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Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten
Jaarverslag 2019

Voorwoord
De Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten is in 2006 

opgericht. Aanleiding hiervoor was de nieuwe Regeling verplicht-

stelling beroepspensioenregeling (Wvb) die op 1 januari 2006 van 

kracht is geworden. 

De Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS) is 

er om voor de (vrijgevestigde) medisch specialist een pensioen-

voorziening te verzorgen.

BPMS heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan 

Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS). BPMS is 

verantwoordelijk voor de inhoud en de verplichtstelling van de 

SPMS-pensioenregeling. 

Het pensioenfonds SPMS is in 1973 opgericht om de pensioenregeling 

voor vrijgevestigde medisch specialisten vorm te geven en uit 

te voeren.

Het is uiteraard niet werkbaar een besluit tot wijziging van de 

pensioenregeling voor te leggen aan de meer dan 6.500 BPMS-

leden. Vandaar dat een Vergadering van Afgevaardigden (VvA) in 

het leven is geroepen die namens de BPMS-leden optreedt. 

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 verantwoordings-

orgaan 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 en de andere 

organen van het fonds. Daarnaast komt de VvA van BPMS enkele  

keren per jaar bijeen, samen met de besturen van BPMS en SPMS. 

Het pensioenfonds SPMS legt daarbij verantwoording af aan de VvA. 

Draagvlak
Op 31 december 2019 was 77,8 procent van de actieve deelnemers 

lid van BPMS. Het totaal percentage leden per 1 januari 2019 

bedroeg 78,1 procent. Bij de pensioengerechtigden en slapers lag 

het percentage dat (buitengewoon) lid is op 86 procent. 

Het bestuur constateert dat in de loop der jaren een lichte daling 

van het lidmaatschapspercentage onder nieuwe deelnemers is 

opgetreden. Het is belangrijk om de nieuwe deelnemers meer 

bewust te maken van het belang van het lidmaatschap van de 

pensioenvereniging BPMS. Er bestaat in de beroepsgroep nog 

steeds een groot draagvlak voor een verplichte pensioenregeling. 

Op basis van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) 

dient de representativiteit van de beroepsvereniging periodiek te 

worden aangetoond. Deze toets is voor het laatst begin 2017 op 

basis van het lidmaatschap door het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) gedaan. Dit was ruim voldoende en betekent 

dat de representativiteit voor de komende jaren is aangetoond.

Een belangrijke rol bij het behouden van het draagvlak is weggelegd 

voor de afgevaardigden namens de gewone leden. Om deze rol mo-

gelijk te maken worden zij ondersteund door de financieel planners 

van SPMS. Financieel planners worden tevens ingeschakeld om via 

een presentatie in het ziekenhuis, algemene pensioen voorlichting 

te geven. Ook verzorgen zij een zogenaamde UPO-poli. Bij een 

UPO-poli kunnen deelnemers vragen stellen over het Uniform 

Pensioen Overzicht. 

Leden vereniging

Vergadering van Afgevaardigden (VvA)

Pensioenfonds 
SPMS

Verantwoording

Uitvoering

Inhoud pensioenregeling

3

BPMS Jaarverslag 2019



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’), dan  

wel ouderdomspensioen van SPMS ontvangen.

De gewone leden van de vereniging zijn ingedeeld in afdelingen:

A. I edere zelfstandige medische staf, van meer dan tien deel- 

nemers, in een ziekenhuis geldt als een afdeling. Per 31  

december 2019 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 BPMS-leden van de betreffende afdeling.

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

één afdeling. Deze afdeling bestaat uit deelnemers die extramu-

raal 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 BPMS-leden 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 zij tezamen 

50 procent van de uitgebrachte stemmen. Hierbij gaat het met 

name over de beoordeling van de jaarstukken.

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 2019 aan de orde zijn geweest.

Bestuursvergaderingen
Het BPMS-bestuur vergaderde in 2019 onderling vijf keer.

