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Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten
Jaarverslag 2021

Voorwoord
Met dit verslag willen wij als bestuur van de Beroepspensioen

vereniging Medisch Specialisten (BPMS) graag verantwoording 

afleggen aan onze leden over het afgelopen jaar. De BPMS is er om 

voor de (vrijgevestigde) medisch specialist een pensioenvoorziening 

te verzorgen. BPMS heeft de uitvoering van de pensioenregeling 

uitbesteed aan Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten 

(SPMS). BPMS is verantwoordelijk voor de inhoud en de verplicht

stelling van de SPMSpensioenregeling.

Het pensioenfonds SPMS is in 1973 opgericht om de pensioenregeling 

voor vrijgevestigde medisch specialisten vorm te geven en uit te 

voeren. De BPMS is als vereniging in 2006 opgericht. Aanleiding 

hiervoor was de nieuwe Regeling verplichtstelling beroepspensioen

regeling (Wvb) uit 2006.

BPMS is onder meer verantwoordelijk voor de inhoud van de 

beroepspensioenregeling. De pensioenbelangen van de meer dan 

6.800 gewone leden en de 6.200 buitengewone leden worden 

vertegenwoordigd door afgevaardigden. Deze afgevaardigden zijn 

verenigd in de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van BPMS.  

In de vergadering van de VvA worden besluiten genomen over (o.a.)  

de inhoud van de pensioenregeling.

Diverse taken
BPMS is verantwoordelijk voor de inhoud van de beroepspensioen

regeling en voor het aanvragen tot wijziging van de verplichtstelling 

van de beroepspensioenregeling voor medisch specialisten. BPMS 

heeft eveneens als taak het benoemen van bestuurders van het 

pensioenfonds. Daarnaast fungeert de VvA als verantwoordingsor

gaan voor SPMS en draagt het bestuur van BPMS de leden van de 

Raad van Toezicht voor aan het bestuur van SPMS.

Om deze taken gestalte te kunnen geven, heeft het bestuur van 

BPMS regelmatig overleg met het bestuur van SPMS. Daarnaast 

vergadert de VvA van BPMS enkele keren per jaar, samen met de 

besturen van BPMS en SPMS. Het pensioenfonds SPMS legt daarbij 

verantwoording af aan de VvA, in haar rol als verantwoordingsorgaan.

Draagvlak
Op 31 december 2021 was 78,5% van de actieve deelnemers lid van 

BPMS. Het totaal percentage leden per 1 januari 2021 bedroeg ook 

78,5%. Bij de pensioengerechtigden en slapers lag het percentage 

dat (buitengewoon) lid is op 86%. Er bestaat in de beroepsgroep  

nog steeds een groot draagvlak voor een verplichte pensioenregeling. 

Desalniettemin blijft het belangrijk om nieuwe deelnemers bewust te 

maken van het belang van het lidmaatschap van de pensioenvereniging 

BPMS.

Op basis van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) 

dient de representativiteit van de beroepsvereniging periodiek 

(tenminste eens per vijf jaar) te worden aangetoond. Deze toets  

op basis van het lidmaatschap is voor het laatst begin 2017 door  

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gedaan.  

Er is sprake van een belangrijke meerderheid wanneer de berekening 

van de representativiteit leidt tot een uitkomst van tenminste 60%. 

Dit blijft met bijna 80% ruim voldoende en betekent dat de representa

tiviteit ook voor de komende jaren kan worden aangetoond.

Een belangrijke rol bij het behouden van het draagvlak is weggelegd 

voor de afgevaardigden namens de gewone leden (de actieve 

deelnemers die lid zijn van BPMS). Om deze rol mogelijk te maken 

worden zij ondersteund door de financieel planners van SPMS. 

Financieel planners worden tevens ingeschakeld om via een 

presentatie in het ziekenhuis algemene pensioenvoorlichting  

te geven. Ook verzorgen zij een zogenaamde UPOpoli. Bij een 

UPOpoli kunnen deelnemers vragen stellen over hun individuele 

Uniform Pensioen Overzicht.

