
 

Jaarverslag Stichting Witte Raven in de Geneeskunde 2021 
1. Algemeen 
2. Casuïstiek 
3. Nascholingen 
4. Deskundigheid bevordering voor de Witte Raven 
5. Netwerk op laag pitje 
6. Publicaties 

 

Ad 1: Algemeen 
Pierre Hupperets en Mieke Geuze zijn sinds 2021 lid van de Witte Raven geworden. Pierre heeft een 
indrukwekkend CV met veel klinische en wetenschappelijke ervaring in het AZM als 
internist/hematoloog/oncoloog. Mieke heeft een lange staat van dienst als huisarts (25 jaar) en 
praktiseert nog steeds. We zijn blij met hun toetreden. Intussen bestaat de werkgroep uit 12 leden 
met een schat aan klinische en wetenschappelijke ervaring. 
Door het voortduren van de corona pandemie hebben we afwisselend digitaal ( begin van het jaar) 
en later weer fysiek ( vanaf de zomer) vergaderd. De vergader locatie is momenteel  Huisarts Praktijk 
van Noord in Venlo, alwaar ook de mogelijkheid aanwezig is collega’s via de ZOOM te laten 
deelnemen. 
Op deze manier kan iedereen met een iets te drukke agenda besluiten al dan niet fysiek aanwezig te 
zijn. 
 
Medio juni hebben we een reflectie bijeenkomst gehouden in een mooie groene omgeving: de 
Ventuin, een voedseltuin in Venlo. Hier vond een uitgebreide kennismaking plaats met elkaar, 
resulterend in een mooi persoonlijk document van alle Witte Raven: “Vignetten van de Witte Raven”. 
Er zijn tevens besluiten  genomen over visie en beleid van de  Witte Raven en ieders mogelijkheden.  
We hebben een Commissie Kwaliteit ingesteld, die gaat kijken naar de intake en triage criteria bij 
aanmeldingen van casuïstiek. 
 
Intussen heeft de stichting een ANBI status en eigen bankrekening, via de Regiobank.  
Het bestuur heeft eens in de 2 maanden een ( online) overleg. We zijn bezig om onze stichting te 
toetsen aan de wet WBTR( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon, hetgeen bijna klaar is. 
 

Ad 2:  Casuïstiek 
In 2021 hebben we  6 casus behandeld. Ze zijn allen aangemeld via onze website ( www. witte 
raven.org). 
Het gaat om 5 vrouwen en 1 man, in leeftijd variërend van 5-61 jaar. In onze telling casus 27 t/m 33. 
De verwijzingen komen uit het hele land (3) en nog steeds veelal uit Zuid-Limburg (3). De 
aangeboden problematiek was zeer uiteenlopend en is met zorg behandeld. 
NB.: in de 2e helft van het jaar hebben we geen enkele aanmelding meer gekregen. We vragen ons af 
wat hiervan de oorzaak is. Mogelijk heeft het te maken  met de drukte rondom Corona, maar zeker 
weten we dit niet.   
Het lage aanbod aan casuïstiek baart ons zorgen en is voor 2022 zeker een aandachtspunt. 



Ad 3: Nascholingen: 
Het aantal aanvragen voor nascholing is afgelopen jaar toegenomen. Daarmee komt een belangrijk 
doel van de Witte Raven, huisartsen scholen in onze zoekstrategie, in beeld.  Mede door actieve 
werving door onze werkgroep op de Huisartsopleiding en bij de diverse zorggroepen is het gelukt 
deze scholingen binnen te halen. 
De volgende nascholingen zijn georganiseerd:  

• Online Nascholing voor huisartsen van de HOZL ( Huisartsen zorggroep Zuid-Limburg) voor 5 
personen, maart 2021. 

• Online nascholing voor 3 huisartsen van huisarts groep Cohesie( Noord-Limburg), november 
2021 

• Training OOK voor 3e jaars aios Huisarts opleiding Maastricht, november 2021. 
Er ligt een aanvrage voor nascholing door KOH Eindhoven voor het jaar 2022. 
De Huisartsopleiding Maastricht heeft het programma OOK en zoekstrategie op internet, opgenomen 
in het reguliere programma voor 3e jaar aios! 
Tijdens de laatste vergadering hebben de Witte Raven een interne werkgroep voor nascholing in het 
leven geroepen. Deze groep zal de nascholingen verzorgen en onderwijsmodules ontwikkelen. 
 

