
VBGA Jaarverslag 2018

Opgesteld: november 2018
door bestuurs- en commissieleden.

Jaar vergadering: zaterdag 15 december 2018, 15:00 – 17:00  
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1. Voorwoord
Voor u ligt het vierde officiële jaarverslag van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen 
(VBGA). In dit verslag proberen we een overzicht te geven waar we als vereniging mee bezig zijn 
geweest en wat we in de toekomst willen gaan doen. Het verslag is  opgesteld door de huidige 
bestuursleden en door een aantal commissieleden.

Het is goed om hier aan te geven dat we allen vrijwilligers zijn die, naast hun normale dagelijkse 
werkzaamheden, veel tijd en energie steken in het “reilen en zeilen” van de VBGA. De meesten hebben
hun “roots” in het buitenland; soms een vreemde zinsbouw of een spelfout moet u ons helaas 
vergeven ;-)

2. Algemeen
De Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen  is opgericht omdat er behoefte was aan het delen 
van ervaringen en informatie binnen  de groep artsen die in het
buitenland zijn opgeleid en die in Nederland aan de slag zijn of die
aan de slag willen. Het blijkt (uit onze eigen ervaring) dat er, zeker
in het begin maar ook later, veel onduidelijkheden zijn in het
traject dat vooraf gaat aan BIG- registratie; veel van deze
onduidelijkheden en vragen kwamen overeen. In plaats van
iedereen opnieuw het wiel te laten uitvinden leek het ons een goed
plan om elkaar te helpen. De VBGA was en is het resultaat. 

3. Verslag van het bestuur
In het jaar 2018 is het bestuur van de VBGA hetzelfde gebleven als in 2017. Het bestuur bestaat uit:
Shabnam Ghahramani (voorzitter), Nushi Taki (secretaris) , Marc Stoelinga (penningsmeester), Firas 
Al-Khoury (algemeen bestuurslid), Shoaib Hoshmand (algemeen bestuurslid). 

Verder zijn er twee ‘vaste’ krachten die het bestuur ondersteunen, te weten: Paul Herfs (adviseur) en 
Henk Elskamp (o.a. Secretariaat en het Coördineren van de Huisartsenstages).

Sinds 2018 heeft de PR commissie van de VBGA  een volledig nieuwe samenstelling. Ena Sokol, Phu 
Thit  Htun, Atefe Bozorgpour  en Farhad Moghaddam zijn de leden van deze commissie. Shabnam 
Ghahramani is gestopt met haar activiteiten bij deze commissie.

Het aanbieden van huisarts stages blijft dit jaar ook een van de belangrijkste activiteiten van de VBGA.
Robin van Dreumel versterkt onze stage commissie met zijn activiteiten als een nieuwe lid van deze 
commissie. 

Net als jaren daarvoor hebben we dit jaar ook twee keer workshops geregeld. Deze workshops zijn 
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helaas nog steeds onze enige bron van inkomsten. Het verbeteren van de financiële zaken van de 
vereniging blijft een aandachtspunt voor het komende jaar. 

Onze website en facebook pagina blijven zo up to date mogelijk. In 2018 is er een ‘agenda ‘ 
toegevoegd  op de website. Zodoende zijn de activiteiten van het VBGA makkelijker te volgen op de 
website. 

Iedere eerste woensdag van de maand is er een telefonisch (free call conference)  vergadering van de 
bestuurs- en commissie-leden waarin alle lopende zaken besproken worden. Ook zijn er twee live-
vergaderingen per jaar. Een keer in de maand juni (de zogenaamde midjaarvergadering) en een in 
december (de zogenaamde jaarvergadering). Deze jaarvergadering is eigenlijk ook de “algemene leden 
vergadering”; wij hebben als vereniging besloten om nog geen leden te hebben. Het ontbreekt ons aan 
tijd om dit goed op te zetten.

4. Verslag Penningmeester
Bijgaand een kort overzicht van de actuele financiële stand van zaken per 1 december 2018. Eventuele 
kosten gerelateerd aan de maand december 2018 zijn hierin dus niet meegenomen. We verwachten in 
deze maand echter geen grote uitgaven te hoeven maken.

