
VBGA Jaarverslag 2015

Opgesteld: zondag 29 november 2015
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1. Voorwoord
Hier is het eerste officiële jaarverslag van de VBGA. We zijn dit jaar echt als zelfstandige 
rechtspersoon van start gegaan en daar horen dus ook een aantal verplichtingen bij zoals o.a. dit 
document.
We hebben ons best gedaan om alles te benoemen wat relevant is voor de VBGA, waar we vandaan 
komen en wat onze doelen zijn. Indien er zaken missen is dat niet omdat ze niet belangrijk zijn maar 
puur omdat alles erg nieuw is en de ervaring nog ontbreekt.

Zoals iedereen weet werken we met vrijwilligers die allemaal erg hun best doen maar helaas zijn we als
vereniging nog erg onervaren en ook de financiële middelen zijn erg beperkt. We moeten als organisatie
in het komend jaar een 'professionaliseringsslag' maken. Dit geld voor de structuur (opzetten 
'zelfstandige' commissies etc.) maar ook voor de communicatie intern en extern. 
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2. Verslag van het bestuur
Het jaar 2015 is een jaar geweest waarin veel gebeurt is voor onze VBGA. We hebben onze vereniging 
officieel opgericht bij de Notaris en we zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Verder hebben
we nu een eigen bank rekening voor de vereniging wat ons zeker naar buiten toe als een volwaardige 
vereniging maakt en waarmee we een serieuze uitstraling hebben gekregen. Daarnaast hebben we 
wederom een tweetal succesvolle workshops georganiseerd.

Over het algemeen draait de vereniging zoals we die nu hebben
redelijk naar behoren. De commissies die nu actief zijn hebben
hun eigen speerpunten en over het algemeen is de communicatie
en informatie verstrekking binnen het bestuur afdoende. Iedere
eerste maandag vaan de maand is er een Skype-vergadering van
de bestuursleden waarin alle lopende zaken besproken worden.
Ook hebben we als bestuurders gestemd over een Logo voor onze
vereniging en is er een keuze gemaakt. Daarna is er helaas weinig
gebeurt met het logo en een daarmee samenhangende “huisstijl”;
In het komende jaar moeten we dit oppakken zodat we als vereniging een duidelijk herkenbare 
uitstraling krijgen en dat het logo in meerdere formaten/resoluties beschikbaar is.

Toen we starten met de VBGA waren de meeste direct betrokken oprichters bezig met het assessment. 
Tussen de voorbereiding door bleek het mogelijk om structureel tijd te maken voor de diverse 
werkzaamheden die nodig waren voor onze vereniging. Omdat veel van de oprichters/bestuursleden op 
dit moment erg druk zijn met werk en studie lijkt het een goed plan om te kijken hoe we meer mensen 
kunnen betrekken bij de diverse activiteiten van de VBGA. We denken hier niet alleen aan 
ondersteuning maar ook aan opvolging binnen het bestuur wanneer er bestuursleden zijn die door hun 
eigen werkzaamheden niet langer direct betrokken kunnen blijven bij de dagelijkse werkzaamheden. 

Tijdens dit jaar zijn zowel Lea Vink als Edward Geerman uit Nederland vertrokken. We willen hen 
beide bedanken voor hun inzet en werkzaamheden. Omdat Edward de functie van Penningmeester 
uitoefende moesten we halverwege het jaar op zoek naar een nieuwe Penningmeester. Dit is Lars 
Dijkema geworden. De overdracht van de financiële gegevens is verder soepel verlopen en we zijn 
bezig met de definitieve overdracht van de laatste resterende zaken tussen de 'oude' en 'nieuwe' 
penningmeester.

Deze jaarvergadering is eigenlijk ook de “algemene leden vergadering”; helaas hebben wij als 
vereniging nog geen leden. De invulling van het lidmaatschap staat op de agenda voor komend jaar. 
Hieruit is eigenlijk de conclusie dat onze leden op dit moment formeel bestaan uit de 
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oprichters/bestuursleden die actief betrokken waren bij het formaliseren van de VBGA.