In 2021 zijn ruim 50 bijeenkomsten met de achterban georganiseerd. 

Deze (digitale) bijeenkomsten waren voor alle SPMSdeelnemers 

toegankelijk. Bestuursleden hebben samen met de afgevaardigden 

en financieel planners aan deelnemers de twee contractvarianten 

voor het Nieuwe Pensioenstelsel toegelicht; de flexibele premieregeling 

en de solidaire premieregeling.  

Leden vereniging

Vergadering van Afgevaardigden (VvA)

Pensioenfonds 
SPMS

Verantwoording

Uitvoering

Inhoud pensioenregeling
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Leden en hun afgevaardigden
De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden.

•  Gewone leden zijn medisch specialisten die nog pensioen 

opbouwen in de beroepspensioenregeling (actieven).

• Buitengewone leden zijn medisch specialisten die een 

premievrije aanspraak jegens SPMS hebben (‘slapers’), 

of ouderdomspensioen van SPMS ontvangen.

De gewone leden van de vereniging zijn ingedeeld in afdelingen:

A.  Iedere zelfstandige medische staf, van meer dan tien deelnemers, 

in een ziekenhuis geldt als een afdeling. Per 31 december 2021 

zijn dit 61 afdelingen. Iedere afdeling vaardigt één lid af naar de 

VvA en benoemt een plaatsvervanger. 

De afgevaardigde vertegenwoordigt zoveel stemmen als het

aantal BPMSleden van de betreffende afdeling.

B.  De ‘niet aan een ziekenhuis verbonden’ leden vormen tezamen 

één afdeling. Deze afdeling bestaat uit deelnemers die extra

muraal werken of volledig arbeidsongeschikt zijn. Verder zijn 

de deelnemers die in een ziekenhuis werken, maar waarvan 

de afdeling te klein is, ingedeeld in deze afdeling. Deze afdeling 

wordt in de VvA vertegenwoordigd door één afgevaardigde 

(of de plaatsvervanger).

De afgevaardigde vertegenwoordigt zoveel stemmen 

als het aantal BPMSleden van deze afdeling.

Alle buitengewone leden vormen tezamen één afdeling en worden 

in de VvA vertegenwoordigd door tien afgevaardigden. Deze afdeling 

heeft twee plaatsvervangers gekozen. Als het gaat over de inhoud 

van de pensioenregeling hebben deze tien afgevaardigden namens 

de buitengewone leden een raadgevende stem.

Wanneer de VvA optreedt als verantwoordingsorgaan, hebben de 

afgevaardigden namens de buitengewone leden tezamen 50% van 

de door alle afgevaardigden uitgebrachte stemmen. Hierbij gaat het 

met name over de bevoegdheid een oordeel te geven over het 

handelen van het pensioenfondsbestuur aan de hand van het 

bestuursverslag, de jaarrekening en ander informatie, waaronder de 

bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur 

uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle afdelingen met hun 

afgevaardigden en plaatsvervangers die zitting hebben in de VvA.

Uitvoeringsovereenkomst
In de Wet verplichte beroepspensioenregeling is bepaald dat een 

beroepspensioenvereniging de pensioenregeling dient onder te 

brengen bij een toegelaten pensioenuitvoerder en dat hieraan een 

uitvoeringsovereenkomst ten grondslag moet liggen. BPMS is een 

uitvoeringsovereenkomst aangegaan met SPMS. SPMS heeft zich 

daarmee jegens BPMS verplicht tot het uitvoeren van de pensioen

regeling voor medisch specialisten.

Hieronder wordt verder ingegaan op de belangrijkste zaken die in 

2021 aan de orde zijn geweest.

De uitgebroken COVID19pandemie begin 2020 heeft ook zijn 

weerslag gehad op de wijze van vergaderen in 2021, maar heeft geen 

nadelige invloed gehad op de besluitvormingsprocessen. Tijdens de 

pandemie heeft het bestuur kunnen blijven besturen. BPMS houdt 

zich aan de voorschriften van het RIVM en de overheid.