Belangrijke onderwerpen waren:

•  het draagvlak en het percentage leden van BPMS;

•  het jaarverslag van SPMS en het jaarverslag van BPMS  

met de rekening van baten en lasten;

•  de SPMS-pensioenregeling in de toekomst;

•  BPMS missie en visie document;

•  wat verwacht de deelnemer van BPMS;

•  de rol van BPMS in VvA-vergaderingen;

•  de voorbereiding van de VvA-vergaderingen;

•  het versterken van de rol van afgevaardigden;

•  de procedure omtrent de vacature van een gepensioneerd  

BPMS-bestuurslid; 

•  de procedure omtrent de vacatures van afgevaardigde van  

de buitengewone leden;

•  de naleving van de interne gedragscode;

•  de zelfevaluatie van de VvA;

•  het service document Verantwoordingsorganen van  

de pensioenfederatie.

Enkele bestuursleden namen in 2019 deel aan de werkgroep  

“Toekomst pensioenregeling”, de projectgroep Environmental, 

Social & Governance beleid (ESG-beleid) en de brainstormsessie 

“visie op rol afgevaardigden”. 

Het BPMS-bestuur heeft in 2019 een overleg gehad met het bestuur 

van de beroepspensioenvereniging van de huisartsen. Gesproken 

werd over het behoud van draagvlak, communicatie naar de leden, 

de pensioenrekenleeftijd, de maximale opbouw en deskundig-

heidsbevordering.
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Daarnaast heeft het bestuur van BPMS in 2019 vier keer een overleg 

gehad met een delegatie van het SPMS-bestuur. 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 kwamen hier terug. In iedere overlegvergadering is een 

bepaald thema verder uitgediept, ingeleid met een presentatie door 

een medewerker van het bestuursbureau. In 2019 waren de invulling 

van VvA-vergaderingen, de toekomst van de pensioenregeling, het 

jaarverslag en het versterken van de premiedekkingsgraad,  

de thema’s. 

De volgende onderwerpen zijn tijdens de overlegvergaderingen 

BPMS-SPMS onder meer verder nog aan de orde geweest:

•  de toekomstvisie en strategie van het pensioenfonds;

•  de toekomstvastheid van de huidige regeling;

•  de pensioenrekenleeftijd;

•  de agenda van de VvA-vergaderingen;

•  wettelijke wijzigingen van de pensioenregeling;

•  wijzigingen in Code Pensioenfondsen betreffende  

het Verantwoordingsorgaan;

•  het verantwoordingsorgaan en keuze rekenmethodiek  

scenario’s;

•  het communicatiejaarplan 2020 inclusief beleidskader;

•  het diversiteitsbeleid;

•  de nieuw ontwikkelde Financiële Quick Scan die beschikbaar 

komt via het SPMS-portaal;

•  de opvolging en samenstelling van het SPMS-bestuur en  

de bestuurscommissies;

•  toeslagverlening, aanpassingscoëfficiënt, premie en  

opbouw 2020.

In september hebben de besturen van BPMS en SPMS een  

gezamenlijke strategiedag gehouden. Onder meer zijn daarbij het 

nieuwe pensioencontract, de strategische opties en evenwichtige 

belangenafweging met elkaar besproken.

Het BPMS-bestuur heeft daarnaast met de Raad van Toezicht 

(RvT) overleg gehad. Hierbij is onder meer gesproken over de  

bevindingen van de RvT over 2018. 

Vergaderingen van de VvA
De VvA vergaderde in 2019 drie keer. Het bestuur van SPMS legde 

daarmee onder andere verantwoording af aan het verantwoordings-

orgaan over de gang van zaken. In juni stond men uitgebreid stil 

bij het SPMS-jaarverslag over 2018, waarbij de RvT een toelichting 

heeft gegeven op zijn bevindingen over het functioneren van SPMS. 

De VvA heeft decharge verleend aan bestuur, RvT en directie over 

het in dat jaar gevoerde beleid. In iedere vergadering is ruim aan-

dacht besteed aan financiële positie en de beleggingsresultaten 

van SPMS.

Andere aangelegenheden die in 2019 in de VvA zijn besproken, 

zijn onder meer:

•  de BPMS missie en visie;

•  de SPMS toekomstvisie en strategie;

•  jaarverslag BPMS over 2018;

•  de toekomst van de pensioenregeling;

•  het draagvlak;

•  de pensioenrekenleeftijd;

•  de lage premiedekkingsgraad en de te nemen maatregelen;

•  de jaarlijkse haalbaarheidstoets;

•  het communicatiejaarplan 2020 inclusief beleidskader;

•  de toeslagverlening en premiehoogte in 2020;

•  wijziging pensioenreglement.