We hebben op dit moment de volgende commissies/aandacht gebieden:
• Algemene zaken (o.a. organiseren en coördineren Skype vergadering)

• Beantwoorden van email op info mailbox

• Training en Workshop

• PR (o.a. Presentaties Babel en overleg CIBG)

• Informatie (Facebook pagina, Website en email)

Helaas zijn  er een aantal punten die we wilden oppakken maar die dit jaar nog geen invulling gekregen
hebben. We denken hier onder andere aan:

• Huisartsen stage overnemen van de KNMG

• Het uitbouwen van diverse commissies, te weten: PR en informatie

• Oprichten kascommissie.

• Hoe richten we het lidmaatschap in voor toekomstige leden 

• Bestuur aansprakelijkheid verzekering

• Subsidie gerelateerde aanvragen.

Deze punten staan hoog op de agenda voor volgend jaar.
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3. De jaarrekening

Bijgaand een kort overzicht van de actuele financiële stand van
zaken. Ik wacht nog op het restbedrag van Edward Geerman
(vorige penningmeester VBGA), aangezien hij het grootste
bedrag reeds naar mij heeft overgemaakt verwacht ik niet dat dit
een groot verschil zal maken.

Wel wacht ik nog op een factuur van Scola Medica (kosten voor beveiliger ed.), deze heb ik op het 
moment van dit nog niet ontvangen en heb ik dus ook nog niet opgenomen in dit financiële jaarverslag.
Ik heb begrepen dat er op dit moment overleg is tussen de VBGA en Scola Medica en dat ze hebben 
toegezegd om de rekening voor de vergadering van 6 december te sturen. Zodra dit binnen is zal ik dit 
verwerken.

Ik heb de ABN Amro opdracht tot het openen van de rekening gegeven, ik verwacht in week 47 een 
koerier welke langs komt zodat ik mijn handtekening kan zetten en ook dit definitief geregeld is.
Laatste info (Quote ABN Amro):

U heeft op het aanvraagformulier één bestuurder ingevuld. Bij gezamenlijk bevoegde bestuurders, conform het 
uittreksel van de Kamer van Koophandel, 
is het noodzakelijk om minimaal twee gezamenlijk bevoegde bestuurders op te geven. 

Vriendelijk verzoeken wij u om een nieuwe aanvraag in te dienen met minimaal 2 bestuurders erin vermeld. 
Zoals jullie kunnen lezen kan ik de rekening niet zelfstandig openen aangezien dit conform onze KVK 
inschrijving minimaal 2 bestuurders vermeld moeten staan. Onze voorzitter heeft aaangegeven dat zij 
ook zal tekenen namens het bestuur.

We zijn op dit moment ook bezig om een bestuur aansprakelijkheids-verzekering af te sluiten zodat de 
bestuursleden niet persoonlijk aansprakelijk zijn indien er onverhoopt vergissingen begaan worden 
waar claims uit kunnen volgen.
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Finaciele stand VGBA (v/a september 2014)

Globaal overzicht (bedragen in EURO):

Inkomsten toelichting
Betaling Edward Geerman 700.00 overboeking oud penningmeester, 'restbedrag' volgt

Inkomsten 1250.00 25 deelnemers workshop 9-2015 (50,- pp)

rente 1.00 rente tijdelijke spaarrekening

Totaal inkomsten 1951.00

Uitgaven
Declaraties reiskosten 136.44
Kamer van Koophandel 50.00 inschrijving vereniging

Notaris 450.00 notriele akte vereniging

Antagonist 35.40 kosten webhosting

Lunch workshop 85.06 workshop 9-2015 Utrecht

Totaal uitgaven 756.90

Actule saldo 22-11-2015 1194.10



4. Verklaring Kas Commissie
Helaas hebben we nog geen kascommissie die de werkzaamheden van de penningmeester kan 
controleren. Eigenlijk moeten er twee personen in deze commissie zitten. Dit is iets wat we hopelijk 
tijdens de vergadering van 6 december 2015 kunnen invullen.

Namens het bestuur heeft Henk Elskamp één en ander
gecontroleerd op zondag 29 november 2015. Tijdens deze
controle bleek alles duidelijk en goed op orde te zijn. 