Bestuursvergaderingen
Het BPMSbestuur vergaderde in 2021 onderling zes keer. 

Belangrijke onderwerpen waren:

• het draagvlak en het percentage leden;

• het jaarverslag van SPMS en het jaarverslag van BPMS 

met de rekening van baten en lasten;

• werving BPMSbestuurslid;

• voortgang en overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (NPS); 

• vaststelling besliskader NPS;

• voorkeursvariant premieregelingen NPS;

• de positie van de buitengewone leden bij beslissingen 

rondom het NPS;

• rapportage zelfevaluatie VvA;

• structuur verantwoordingsorgaan en VvA;

• deskundigheid leden VvA;

• agendapunten van de Overlegvergaderingen BPMSSPMS.

Het bestuur heeft deelgenomen aan verschillende kennissessies 

over het nieuw pensioenstelsel. Enkele bestuursleden namen in 

2021 deel aan de stuurgroep “Nieuw Pensioenstelsel”. Daarnaast is 

het bestuur maandelijks door de projectleiding NPS op de hoogte 

gehouden van de meest recente ontwikkelingen.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft in mei zijn bevindingen over 2020 

besproken met het BPMSbestuur.
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In 2021 vergaderde het BPMSbestuur vijf keer met een delegatie 

van het SPMSbestuur. Hier kwamen algemene, iedere vergadering 

terugkerende onderwerpen aan de orde, zoals de ontwikkeling van  

de financiële positie van het fonds. Ook de belangrijkste onderwerpen 

van de bestuursvergaderingen van BPMS en SPMS kwamen hier terug. 

Onderwerpen die tijdens de Overlegvergaderingen BPMSSPMS 

aan de orde zijn geweest:

• ESGbeleid;

• vereisten transparantie verantwoord beleggen (SFDR);

• reacties op PDG en premiebeleid;

• update Uitvoeringsovereenkomst BPMSSPMS;

• rooster van aftreden SPMSbestuur;

• herbenoeming SPMSbestuurslid;

• benoeming externe accountant;

• praktische invulling en agenda VvAvergaderingen;

• digitaal beschikbaar stellen van VvAvergaderstukken;

• SPMSjaarverslag 2021 inclusief aanvullende rapportages;

• jaarlijkse haalbaarheidstoets;

• statuten SPMS;

• update toekomstvisie en strategie;

• verbreding en verdieping dienstenen productenaanbod;

• voorkeursvariant premieregelingen in het nieuwe 

 pensioenstelsel (NPS);

• het communicatiejaarplan 2021 inclusief beleidskader;

• toeslagverlening, aanpassingscoëfficiënt, 

 premie en opbouw 2022.

In maart hebben de besturen van BPMS en SPMS tijdens een  

gezamenlijke strategiedag bediscussieerd of het nieuwe pensioenstelsel 

impact heeft op de missie en visie van BPMS en SPMS en de opdracht

relatie tussen beide partijen. Daarnaast zijn via gezamenlijke criteria 

de twee varianten onder het nieuwe pensioenstelsel geanalyseerd.  

De gezamenlijke strategiedag van september stond in teken van het 

doorleven van het besliskader Nieuw Pensioenstelsel en de mogelijk

heden tot verbreding van het diensten en productenaanbod.

Vergadering van Afgevaardigden
De Vergadering van Afgevaardigden vergaderde in 2021 vier keer. 

In de jaarvergadering heeft de VvA als verantwoordingsorgaan aan de 

hand van het concept SPMSjaarverslag over 2020, de jaarrekening 

en de bevindingen van de Raad van Toezicht een oordeel gevormd 

over het handelen van het SPMSbestuur, het gevoerde beleid 

alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. De VvA heeft 

geconcludeerd dat de leden van het SPMSbestuur en de leden  

van de Raad van Toezicht hun taken naar behoren hebben uitgevoerd 

en dat aan hen voor de gang van zaken in 2020 decharge wordt 

verleend.