De VBGA beschikt over een zakelijk bankrekening bij de ABN AMRO bank. Het beheer van deze 
rekening ligt in handen van de penningmeester en van een tweede bestuurslid. Gezamenlijk zijn zij 
verantwoordelijk voor inkomsten en uitgaven van de VBGA. De financiële activiteiten voor 2018 
kunnen we onderverdelen in 3 hoofdgroepen. Deze zijn: Interne bestedingen, workshops en stages.

Interne bestedingen

Onder deze begrotingspost vallen onder meer de (reis)kosten van de jaar vergaderingen, de kosten voor
het gebruik van de bankrekening, website hosting en andere aanverwante kosten. Deze proberen we 
ieder jaar zo laag mogelijk te houden en we denken dat dit goed is gelukt.

Workshops

Dit jaar hebben we wederom 2 workshops georganiseerd. We zien dat het aantal inschrijvingen in 
aantal toeneemt. Dit neemt niet weg dat we helaas ook zien dat de kosten hiervoor tevens evenredig 
stijgen.

Stages

Dit jaar hebben we, net als vorig jaar, stageplekken aangeboden bij een aantal huisartsen. Een aantal 
van diegenen die opteerden voor stages bij huisartsen hebben we een stage plek kunnen bieden. 
Middels de borg en de Verzekering huisartsen-stage hopen we zowel de huisartsen als onze deelnemers 
de nodige zekerheid en ervaring te kunnen bieden.
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Additionele uitgaven en inkomsten

Dit jaar hebben we besloten de deelnemers van de workshops een blijvend aandenken, ter 
ondersteuning en reminder, vanuit de VBGA mee te geven. Dit jaar bestond dit aandenken uit een mok 
voorzien van het VBGA-logo. Verdere hebben we een extra uitgave gedaan door als sponsor op te 
treden voor een van onze vrijwilligers. Dit had te maken met deelname aan de sponsorloop VieCuri. 
Het valt verder op dat gemaakte kosten voor de VBGA nauwelijks gedeclareerd worden. Dit lijkt een 
positieve ontwikkeling maar we streven ernaar zoveel mogelijk kosten te vergoeden daar we eigenlijk 
alleen verwachten dat mensen zich vrijwillig inzetten en we ze niet  tevens willen voorzien van een 
kostenpost.

Jaarrekening
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5. Verklaring Kas Commissie
Namens het bestuur heeft Henk Elskamp als lid van de
Kascommissie één en ander gecontroleerd op maandag 19
november 2019. Tijdens deze controle bleek de financiële
huishouding duidelijk en goed op orde te zijn.

Omdat er verder geen opmerkelijke punten naar voren gekomen
zijn hebben 'we' voor het financiële jaarverslag ons akkoord
gegeven.

6. Training en Workshop Commissie
In 2018 heeft de VBGA twee workshops georganiseerd. De
workshop is bedoeld als voorbereiding op de Beroeps
Inhoudelijke (BI) toets. Dit jaar vonden onze workshop plaats op
17 maart en 22 september. Ook dit jaar mochten wij de
workshops organiseren op de locatie van Schola Medica in
Utrecht. Een centrale locatie in Nederland die reeds bestemd is
voor medische opleidingsdoeleinden, wat de locatie ideaal maakt
voor onze workshop. We zijn zeer erkentelijk voor de kans die
Schola Medica onze verenging biedt door haar prachtig gebouw
met alle beschikbare faciliteiten beschikbaar te stellen voor
bijzonder lage kosten. We hopen ook volgend jaar gebruik te mogen maken van deze locatie.

Dit jaar konden er 59 artsen deelnemen aan nze respectievelijk achtste en negende workshop. Dit was 
11% meer dan vorig jaar. De inschrijfkosten dit jaar bedroeg  €65 voor de achtste workshop en €70 
voor de negende workshop. De reden voor het verhogen van het inschrijfgeld ligt in het feit dat ook 
kosten voor het organiseren van de workshops gestegen zijn.