In 2019 is in twee bijeenkomsten aandacht besteed aan  

deskundigheidsbevordering van de VvA en de besturen van  

BPMS en SPMS.

De inleiders waren:

•  Mevrouw mr. P. Siegman en mevrouw mr. drs. S. Smit van  

GPSS Pensioen governance op koers. De presentatie ging over  

de rol van de Vergadering van Afgevaardigden c.q. het Verant-

woordingsorgaan en heeft als doel de afgevaardigden meer 

bewust te maken van hun rol en hun betrokkenheid te vergroten.

•  De heer E. Ram en de heer R. Jongejan van Flowresulting.  

Aan de hand van stellingen werd gekeken naar de mogelijk- 

heden om de binding met de achterban te vergroten en hoe 

BPMS en SPMS de afgevaardigden kunnen ondersteunen  

bij het uitoefenen van hun rol. 

In de avonduren, na afloop van de reguliere vergaderingen, werd 

voor de afgevaardigden een pensioencursus gegeven. De modules 

die in 2019 werden behandeld zijn:

•  communicatie en uitbesteding;

•  goed pensioenfonds bestuur;

•  financiële planning en de Financiële Quick Scan.
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Financiering
De kosten voortvloeiende uit de activiteiten van BPMS worden 

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 2020
BPMS is een vereniging voor en dóór medisch specialisten. De 

maatregelen die in ziekenhuizen genomen worden ter bestrijding 

van de coronacrisis, kunnen ervoor zorgen dat vergaderen met de 

bestuursleden en de afgevaardigden beperkt wordt. Door online 

vergaderen en volmachten kan de besluitvorming over belangrijke 

zaken worden veilig gesteld.

Daarnaast zijn de financiële markten onstabiel, waardoor het  

pensioenfonds SPMS financieel zodanig getroffen kan worden dat 

dit ook consequenties heeft voor het draagvlak van de regeling. 

Het bestuur van BPMS en de afgevaardigden van de vereniging 

worden door het pensioenfonds adequaat op de hoogte gehouden 

van de financiële ontwikkelingen en de genomen maatregelen om 

de continuïteit in de uitvoering van de regeling te waarborgen. 

Bestuur BPMS
Het BPMS-bestuur bestaat per 1 januari 2020 uit onderstaande 

medisch specialisten, zij zijn benoemd door de Vergadering 

van Afgevaardigden.

Dank
Het bestuur bedankt de collegae die in 2019 afscheid 

hebben genomen als afgevaardigde of plaatsvervanger 

voor hun inspanningen en betrokkenheid.

Zeist, 12 mei 2020

Namens het bestuur van de Beroepspensioenvereniging 

Medisch Specialisten,

mw. dr. J.E. Martens MBA, gynaecoloog

voorzitter

dr. J.E. Martens MBA, gynaecoloog

Functie voorzitter

Lid sinds 1-1-2016

Einde zittingsduur 1-1-2024

Herkiesbaar nee

dr. K.W.E. Hulsewé MBA, chirurg

Functie lid 

Lid sinds 1-4-2017

Einde zittingsduur 1-4-2021

Herkiesbaar ja

J.N. Jager, gepensioneerd anesthesioloog

Functie lid via de buitengewone leden

Lid sinds 15-4-2012

Einde zittingsduur 15-4-2020

Herkiesbaar nee

dr. W.R. Pieters MBA, longarts

Functie secretaris

Lid sinds 17-12-2013

Einde zittingsduur 17-12-2021

Herkiesbaar nee

H.M. Plokker, cardioloog

Functie vice-voorzitter

Lid sinds 1-4-2017

Einde zittingsduur 1-4-2021

Herkiesbaar ja
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Baten

Bijdrage SPMS

Lasten

Kosten bestuur en VvA

Personeelskosten

Automatisering

Communicatie

Overige bedrijfskosten

Totaal

Resultaat

225.176

98.270

1.249

1.885

1.155

2019

327.735

327.735

0

204.075

93.156

5.764

4.229

4.151

 

2018

311.375

311.375

0

Toelichting op de rekening van Baten en Lasten

Kosten bestuur en VvA

Vergoedingen bestuur

Vergoedingen VvA

Kosten vergaderlocatie *)

Kosten gastsprekers

Verzekeringen bestuur

Educatie/Abonnementen

Totaal

2019

68.281

102.495

27.629

3.328

9.500

13.943

225.176

2018

74.743

86.096

19.757

999

9.500

12.980

204.075

*) De lagere kosten in 2018 waren te wijten 

aan een te hoog gefactureerd bedrag in 2017 

welke in 2018 is gecorrigeerd.