Het enige dat open staat is de definitieve afronding met de vorige
penningmeester. 'We' realiseren ons dat dit een detail is omdat het
overgrote deel van de financiën reeds overgemaakt is. Dit moet
echter wel z.s.m. opgelost worden. 

Omdat er verder geen opmerkelijke punten naar voren gekomen zijn hebben 'we' voor het financiële 
jaarverslag ons akkoord gegeven.
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5. Training en Workshop Commissie
In 2015 hebben we als VBGA twee workshops georganiseerd.
Beide workshops waren voorafgaand aan de BI-toets die daarna
zou plaats vinden. Het organiseren van dergelijke workshops kost
erg veel tijd en daarom is op dit moment het aantal ook beperkt
tot twee per jaar hoewel er per jaar drie BI-toetsen worden
afgenomen door het CBGV. Hieronder zullen we beide
workshops kort bespreken.

Workshop 25 maart 2015:

Dankzij de medewerking van drs. M. Visser van de VU Amsterdam, vond deze keer de 
workshop plaats op een centrale plaats in Nederland, nl. bij het Klinisch Trainingscentrum 
(KTC) van het Vrij Universiteit MC (VUmc) te Amsterdam. Wij zijn de VU zeer erkentelijk 
voor het ter beschikking stellen van de ruimte en de materialen om de klinische vaardigheden te 
oefenen. De 27 deelnemers hadden ieder 30 euro betaald voor deelname. Hiervan zijn een aantal
kosten betaald die we moesten maken voor de organisatie. 

De workshop bestond uit een ochtend sessie en een middag sessie met in de pauze een lunch die
aangeboden werd door de VBGA.

Ochtend sessie: theoretische begeleiding
• S. Ghahramani, S. Wartanian en F. Al Khoury hebben respectievelijk de DMB, DKK 

en DKV behandeld.
• Ook werd enige casuïstiek rondom de DKV-toets besproken en hoe deze het best 

voorbereid kan worden.
• P. Diaz (huisarts) heeft zowel over de anamnese als het LO verslag gesproken en deze

door middel van een training toegepast.

Middag sessie: praktisch oefeningen
Tijdens dit onderdeel werden de deelnemers in kleine groepen verdeeld zodat elke deelnemer 
beter kon oefenen. Deze 'hands-on' sessies werden begeleid door:

• Y. Garcia (kinderarts): training anamnese en LO van de babycasus

• S. Wartanian: training reanimatie en perifeer infuus inbrengen

• S. Ghahramani: training gynaecologische casus
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• F. Al Khoury: training hechten

Collega’s die recent de BI toets hebben afgelegd ( S. al-Janabi, M. Siddhartha Karaya,  M. 
Jardak,  A. van Heurn), hebben vol enthousiasme met dit workshopdeel geholpen (assisteren, 
tips tijdens het oefenen van het LO etc.). Al met al zijn alle positieve reacties voor ons als 
vereniging en voor alle vrijwilligers die bij de organisatie betrokken waren zeer motiverend.

Workshop 26 september 2015:

Deze workshop is georganiseerd in Utrecht bij Scola Medica. De faciliteiten die we ter 
beschikking hadden waren wederom perfect! We hadden het ook dit keer niet beter kunnen 
treffen. Konden dit keer maximaal 25 deelnemers toestaan en hadden het inschrijfgeld op 50 
euro vastgesteld omdat er ook voor ons dit keer hogere kosten aan verbonden waren. De 
deelnemers konden dit keer gebruik maken van een online-registratie-tool. Dit werkte 
uitstekend en de inschrijving waren binnen 2 dagen vol (en dus gesloten). Helaas moesten we 
twee geïnteresseerde deelnemers die nog in de “AKV fase” zaten teleurstellen maar allen die 
direct aan het voorbereiden waren voor de BI-toets konden wel deelnemen.

Voorbereiding:
De organisatie verliep over het algemeen goed alhoewel het met een grotere groep eenvoudiger 
was geweest om de taken goed te verdelen. Ook de communicatie/verspreiding van de 
presentaties en training voorbereiding moeten we voor de volgende keer beter structureren.