Andere belangrijke punten die tijdens de vergaderingen aan de orde 

zijn gekomen:

• actuele ontwikkelingen bij SPMS;

• herbenoeming bestuursleden; 

• werving bestuursleden;

• benoeming externe accountant;

• financiële ontwikkelingen en beleggingsresultaten;

• jaarlijkse haalbaarheidstoets;

• update toekomstvisie en strategie SPMS;

• het draagvlak en het percentage leden;

• SPMS en haar ESGbeleid (Environmental, Social & Governance);

• stand van zaken voortgang en overgang naar 

 het nieuwe pensioenstelsel (NPS);

• rapportage deelnemersonderzoek naar de voorkeur van  

 de deelnemers als het gaat om het nieuw pensioencontract;

• voorlopige keuze voorkeursvariant NPS;

• toeslagverlening, aanpassingscoëfficiënt, 

 premie en opbouw 2022;

• communicatiejaarplan 2022;

• rapportage zelfevaluatie VvA;

• vergaderstukken digitaal beschikbaar;

• leerplatform SPO Perform.

Na uitgebreide voorlichting is in december aan de VvA gevraagd 

naar de voorlopige keuze voor één van de twee voorkeursvarianten 

in het NPS. De VvA heeft zich duidelijk uitgesproken voor de 

solidaire premieregeling als voorlopige voorkeursvariant. 

Het bestuur vindt de geschiktheid van de VvAleden van groot belang. 

Zij kunnen daarvoor aansluitend op de reguliere VvAvergaderingen 

in de avonduren een inhoudelijke cursus krijgen. Deze pensioencursus 

wordt doorgaans verzorgd door medewerkers van het Bestuurs

bureau, soms met ondersteuning van een gastspreker. De afgevaar

digden die alle zes modules van de pensioencursus volgen, kunnen 

een certificaat krijgen. In 2021 zijn module 2 (Wet en regelgeving 

en de pensioenregeling van SPMS) en module 3 (Jaarverslag en 

actuariële aspecten) aan de orde gekomen. De pensioencursus van 

juni heeft geheel in teken gestaan van het vergroten van kennis over 

het nieuwe pensioenstelsel en de door de VvA te maken keuzes. 

Verder worden normaliter tijdens het eerste deel van een 

VvAvergadering sprekers uitgenodigd om kennis te delen; 

deskundigheidbevorderingssessies. In de VvAvergadering van 

maart heeft Marike Knoef, Professor of Economics, Leiden University 

en Netspar directeur, een presentatie gehouden over onderzoek 

naar risico capaciteit en risicotolerantie van verschillende 

deelnemersgroepen. In december heeft de APG Groeifabriek 

verschillende innovatieve ontwikkelingen in de pensioensector 

toegelicht.
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Financiering
De kosten voortvloeiende uit de activiteiten van BPMS worden geheel 

gefinancierd uit een bijdrage van SPMS. Als gevolg hiervan heeft de 

vereniging ook geen resultaat in enig boekjaar. Evenmin heeft BPMS 

vermogen, waardoor een balans in dit verslag ontbreekt.  

Wel is een Rekening van Baten en Lasten opgenomen.

Voorziene ontwikkelingen 2022
BPMS is een vereniging voor en dóór medisch specialisten. 

Samen dienen we zorg te dragen voor een toekomstbestendige 

pensioenregeling die voldoet aan de vereisten van het nieuwe 

pensioenstelsel. In 2022 verwachten we de solidaire premieregeling 

verder uit te werken, zonder dat daarbij de flexibele premieregeling 

uit het oog wordt verloren. De uitkomst van het nog te houden 

risicobereidheidsonderzoek zal ons daarbij helpen. 

Dit jaar en de komende jaren is er voor de afgevaardigden een 

belangrijke taak rondom het nieuwe pensioenstelsel weggelegd. 