Personeelskosten
Deze kosten bestaan uit de loonkosten van de secretaresse (0,5ft) 

evenals een toerekening van loonkosten van beleidsmedewerkers 

en financiële planners van het bestuursbureau SPMS.  

  

Automatiseringskosten
Deze kosten bestaan uit alle ICT-kosten 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)
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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  

ineen ziekenhuis, waar tenminste 10  

SPMS-deelnemers werkzaam zijn,  

geldt als een afdeling. Eind 2019 waren  

dat 61 afdelingen. 

Iedere afdeling vaardigt één gewoon lid 

af naar de VvA en benoemt een plaats-

vervanger (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.

A. Zelfstandige medische staven 
van ziekenhuizen:

Noordwest Ziekenhuisgroep (alle 

locaties), Alkmaar

J.M. Schmidt, KNO-arts (lid)

P.J. van den Akker, chirurg*

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), Almelo

G.J. Wagenmakers, radioloog (lid)

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

Flevoziekenhuis, Almere

R.W. Roest, dermatoloog (lid)

Meander Medisch Centrum, Amersfoort

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

L. Meiss, radioloog (plv)

Ziekenhuis Amstelland (ZHA), Amstelveen

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

BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam

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

Gelre ziekenhuizen (alle locaties), 

Apeldoorn

L. Ausema, internist*

R.S. Birjmohun, internist (plv)

Rijnstate ziekenhuis (alle locaties), 

Arnhem

J.P.P.M. van Leeuwen, KNO-arts (lid)

J.K. van der Kamp, anesthesioloog (plv)

Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Assen

- Vacature - 

Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

U. Umans, radioloog (lid)

M.A. Schreve, chirurg*

Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer

- Vacature - 

Mw. C.E. Aldewereld-van Dehn, oogarts*

Amphia Ziekenhuis, Breda

Mw. M.F.M. Shekary-Moonen, gynaecoloog 

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

IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel

J. Bergsma, anesthesioloog (lid)

R.H.L. Paping, KNO-arts*

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

H.J. Gilhuis, neuroloog (lid)

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

J.P. ter Bruggen, neuroloog (lid)

E.A.W.J. Dumont, plastisch chirurg*

Haaglanden MC, Den Haag

J.R.M. van der Sijp, chirurg (lid)

HagaZiekenhuis, Den Haag

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

J.P. Koopman, KNO-arts (plv)

Deventer Ziekenhuis, Deventer

R.C. van Heemst, longarts (lid)

Mw. E.R. Flikweert, chirurg (plv)

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland

M. Staarink, chirurg (lid)

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

W. van der Bruggen, nucleair geneeskundige 

(lid)

J.M.C. van Hal, cardioloog (plv)

Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht

J.J. Schermer, anesthesioloog (lid)

E.W. Mandl, orthopedisch chirurg (plv)

Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten

J.P.W. Vogelaar, anesthesioloog (lid)

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

R.M. Cardinaal, KNO-arts (lid)

Bijlage
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Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

M.C. Haanschoten, anesthesioloog (lid)

H.G. Kreeftenberg, internist (plv)

K. Keizer, neuroloog*

Maxima Medisch Centrum, Eindhoven-

Veldhoven

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

J.M. Setz, neuroloog (plv)

Treant Zorggroep (alle locaties), Emmen

P.E. Kleingeld, uroloog (lid)

Medisch Spectrum Twente, Enschede

A. Özdemir, anesthesioloog (lid)

St. Anna Ziekenhuis, Geldrop

H.R. Ronnen, radioloog (lid)

F.T.P.M. van der Linden, chirurg (plv)

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Goes

M. Olree, radioloog (lid)

S.L. Wolters, radioloog (plv)

F.M. Bentvelsen, uroloog*

Beatrixziekenhuis (Rivas Zorggroep), 

Gorinchem

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

E. Orman, dermatoloog (plv)

Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

J.O. van Dobbenburgh, cardioloog (lid)

Martini Ziekenhuis, Groningen

S.G.J. Rödel, chirurg (lid)