Verslag van deze workshop: 
Tijdens de workshop waren aanwezig: alle 7 bestuurders, 4 vrijwilligers, 24 kandidaten (25 
inschrijvingen en betalingen), Dhr. Van der Vegt (TOA: Technisch Onderwijs Assistent van 
Scola Medica) en de bewaking (die zeer enthousiast was en geholpen heeft waar mogelijk)!

De workshop bestond ook dit keer uit een ochtend sessie met theoretische zaken en in de een 
middag meer 'hands-on' sessies. In de pauze kon er gebruik gemaakt worden van de lunch die 
aangeboden werd door de VBGA.

Ochtend sessie:
In het auditorium kwamen onderstaande VBGA bestuursleden aan het woord om de deelnemers 
in een druk te geven van de volgende onderwerpen:

• Drs. Firas Al Khoury gaf een overzicht van het programma.

• Drs. Julissa Cruz gaf een korte presentatie over de VBGA; de organisatie, de 

activiteiten en de doelen van onze vereniging. 
• Als laatste in het theoretisch deel was Drs. Shabnam Ghahramani aan de beurt. Zij zit 
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in de opleiding tot huisarts specialist en gaf toelichtingen op de  meest gebruikte 
anamnese technieken in Nederland.

• Drs. Carina Domingues sprak over haar ervaring tijdens de DKV-toets delen en gaf 

tips voor op de dag van de toets.

Na een kleine pauze werden de deelnemers in vijf groepen verdeeld. Enkele begeleiders gingen 
patiëntje spelen en de kandidaten konden de rol van de arts innemen zodat iedere kandidaat een 
gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De begeleiders hebben hun feedback gegeven 
zodat iedereen kon leren van de 'fouten en goede dingen' van zichzelf en anderen uit zijn/haar 
groep. De groepen rouleerden zodat iedereen de mogelijkheid had om actief deel te nemen en 
ook verschillende situaties kon ervaren.

Middag sessie:
Tijdens dit onderdeel werden de deelnemers wederom in groepjes van 5 personen verdeeld 
zodat er veel interactie was en elke deelnemer beter kon oefenen. Na ongeveer 25 minuten werd
er gewisseld van kamer zodat iedereen aan verschillende onderdelen kon deelnemen. De 
volgende hands-on sessies waren beschikbaar:

• Training baby casus (begeleiding: Drs. Gerdien Zeilmaker en Drs. Nushi Taki)

• Training gynaecologische casus (begeleiding: Drs. Shabnam Ghahramani en Drs. 

Julissa Cruz)
• Training hechten onder (begeleiding: Drs. Firas Al Khoury en Drs. Patrycja Imbor)

• Training perifeer infuus inbrengen (begeleiding: Drs. Norma López King en Drs. 

Carina Domingues)
• Training reanimatie (begeleiding: Drs. Shoaib Hoshmand)

Resumerend kunnen we zeggen dat we over beide workshops veel complimenten gehad hebben van de 
deelnemers en dat het als zeer positief ervaren werd. We zijn alle vrijwilligers zeer dankbaar voor hun 
inzet en medewerking! Als leerpunt voor de VBGA moeten we nog een aantal zaken aanpakken en 
verbeteren om dit ook in de toekomst op een succesvolle manier te kunnen blijven doen maar met de  
inzet die iedereen getoond heeft in de afgelopen workshops hebben we daar veel vertrouwen in!

Carina Domingues (namens de commissie Training en Workshop)
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6. Voorlichting en PR Commissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor het verstrekken van
informatie aan onze (potentiële) leden. Ook het in stand houden
van een goede samenwerking met 'derde partijen' staat hoog op
de agenda! Dit is belangrijk zodat we accurate informatie krijgen
voor onze leden en ook dat wij onze partners op de hoogte
houden van ontwikkelingen binnen de VBGA.