Tijdens de workshop waren aanwezig: bestuursleden en diverse vrijwilligers, de Technische Onderwijs 
Assistent van Schola Medica en de bewaking. De structuur van de workshop was grotendeels gelijk 
gebleven aan de andere jaren met paar inhoudelijke aanpassingen op basis van de feedback die we op 
eerdere workshops hebben ontvangen.

We hebben veel complimenten gehad van de deelnemers en de workshop wordt gezien als zeer positief 
en een goede voorbereiding op de BI-toets. We hebben meerdere verzoeken gekregen om de workshop 
over meer dagen te organiseren, echter omdat we allemaal vrijwilligers zijn en de organisatie naast ons 
drukke artsenbestaan moeten doen, zal dit helaas voorlopig niet mogelijk blijken.

21 Nov 2018 Jaarverslag VBGA 2018 Pagina 5 van 10



We zijn alle vrijwilligers ontzettend dankbaar voor hun inzet en medewerking. We blijven voortdurend 
streven naar verbetering.

In 2019 gaan we weer twee workshops organiseren ondanks dat er drie BI-toetsen per jaar worden 
georganiseerd  door de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (ministerie van 
VWS).

Voor gedetailleerde impressies van de in 2018 georganiseerde workshops zie: www.vbga.nl

7. Huisartsenstage Commissie
In het verleden werden er huisartsenstages aangeboden voor buitenlandse artsen (van buiten de EER) 
door de KNMG. De KNMG is hier in 2016 mee gestopt, omdat dit niet tot hun kerntaken behoorde. 
Gezien het feit dat wij dit als VBGA een heel belangrijk instrument vinden voor onze doelgroep om 
zich het Nederlands zorgsysteem ‘eigen’ te maken en ter voorbereiding op de BI toets, hebben we 
besloten dit onderdeel van de KNMG over te nemen. 

In het afgelopen jaar heeft Robin van Dreumel de coördinatie van de stages overgenomen van Henk 
Elskamp. Henk blijft wel betrokken bij de stages (o.a. als backup), maar Robin is qua invulling van de 
plekken nu het eerste aanspreekpunt. 

We zagen in 2018 dat het moeilijk is om bereidwillige huisartsen te vinden. Dit lag enerzijds aan het 
feit dat de meeste aanvragen waren voor een plek in de randstad, waar veel huisartsen die zich 
opgegeven hebben in de vorige jaren ook een buitenlandse arts begeleid hebben, of die nu geen plek 
konden bieden door drukte cq. ziekte in de praktijk. Anderzijds moeten we helaas constateren dat de 
buitenlandse artsen die een plek zoeken, te kieskeurig geworden zijn in de afgelopen jaren. Men wil 
vaak “een plek zeer dichtbij” en is niet meer bereid te reizen. Dit maakt plaatsing in veel gevallen 
extreem lastig. We zijn wel veel tijd kwijt met zoeken (lees benaderen huisartsen) maar moeten dan 
constateren dat dit “te ver” is voor de aanvrager die dan zijn/haar geld terug krijgt. 

Om laatstgenoemde probleem te voorkomen, is afgelopen jaar een clausule toegevoegd bij de aanvraag:
“wanneer we een plek kunnen aanbieden op 1 uur (enkele reis) voor de buitenlandse arts, is deze 
bindend”. Wanneer een buitenlandse arts dit niet wil dan krijgt hij/zij de borg terug, maar het inschrijf- 
geld vervalt aan de VBGA als compensatie voor de tijd en moeite die erin is gestoken.

Omdat het aantal plekken in de randstad te weinig is voor het aantal aanvragen hebben we ook met de 
VvAA en de KNMG contact gezocht om te kijken of we d.m.v. advertenties in resp. “Arts en Auto” en 
“Medisch Contact” meer plekken kunnen organiseren. Helaas hebben zich tot nu toe nog geen nieuwe 
huisartsen gemeld.