Zij zullen extra kennis opdoen over de onderdelen die bij de transitie 

naar het nieuwe stelsel komen kijken. Vervolgens dienen er welover

wogen beslissingen te worden gemaakt. Samen met de afgevaardig

den zullen we de BPMSleden op de hoogte blijven houden over de 

ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel. 

De oorlog in Oekraïne heeft geen invloed gehad op het functioneren 

van de vereniging en heeft nagenoeg geen impact gehad op de 

continuïteit van het fonds. De opgelegde sancties en met name de 

duur en eventuele verzwaring hiervan zouden op termijn mogelijk 

(indirecte) impact kunnen hebben. Daarnaast verwachten we dat ook 

2022 nog in teken staat van de verdere bestrijding van het COVID

19virus. De oorlog en het COVID19 virus kunnen het pensioenfonds 

SPMS zodanig treffen dat dit ook consequenties heeft voor het 

rendement en draagvlak van de regeling. Het bestuur van BPMS en 

de afgevaardigden van de vereniging worden door het pensioen

fonds adequaat op de hoogte gehouden van de financiële ontwik

kelingen en de genomen maatregelen om de continuïteit in de 

uitvoering van de regeling te blijven waarborgen.

Bestuur BPMS
Het BPMSbestuur bestaat per 1 januari 2022 uit onderstaande 

medisch specialisten, zij zijn benoemd door de Vergadering  

van Afgevaardigden.

Dank
De heer dr. W.R (Willem) Pieters is na acht jaar bestuurslidmaat

schap per 17 december 2021 afgetreden als bestuurslid. Het bestuur 

dankt hem voor zijn grote inzet en prettige samenwerking. Daar

naast is het bestuur dank verschuldigd aan de collegae die in 2021 

afscheid hebben genomen als afgevaardigde of plaatsvervanger.

Zeist, 10 mei 2022

Namens het bestuur van de Beroepspensioenvereniging 

Medisch Specialisten,

mw. dr. J.E. (Jolise) Martens MBA, gynaecoloog 

voorzitter

dr. J.E. (Jolise) Martens MBA, gynaecoloog 

Functie voorzitter

Lid sinds 112016

Einde zittingsduur 112024

Herkiesbaar nee

mr. J.L.M. (Hans) van Helmond, 

gepensioneerd longarts

Functie secretaris, lid via de buitengewone leden 

Lid sinds 1542020

Einde zittingsduur 1542024

Herkiesbaar ja

dr. K.W.E. (Karel) Hulsewé MBA, chirurg 

Functie lid 

Lid sinds 142017

Einde zittingsduur 142025

Herkiesbaar nee

H.M. (Thijs) Plokker, cardioloog

Functie vicevoorzitter

Lid sinds 142017

Einde zittingsduur 142025

Herkiesbaar nee

dr. R.A.L. (Remi) Schoop, KNO-arts 

Functie lid

Lid sinds 17122021

Einde zittingsduur 17122025

Herkiesbaar ja
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Baten

Bijdrage SPMS

Lasten

Kosten bestuur en VvA

Personeelskosten

Automatisering

Communicatie

Overige bedrijfskosten

Totaal

Resultaat

332.265 

111.328 

20.044 

8.755 

5.448 

2021

477.840  

477.840   

-

194.473

107.899

6.878

33.742

4.683

2020

347.675 

347.675

-

Toelichting op de rekening van Baten en Lasten

Kosten bestuur en VvA

Vergoedingen bestuur

Vergoedingen VvA

Kosten vergaderlocatie

Kosten gastsprekers

Verzekeringen bestuur

Kosten educatie / abonnementen

Totaal

2021

107.699  

161.324 

10.372  

1.500 

-

51.370 

332.265 

2020

74.116

84.592

9.810

2.715

9.500

13.740 

194.473

Personeelskosten
Deze kosten bestaan uit de loonkosten van de bestuurssecretaris 

(0,7ft) evenals een toerekening van loonkosten van beleidsmede

werkers en financiële planners van het bestuursbureau SPMS.