Voorlichting bijeenkomsten CBGV / Babel

Op 8 april en 14 oktober zijn er twee voorlichting
bijeenkomsten van de CBGV/Babel geweest en hebben
we beide keren was Dr. S. Ghahramani aanwezig om een
presentatie te gegeven over de VBGA. Er is verteld over de organisatie van VBGA en onze 
doelen, plannen en de manier waarop wij onze (potentiële) leden ondersteunen.
Tijdens deze bijeenkomsten hebben we de aanwezigen ook gewezen op onze website en de 
facebook pagina. Veel van de aanwezigen kenden onze vereniging al wat een goed teken is. 
Beide keren was er veel positieve feedback van kandidaten (zowel artsen als tandartsen) maar 
zeker ook van de begeleiders van Babel en leden van de CBGV.

Evaluatie tweede workshop bij VUMC

Op 18 september hebben we een bezoek gebracht aan dr. M. Visser aan de VUMC om hem te 
bedanken voor de ondersteuning van buitenlandse artsen die met het Assessment bezig zijn en 
het beschikbaar stellen van de faciliteiten die we tijdens de tweede workshop (van 25 maart j.l.) 
konden gebruiken. 
We hebben aangegeven dat wij het als VBGA zeer waarderen dat onze leden deel kunnen 
nemen aan de de “Annemnese en Lichamelijk Onderzoek” training (indien er plaatsen over 
zijn). 
Dr. Visser bevestigd dat het mede door de financiering structuur van de Universiteiten moeilijk 
is voor 'onze doelgroep' om een plaats te vinden na het Assessment. Mede daarom hebben we 
onze dank uitgesproken voor de positieve opstelling van de VUMC mbt. het lopen van 
Coschappen voor buitenlandse artsen na het assessment. Dr. Visser geeft aan dat hij de inzet van
de VBGA waardeert.

Overleg CBGV 

Op 6 oktober 2015 is er overleg geweest met het CBGV. Het hoofddoel van dit overleg was 
inzicht krijgen in de aantallen van artsen van buiten de EU die begonnen met het Assessment en
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hoeveel er daadwerkelijk geregistreerd zijn. We hebben ons tijdens dit overleg geconcentreerd 
op artsen van buiten de EU in de periode 2010-2015.

De directe reden voor dit overleg kwam omdat er op de Facebook pagina veel ruis ontstond 
over het slaging percentage van kandidaten die deelnemen aan het Assessment. Het lijkt er nu 
op dat de onduidelijkheid niet direct van artsen komt maar meer van die groepen die geen BI-
toets hoeven af te leggen.

Het is door de manier van registreren van 'calls' binnen het CBGV niet eenvoudig om exacte 
percentages/getallen te tonen maar we kunnen wel een trend zien dat het aantal artsen dat 
ingeschreven wordt in het BIG register een stijgende lijn laat zien sinds wij als VBGA actief 
zijn met het verstrekken van gerichte informatie over het Assessment en de voorbereiding.

Evaluatie derde workshop bij Scola Medica

Op 23 november is er overleg geweest met Scola Medica in de persoon van dr. Baarveld om de 
derde VBGA workshop te evalueren die we konden organiseren bij deze organisatie. Namens de
VBGA hebben we aangegeven dat we uitermate blij waren met de locatie en materialen die 
door Scola Medica ter beschikking waren gesteld en dat we zeer waarderen dat ze actief 
meedenken hoe de kosten voor onze vereniging (en dus voor de deelnemers) zo laag mogelijk 
gehouden kunnen worden. Het was een open gesprek waar we ook besproken is waar wij als 
VBGA nog zaken moeten verbeteren c.q. beter moeten communiceren. 
We zijn erg blij dat Schola Medica aangaf ons ook in 2016 te willen blijven ondersteunen bij 
onze workshops! Afgesproken is dat we contact opnemen met Scola Medica zodra de data van 
de volgende workshops bekend zijn en dat er in ieder geval eind 2016 weer een evaluatie 
vergadering zal plaatsvinden. 

Als laatste willen we noemen dat we bij verschillende organisaties  (CBGV, KNMG) hebben gevraagd 
of er mogelijkheden zijn om als VBGA subsidie te krijgen. De consensus is dat er wellicht 
mogelijkheden zijn en dat men ons door het leggen van contacten misschien kan helpen. Dit is een actie
die we in 2016 zeker serieus moeten oppakken!