Binnen de VBGA is tijdens de vergaderingen een aantal keren gesproken over “Stageplekken in 
Ziekenhuizen”. De consensus was dat dit op zichzelf een goed idee is. Ook qua verzekering is er geen 
probleem; de VvAA wil binnen onze bestaande polis ook “Ziekenhuisstages” opnemen. Helaas zijn er 
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bij de uitvoering momenteel te veel praktische bezwaren om dit op dit moment te kunnen realiseren. De
praktische bezwaren zijn o.a.:

 Wie gaat dit binnen de VBGA coördineren?
 Wanneer moeten we dergelijke stages positioneren (voor BI toets of erna)?
 Waar vinden we plekken?

Deze “Ziekenhuisstages” zijn dus iets waar in de toekomst aan gewerkt kan worden.

Omdat in de voorgaande jaren het coördineren van de stages meer geld kostte dan dat het opbracht, is 
besloten om het inschrijfgeld op €70 te zetten. Van het inschrijfgeld worden o.a. de verzekeringen 
afgesloten, zodat zowel de huisarts als de buitenlandse arts geen financieel risico lopen mocht er 
onverhoopt een issue zijn wat niet voorzien is. Het betreft hier zowel een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering als ook een rechtsbijstandverzekering. Deze verzekering is 
verplicht en de kosten zitten in het inschrijvingsgeld verwerkt. Een clausule van de verzekering is een 
eigen risico van € 150,- in het geval er problemen zijn en er aanspraak gemaakt moet worden op de 
verzekering. Omdat de financiële middelen van de VBGA beperkt zijn is besloten dat dit ‘eigen risico’ 
door de buitenlandse arts in  de  vorm van een borgsom moet worden overgemaakt. Wanneer een stage 
normaal verloopt (een buitenlandse arts komt de afspraken met de huisarts na) en indien er ook geen 
aanspraak gemaakt hoeft te worden op de verzekering wordt de borg na afloop van de stage 
teruggestort. 

Tot nu toe zijn er dit jaar minder aanmeldingen gekomen, te weten 8. Voor 2 daarvan zijn we nog op 
zoek naar een plek. Drie mensen hebben hun geld teruggekregen, nadat het niet mogelijk bleek binnen 
afzienbare tijd een stageplek te vinden. Eén buitenlandse arts heeft haar stage reeds afgerond en 
momenteel zijn er nog twee buitenlandse artsen bezig met hun stage. 

8. Voorlichting en PR Commissie
De PR commissie is verantwoordelijk voor de presentaties en de
voorlichting namens de VBGA. Dit is belangrijk zodat we
accurate informatie kunnen verschaffen aan onze doelgroep en
ook dat wij onze partners op de hoogte houden van
ontwikkelingen binnen de VBGA. 

Op 12-01-2018 was VBGA aanwezig op het symposium van
medisch studenten “Crossing Borders and Boundaries in
Medicine, exploring migration, care and culture” in het UMC
Groningen. Atefeh Bozorgpour (ons PR-lid) hield een presentatie
om in de eerste instantie de VBGA en de werkzaamheden te
introduceren en vervolgens  over de assessment procedure die
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buitenlandse artsen opgeleid buiten de Europese Economoische Ruimte (EER) moeten afleggen ter 
erkenning van hun diploma’s. Tijdens het congres was er ook een panel discussie waar ervaringen en 
meningen werden gewisseld met het publiek. 

Op 10 april vond een voorlichtingsbijeenkomst van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden 
Volksgezondheid (CBGV) en het Taleninstituut Babel plaats in Utrecht. Deze informatiebijeenkomsten 
betreffen zowel AKV- als BI-toetsen en zijn niet alleen bedoeld voor buitenlandse artsen maar ook voor
buitenlanders met andere medische beroepen (tandartsen, verpleegkundigen, apothekers, enz). Dezelfde
dag was er een bijeenkomst van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF in Utrecht. Atefeh 
Bozorgpour introduceerde onze vereniging bij beide bijeenkomsten en lichtte verschillende activiteiten 
binnen de vereniging toe. Het hoofddoel van haar presentatie was de ondersteuning van buitenlands 
gediplomeerde artsen die hun  beroep  in Nederland willen voortzetten.