Automatiseringskosten
Deze kosten bestaan uit alle ICTkosten die gemaakt worden voor 

de ledenadministratie, zoals licenties en onderhoud. De jaarlijkse 

kosten voor de kantoorautomatisering worden deels doorbelast 

vanuit SPMS. 

Rekening van Baten en Lasten (in EUR)

Communicatiekosten
Deze kosten bestaan uit de kosten die gemaakt worden voor het 

versturen van (digitale) mailings en overige verzendkosten en een 

doorbelasting van de kosten die de uitvoerder van de pensioen

administratie maakt op het gebied van communicatie.
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Samenstelling 
Vergadering van 
Afgevaardigden 
van BPMS

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) 

van de Beroepspensioenvereniging voor 

Medisch Specialisten (BPMS) is ingedeeld 

in afdelingen. 

A.  Iedere zelfstandige medische staf in een 

ziekenhuis, waar tenminste 10 SPMS

deelnemers werkzaam zijn, geldt als 

een afdeling. Eind 2021 waren dat 61 

afdelingen. Iedere afdeling vaardigt één 

gewoon lid af naar de VvA en benoemt 

een plaatsvervanger (plv).

B.  De ‘niet aan een ziekenhuis verbonden’ 

leden vormen tezamen één afdeling. 

Deze afdeling bestaat uit deelnemers 

die extramuraal werken of volledig 

arbeidsongeschikt zijn. Zij vaardigden 

één gewoon lid af en benoemen een 

plaatsvervanger.

C.  Alle buitengewone leden vormen samen 

één afdeling. Middels verkiezingen 

hebben zij tien afgevaardigden en twee 

plaatsvervangers gekozen.

Op 31 december 2021 was de VvA 

als volgt samengesteld:  

A. Zelfstandige medische staven
van ziekenhuizen

Noordwest Ziekenhuisgroep 

(alle locaties), Alkmaar

J.M. Schmidt, KNOarts (lid)

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), Almelo

G.J. Wagenmakers, radioloog (lid)

R.A.A. van Zanten, internist (plv)

Flevoziekenhuis, Almere

R.W. Roest, dermatoloog (lid)

Mw. dr. N. Horree, gynaecoloog (plv)

Meander Medisch Centrum, Amersfoort

P.W.H.M. Verheggen, cardioloog (lid)

L. Meiss, radioloog (plv)

Ziekenhuis Amstelland (ZHA), Amstelveen

Dr. F.J.F. Broeyer, cardioloog (lid)

BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam

A.L.M. Bakx, cardioloog (lid)

Gelre ziekenhuizen (alle locaties), 

Apeldoorn

R.S. Birjmohun, internist (lid)

W.J. Meijer, gynaecoloog (plv)

Rijnstate ziekenhuis (alle locaties), 

Arnhem

E.J. Hekma, chirurg (lid)

M.J.J.M. de Bock, anesthesioloog (plv)

J.P.P.M. van Leeuwen, KNOarts*

J.K. van der Kamp, anesthesioloog*

Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Assen

B. de Vos, chirurg (lid)

Dr. M.J.F. Mertens, longarts*

Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

U. Umans, radioloog (lid)

Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer

M.J.M. Traksel, anesthesioloog (lid)

Amphia Ziekenhuis, Breda

P.P.M. Maas, anesthesioloog (lid)

L.H.G.J. Elmans, orthopedisch chirurg (plv)

IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel

J. Bergsma, anesthesioloog (lid)

Dr. S.L.C.E. Buijk, chirurg (plv)

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Dr. H.J. Gilhuis, neuroloog (lid)

J.J. Kloek, mdlarts (plv)

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

B. Schaap, mdlarts (lid)

Dr. H.J.M. de Jonge, mdlarts (plv)

Haaglanden MC, Den Haag

T.A.J. Urlings, radioloog (lid)

HagaZiekenhuis, Den Haag

J.S. van der Laan, patholoog (lid)

J.P. Koopman, KNOarts (plv)

Deventer Ziekenhuis, Deventer

R.C. van Heemst, longarts (lid)

B.J.G.L. Zonneveld, radioloog (plv)