Shabnam Ghahramani (namens de Voorlichting en PR commissie)
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7. Informatie Commissie
Deze commissie coördineert en beheert de verschillende media
(o.a. Facebook en Website) die de VBGA gebruikt om informatie
te delen met onze leden. Daarnaast proberen we voorzieningen te
leveren aan het bestuur en commissies om de communicatie
eenvoudig te houden (o.a. email groepen) en de werkdruk (door
handige tools) te beperken.

Facebook: 

Buitenlandse gediplomeerde artsen is een gesloten groep op Facebook. Het hoofd doel van deze
pagina is het faciliteren van het contact tussen buitenlandse artsen in Nederland. Zij kunnen via 
deze pagina met elkaar communiceren, anderen helpen ter voorbereiding voor de artsen-
assessment en hun ervaringen delen. 
Afgelopen jaar zijn er veel nuttige medische en wetenschappelijke artikelen gedeeld via deze 
pagina. Zo bleven we op de hoogte van de (medische) gebeurtenissen en ontwikkelen. 
Daarnaast hadden de leden hierdoor veel contacten met elkaar, waardoor ze veel informatie 
onderling uitwisselden. 
Helaas was het soms door gebrek aan tijd niet altijd mogelijk om heel actief te zijn als 
administrator. Dit is opgelost door meerdere administrators te registreren voor deze Facebook 
pagina.
Helaas wordt onze Facebook pagina ook soms misbruikt door mensen uit buitenaf. Daarom 
hebben we besloten om niet iedereen automatisch toegang tot lidmaatschap te geven tot de 
pagina. Een beheerder van onze Facebook pagina moet het lidmaatschap van nieuwe leden 
bevestigen.
Op het moment van dit schrijven zijn er 327 geregistreerde leden, 4 administrators en 6 
geblokkeerde gebruikers.
Resumerend hebben we het afgelopen jaar goed gebruiken kunnen maken van de Facebook 
pagina. Dit was een geslaagde missie! 

Website: 

Sinds 1 september 2014 hebben we de webstite van de VBGA online. Dankzij de initiële hulp 
van de verschillende oprichters konden we een goed gevulde website met veel nuttige 
informatie maken. Op dit moment hoeven we niet veel tijd te besteden aan de inhoud; we 
hebben feedback gevraagd bij de mensen die met assessment bezig zij en men geeft aan dat alle 
informatie nog klopt. De website heeft op dit moment 41 pagina's. Verder hebben we de website
recentelijk zo ingericht dat een (rudimentaire) vertaal mogelijkheid aanwezig is. Ook kan men 
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zoeken naar trefwoorden om snel informatie op onze website te zoeken.
Specifiek voor ondersteuning van de workshop registratie is er een web module gemaakt die het
online registratie mogelijk maakt en die een basic interface heeft met de penningmeester en de 
workshop commissie. In een later stadium kunnen we deze tool ook zodanig aanpassen dat we 
de leden administratie en mogelijk de registratie voor de huisartsen stage kunnen integreren.
Hieronder een kort overzicht over de kengetallen van VBGA.NL:

Onze website is gehost bij 'Antagonist' uit Enschede. De uptime 
is nagenoeg 100% en de ondersteuning die we ontvangen (indien
gevraagd) is uitermate goed.

Email

Voor de vereniging zijn diverse email adressen aangemaakt voor oa. de voorzitter, de Secretaris 
en de Penningmeester. Ook voor zijn er email adressen aangemaakt voor diverse veel gebruikte 
'commissies'. 
Daarnaast zijn er email aliassen aangemaakt voor de ondersteuning vaan de verschillende talen. 
We hebben vrijwilligers gevonden die de eerste vragen van nieuwkomers kunnen beantwoorden
in hun eigen taal. Hoewel we dit al ongeveer een half jaar actief hebben wordt er helaas (nog) 
geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

Shoaib Hoshmand (Facebook pagina) en Henk Elskamp (Website en Email)
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