De tweede CBGV en Babel bijeenkomst was op 9 oktober in Utrecht. Ena Sokol hield een presentatie. 
De inhoud van de presentatie was: de VBGA, rol en de doelen van de VBGA, de huisartsenstage en de 
workshops, de assessment procedure en de tips voor de voorbereiding. Tijdens deze bijeenkomsten zijn 
de aanwezigen ook gewezen op de website en de facebook pagina van de VBGA. 

9. 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 doelgroep. 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 groep: 

De pagina “Buitenlandse gediplomeerde artsen in Nederland” is een gesloten groep op Facebook. De 
groep is bedoeld voor mensen met een buitenlandse diploma binnen de medische zorg om met elkaar 
ervaringen uit te wisselen, ideeën naar voren te brengen en oplossingen aan te reiken die anderen 
kunnen helpen bij het boeken van succes en het succesvol afleggen van de assessment procedure en het
verder opbouwen van hun carrière.

Het hoofddoel van deze pagina is het faciliteren van het contact tussen buitenlandse artsen in 
Nederland. Zij kunnen via deze pagina met elkaar communiceren, vragen stellen en anderen helpen ter 
voorbereiding op de assessment en hun ervaringen delen. Afgelopen jaren 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, 
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waardoor ze veel informatie onderling uitwisselen.

Om toegang te krijgen tot de Facebook pagina moet een beheerder dit goedkeuren. Afgelopen 2 jaar 
hebben we een aantal vragen toegevoegd die nieuwe leden moeten beantwoorden voordat ze 
geaccepteerd kunnen worden. Verder hebben afgesproken dat we regelmatig het lidmaatschap van onze
leden zullen gaan controleren.

Op het moment van schrijven zijn er 763 geregistreerde leden. Verder is het belangrijk om te benoemen
dat de leden van onze pagina niet alleen buitenlandse artsen zijn maar ook tandartsen, 
verpleegkundigen, apothekers en andere medici. Ook zien we de laatste tijd steeds meer aanmeldingen 
van ‘gewone’ Nederlanders die betrokken zijn bij de gezondheidszorg.

Facebook Pagina:

Vorig jaar zijn we begonnen met het opzetten van een Facebook pagina.  De Facebook pagina heeft als 
doel om meer naamsbekendheid te genereren. Deze pagina is meer gericht op de Nederlandse medische
wereld en niet direct op de buitenlandse artsen. We willen hier meer nieuws vermelden aangaande de 
VBGA. De Facebook pagina wordt nu regelmatig gebruikt om een update te publiceren aangaande 
nieuws rond VBGA, workshops en ervaringen van onze leden. Het gebruik van de pagina door de 
VBGA is nog niet ‘dekkend’; er zou meer informatie gedeeld kunnen worden maar door onbekendheid 
met het gebruik en tijdgebrek blijft dit helaas wat achter.

Website: 

De website van de VBGA staat al een aantal jaren online. Dankzij de initiële hulp van de verschillende 
oprichters konden we een goed gevulde website met veel nuttige informatie maken. Op dit moment 
proberen we de inhoud van de website up-to-date te houden door mensen die met het assessment bezig 
zijn om updates te vragen. Dit gebeurt af en toe maar het zou wenselijk zijn om over meer accurate 
informatie te beschikken. De website heeft op dit moment ongeveer 81 pagina's.  

Hieronder een kort overzicht van het aantal ‘page views’ en de gemiddelde tijd die men op een pagina 
was van www.vbga.nl tussen 1 nov 2017 en 15 nov 2018:
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Onze website is gehost bij 'Antagonist' uit Enschede. De up-time is nagenoeg 100% en de 
ondersteuning die we ontvangen (indien gevraagd) is nog steeds uitermate goed. Ons hosting pakket is 
afgelopen jaar uitgebreid met de mogelijkheid voor Secure Shell (SSH) toegang voor de ontwikkelaar. 
Het voordeel is dat de toegang tot met name de specifieke workshop- en huisartsenstage- pagina’s 
eenvoudiger geworden is voor onderhoud.

Email

Voor de vereniging zijn diverse email adressen aangemaakt voor o.a. de Voorzitter, de Secretaris
en de Penningmeester. Ook voor zijn er email adressen aangemaakt voor veel gebruikte 
commissies zoals PR, Workshop en de Huisartsenstage.
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