Mw. E.R. Flikweert, chirurg* 

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland

M. Staarink, chirurg (lid)

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

W. van der Bruggen, nucleair geneeskundige (lid)

Mw. dr. G. Pons van Dijk, neuroloog (plv)

Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht

Dr. E.W. Mandl, orthopedisch chirurg (lid)

Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten

C.V. Bakker, dermatoloog (lid)

A. Soepboer, radioloog (plv)

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Dr. R.M. Cardinaal, KNOarts (lid)

Bijlage
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Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Dr. M.C. Haanschoten, anesthesioloog (lid)

H.G. Kreeftenberg, internist (plv)

Maxima Medisch Centrum, 

Eindhoven-Veldhoven

H.W.J. Koot, orthopedisch chirurg (lid)

J.M. Setz, neuroloog (plv)

Treant Zorggroep (alle locaties), Emmen

P.A. van der Vleuten, cardioloog (lid)

P.E. Kleingeld, uroloog*

Medisch Spectrum Twente, Enschede

A. Özdemir, anesthesioloog (lid)

St. Anna Ziekenhuis, Geldrop

A.J. Michels, longarts (lid)

Dr. R.K. Linskens, mdlarts (plv)

H.R. Ronnen, radioloog*

F.T.P.M. van der Linden, chirurg*

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Goes

S.L. Wolters, radioloog (lid)

E. Planken, uroloog (plv)

M. Olree, radioloog*

Beatrixziekenhuis (Rivas Zorggroep), 

Gorinchem

Dr. W.L. van der Graaff, reumatoloog (lid)

E. Orman, dermatoloog (plv)

Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Dr. J.O. van Dobbenburgh, cardioloog (lid)

P.J.I.M. Poelmann, orthopedisch chirurg (plv)

Martini Ziekenhuis, Groningen

S.G.J. Rödel, chirurg (lid)

H.J. Wolters, mdlarts (plv)

Spaarne Gasthuis, Haarlem

H.A.J van Laarhoven, orthopedisch chirurg (lid)

M. Akarriou, nucleair geneeskundige (plv)

Saxenburgh Groep (Zkh Röpcke-Zweers), 

Hardenberg

H.H.K. Thio, internist (lid)

B.L. Koens, radioloog (plv)

Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk

C.T.J.M. Doreleijers, anesthesioloog (lid)

Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen

A.H.W.A. Elsen, radioloog (lid)

Dr. ir. A.T. Zuur, mdlarts (plv)

Zuyderland MC, Heerlen-Sittard

T. van der Beek, anesthesioloog (lid)

P.H.N.M. Kampschöer, gynaecoloog (plv)

Elkerliek Ziekenhuis, Helmond

C.A. de Groot, chirurg (lid)

Tergooiziekenhuizen, Hilversum

P.M. Laboyrie, neuroloog (lid)

Dijklander Ziekenhuis, Hoorn-Purmerend

Mw. dr. M.M. ReijndersScheurkogel, radioloog (lid)

A.D. Moolhuijzen, radioloog (plv)

Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden

Dr. P.F. Doorn, orthopedisch chirurg (lid)

Alrijne Zorggroep, Leiderdorp

Mw. dr. M.T.P. Odenthal, oogarts (lid)

R.A.L. Schoop, KNOarts*

St. Antonius Ziekenhuis (alle locaties), 

Nieuwegein

R. van der Kamp, longarts (lid)

Dr. P.M.N.Y.H. Go, chirurg*

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Mw. K.L. Bos, gynaecoloog (lid)

B.A.J. Veldman, internist (plv) 

Laurentius Ziekenhuis, Roermond

Dr. F.J.V. Schlosser, chirurg (lid)

J.M.G.C. Bonnemaijer, oogarts*

Bravis Ziekenhuis, Roosendaal

R.N. van Wandelen, anesthesioloog (lid)

Dr. E.J. Rolleman, internist (plv)

