. Als niet-arts/niet KNMG registerleden, lijkt 

deelname in FMS vooralsnog uitgesloten.   

• De aanvraag van een AGB code om zelfstandig factureren mogelijk te maken , vraagt om 

een aanpassing van de NZA beleidsregel BR/CU-2147. Daarover lopen contacten met NZA 

en is FMS gevraagd om hier een bemiddelende rol in te spelen Actieve participatie vanuit 

de leden in diverse landelijke en internationale besturen en commissies. 

 

Opleiding:  

• Actieve participatie in opleidingscie FMLS; organisatie management/kwaliteitscursus. 

• Uitbreiding van het aantal laboratoria met laboratoriumspecialisten Medische Immunologie 

door invulling van twee plekken binnen het Prinses Maxima Centrum  

• In 2018 zijn 4 nieuwe assistenten begonnen en heeft een assistent zijn opleiding voltooid 

 

Wetenschap: 

• Op de website van het CMI 

(http://www.medischeimmunologie.nl/home/wetenschappelijke-activiteit-medisch-

immunologen) zijn publicaties van laboratoriumspecialisten Medische Immunologie te 

vinden van het afgelopen kalanderjaar alsmede een overzicht van de academische 

promoties met laboratoriumspecialisten Medische Immunologie als (co)promotor  

 

Kwaliteit/accreditatie:  
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• De door de commissie validatie conform ISO uitgezette landelijke validatietrajecten zijn 

zeer succesvol gebleken en de activiteit wordt voortgezet. Het concept van de landelijke 

validatie werd gepubliceerd in Autoimmunity Reviews.  

• Organisatie landelijke  rondzendingen en nabespreking (HIM/SKML). 

• De commissie richtlijnen heeft een procedure opgesteld en op de CMI website gepubliceerd 

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. Samen met de NVKC werd de BAL richtlijn 

opgesteld en wordt gewerkt aan diverse richtlijnen (ANA, ANCA, Coeliakie). 

 

Nascholing:   

• Het CMI is voornemens om jaarlijks een eigen symposium te organiseren. Er wordt gezocht 

naar mogelijkheden voor een solide financiële basis hiervoor. 

 

NVVI activiteiten:  

• CMI leden hebben actief geparticipeerd in de organisatie van het ECI 2018. 

 

Financiën: 

• Het CMI heeft het boekjaar september 2017 t/m september 2018 met een positief saldo 

van 3.155,52 Euro afgesloten. Voor een detailoverzicht zie bijlage 1.  
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Bijlage 1 Financieel jaarverslag CMI 2018 

 

Saldo per 01-09-2017   €  12.693,71 

Inkomsten 

(her)registratie medisch immunoloog (12 x €200,-) € 2.400,00 

Lidmaatschap CMI 2018 (44 x €100,-)  € 4.350,00* 

Lidmaatschap CMI med immunoloog i.o. 2018(6 x € 75,-) € 450,00 

Lidmaatschap CMI 2017 (13 x €100,-)  € 1.300,00 

Lidmaatschap CMI med immunoloog i.o. 2017(1 x € 75,-) € 75,00 

Totaal inkomsten  € 8.575,00 

 

Uitgaven 

Bankkosten   € 143,01 

Secretariaat CMI  € 1250,00 

Vergaderkosten ALV CMI  € 457,50 

Vergaderkosten Bestuur CMI  € 192,40 

Vergaderkosten commissie/werkgroep  € 600,00 

Website CMI  vernieuwing CMS  € 677,60 

Website CMI  onderhoud  € 136,50 

Website CMI beheer Erasmus  € 600,00 

Bijdrage NEN ISO Stuurgroep ISO 15189 € 978,89 

Divers CMI prijs  € 50,00 

 Afscheid collega’s  € 333,58 

Totaal uitgaven   € 5.419,48 

 

Positief saldo    € 3.155,52 

 

Saldo per 01-09-2018  € 15.849,23 

 

Nog te innen contributies (11 x €100,-)  € 1.100,00 

*uitstaand €50,- te weinig betaald 