H.J. Wolters, mdl-arts (plv)

Spaarne Gasthuis, Haarlem

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

C.F. Melissant, longarts (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)

Zuyderland MC, Heerlen-Sittard

Mw. A.J.G.E. Wedler-Peeters, KNO-arts (lid)

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

Elkerliek Ziekenhuis, Helmond

C.A. de Groot, chirurg (lid)

Tergooiziekenhuizen, Hilversum

P.M. Laboyrie, neuroloog (lid)

C.P. Timmerman, arts-microbioloog (plv)

Dijklander Ziekenhuis, Hoorn-Purmerend

- Vacature - 

H.A. van de Klippe, cardioloog*

Medisch Centrum Leeuwarden, 

Leeuwarden

P.F. Doorn, orthopedisch chirurg (lid)

Alrijne Zorggroep, Leiderdorp

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

R.A.L. Schoop, KNO-arts (plv)

St. Antonius Ziekenhuis (alle locaties), 

Nieuwegein

R. van der Kamp, longarts (lid)

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

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

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

P.J.A. Schwering, orthopedisch chirurg*

Laurentius Ziekenhuis, Roermond

J.M.G.C. Bonnemaijer, oogarts (lid)

Bravis Ziekenhuis, Roosendaal

V.A.M. Duurkens, longarts (lid)

H.V.P.J. Potters, klinisch patholoog*

Franciscus Gasthuis en Vlietland, 

Rotterdam

P. de Man, arts-microbioloog (lid)

M. Fennema, anesthesioloog*

Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rotterdam

J.T.H.N. de Faber, oogarts (lid)

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam

D.M.H. Zuidgeest, neuroloog (lid

M. van Rijn, arts-microbioloog (plv)

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

F.J.G.M. Kubben, mdl-arts (lid)

S. Ganesh, mdl-arts (plv)

Antonîus Ziekenhuîs, Sneek

T. Zwaga, radioloog (lid)

ZorgSaam Ziekenhuis, Terneuzen

- Vacature -

Ziekenhuis Rivierenland, Tiel

C. van der Zwaan, cardioloog (lid)

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

R. Froklage, anesthesioloog (lid)

Mw. M.C. Vos, gynaecoloog (plv)

Diakonessenhuis, Utrecht

E.A. Schilderman, dermatoloog (lid)

L.B. Uittenbogaard, gynaecoloog (plv)

VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-

Limburg, Venlo

J.G.H.M. Schlooz, anesthesioloog (lid)

Sint Jans Gasthuis, Weert

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

Streekziekenhuis Koningin Beatrix, 

Winterswijk

- Vacature -

Zaans Medisch Centrum, Zaandam

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

Lange Land Ziekenhuis, Zoetermeer

P.T.H. Langendijk, orthopedisch chirurg (lid)

P. van der Meer, cardioloog (plv)

Isala (alle locaties), Zwolle

J.H. Geertman, cardioloog (lid)

C.G. Vos, radioloog*
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B. Leden, niet verbonden 
aan een ziekenhuis (bijv. 
extramuraal werkzaam, 
arbeidsongeschikt)

G.E. Cromheecke, anesthesioloog (lid)

C. Buitengewone leden

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

W.A. de Boer (lid)

P.H.O. Buijs (lid)

A.M. van der Heijden (lid)

M. Kiewiet de Jonge (lid)

L.M. Kingma (lid)

Mw. J.A. van Marion-Kievit (lid)

J.M.W.M. Merkus (lid)

J.H.J. Ruijs (lid)

M.E. van Zanten (lid)

A.T. Alberda (plv)

L.P.A. Bom (plv)

* Deze leden en/of plaatsvervangers 

traden in 2019 uit de VvA: 

P.J. van den Akker, chirurg

Mw. C.E. Aldewereld-van Dehn, oogarts

L. Ausema, internist

F.M. Bentvelsen, uroloog

E.A.W.J. Dumont, plastisch chirurg

M. Fennema, anesthesioloog

K. Keizer, neuroloog

H.A. van de Klippe, cardioloog

R.H.L. Paping, KNO-arts

H.V.P.J. Potters, klinisch patholoog

M.A. Schreve, chirurg

P.J.A. Schwering, orthopedisch chirurg

C.G. Vos, radioloog
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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

e-mail: info@bpms.nl

00.0000.20
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