V.A.M. Duurkens, longarts*

Franciscus Gasthuis en Vlietland, 

Rotterdam

S. Rutten, orthopedisch chirurg (lid)

Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rotterdam

T.J.P. Nieuwendijk, oogarts (lid)

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam

Dr. M. van Rijn, artsmicrobioloog (lid)

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Dr. F.J.G.M. Kubben, mdlarts (lid)

Dr. S.J.L.B. Zweers, mdlarts (plv)

S. Ganesh, mdlarts*

Antonîus Ziekenhuîs, Sneek

T. Zwaga, radioloog (lid)

D.F. Eijkenboom, KNOarts (plv)

ZorgSaam Ziekenhuis, Terneuzen

 Vacature 

Ziekenhuis Rivierenland, Tiel

C. van der Zwaan, cardioloog (lid)

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

R. Froklage, anesthesioloog (lid)

I.C.J.B. van den Brand, orthopedisch chirurg (plv)

Diakonessenhuis, Utrecht

E.A. Schilderman, dermatoloog (lid)

L.B. Uittenbogaard, gynaecoloog (plv)

VieCuri Medisch Centrum, Venlo

R.IJ. van der Velde, internistendocrinoloog (lid)

J.G.H.M. Schlooz, anesthesioloog*

Sint Jans Gasthuis, Weert

F.J.G. Vanhimbeeck, chirurg (lid)

Streekziekenhuis Koningin Beatrix, 

Winterswijk

M.B. Nienhuis, cardioloog (lid)

Zaans Medisch Centrum, Zaandam

P.N.A. Bronzwaer, cardioloog (lid)

Lange Land Ziekenhuis, Zoetermeer

Mw. M. HordijkTrion, cardioloog (lid)

P.T.H. Langendijk, orthopedisch chirurg*

Dr. P. van der Meer, cardioloog*

Isala (alle locaties), Zwolle

J.H. Geertman, cardioloog (lid)
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B. Leden, niet verbonden aan
een ziekenhuis
(bijv. extramuraal werkzaam, 

arbeidsongeschikt)

M. van der Reijden, psychiater (lid)

G.E. Cromheecke, anesthesioloog (plv)

C. Buitengewone leden

A.J.M.C. Aarts, radioloog (lid)

J.C.N.M. Aarts, radioloog (lid

Mw. dr. G.A. van AlbadaKuipers, reumatoloog 

(lid)

Dr. A.T. Alberda, gynaecoloog (lid)

Dr. W.A. de Boer, mdlarts (lid)

Dr. L.P.A. Bom, orthopedisch chirurg (lid)

Prof. dr. R.S. Breederveld, chirurg (lid)

D. Cohen Tervaert, oogarts (lid)

Dr. M. Kiewiet de Jonge, uroloog (lid)

Dr. N.J.A. Tulp, orthopedisch chirurg (lid)

Prof. dr. P.E. Postmus, longarts (plv)

Dr. C.C. Tijssen, neuroloog (plv)

*  Deze leden en/of plaatsvervangers 

traden in 2021 uit de VvA: 

J.M.G.C. Bonnemaijer, oogarts

V.A.M. Duurkens, longarts

Mw. E.R. Flikweert, chirurg

S. Ganesh, mdlarts

Dr. P.M.N.Y.H. Go, chirurg

J.K. van der Kamp, anesthesioloog

P.E. Kleingeld, uroloog

P.T.H. Langendijk, orthopedisch chirurg

J.P.P.M. van Leeuwen, KNOarts

F.T.P.M. van der Linden, chirurg

Dr. P. van der Meer, cardioloog

Dr. M.J.F. Mertens, longarts

M. Olree, radioloog

H.R. Ronnen, radioloog

J.G.H.M. Schlooz, anesthesioloog

R.A.L. Schoop, KNOarts
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Bezoekadres

Koetshuis ‘De Breul’ 

Driebergseweg 17, 

3708 JA  Zeist

Postadres

Postbus 7 

3970 AA  Driebergen

Contact  

Tel.: (030) 693 76 80

email: info@bpms.nl

www.bpms.nl

Secretariaat BPMS