Ad 4: Deskundigheids bevordering 
Op 4 november 2021 hebben Paul Höppener en Tonnie  van Kessel een interne nascholing 
georganiseerd. Met o.a. bewerkte casuïstiek (aangepast en onherkenbaar gemaakt) uit het boek van 
Liza Sanders. Voor iedereen een echte opsteker met veel leerpunten. Dit blijft een terugkerend 
onderdeel van de vergaderingen. 
 

Ad 5: Netwerk 
Door Covid en gebrek aan tijd en prioriteit is er dit jaar weinig aandacht besteed aan het netwerk. 
Denk bijvoorbeeld  aan samenwerking met Klinische Genetica en Interne Geneeskunde. Wel is er een 
afvaardiging naar het afscheidscollege van prof.dr.Connie Stumpel geweest.  
We hopen dit het komende jaar weer op te pakken. 
 

Ad 6: Publicaties: 
Van enkele leden van onze werkgroep zijn artikelen gepubliceerd. Deze zijn niet direct gerelateerd 
aan de Witte Raven casus. Maar wel interessant en leerzaam. 
 

• Höppener PF, Kleijkers S, Frenken L. Het nefrotisch syndroom bij volwassenen: niet te 
missen. Huisarts Wet 2021;64:DOI:10.1007/s12445-021-1209-9. 

• Stolper CF, Van Royen PAM, Uleman J, Olde Rikkert M. Complexer dan huisartsgeneeskunde 
kun je het niet krijgen. Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0311-8. 

 

 

 



 

Financieel Jaarverslag De Witte Raven 2021 

KvK-nummer 77589483 

Algemeen 
Sinds april dit jaar beschikt onze stichting over een eigen bankrekening. Conform de eisen die gesteld 

worden maakt de stichting een financieel jaarverslag, waarmee verantwoording wordt afgelegd over 

de financiële handel en wandel. In dit jaarverslag betreft het dus de periode van 1-4-2021 t/m 31-12-

2021. 

De stichting heeft geen andere (financiële) bezittingen dan het banksaldo. 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.  

Na overleg binnen het bestuur vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden de 

kosten echter niet gedeclareerd dan wel beschouwd als gift.  

De stichting heeft geen werknemers in dienst.  

Vaststelling en goedkeuring  
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 

vergadering op 17-1-2022 en besproken op de ledenvergadering  op 20-1-2022. 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt 

een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

Toelichting 
De rekening bij de Regiobank, die de stichting geopend heeft, bleek de goedkoopste optie te zijn, en 

desalniettemin heeft het veel voeten in aarde gehad, alvorens dit geregeld was. In het verslag ziet u, 

dat de vaste kosten voor deze rekening omvangrijk zijn t.o.v. de inkomsten die de stichting 

genereert. De inkomsten zijn tot nu afkomstig van het onderwijs dat door de leden gegeven wordt, 

waarbij dit onderwijs tot op heden door de leden gratis verzorgd is. Het bestuur zou dit graag anders 

zien, en hoopt hiervoor de middelen te kunnen verkrijgen. 

 

Nijmegen, 17-1-2022 
 
Tonnie van Kessel, voorzitter 
Charles Verhoeff, secretaris en penningmeester 
Simon Kleijkers, lid. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Financieel Jaarverslag De Witte Raven 2021: de cijfers: 
 

Start rekening 1-4-2021: € 0,00 

Inkomsten 

Inkomsten scholing € 175,00 
 

€ 85,00 

€ 100,00 

Totaal € 360,00     € 360,00 

Uitgaven  

bankkosten per maand 7x 10,33 € 72,31 -€ 72,31 

webhosting per jaar € 91,68 -€ 91,68 

 

Banksaldo per 31-12-2021      

                     € 196,01 

 
 
 


	Jaarverslag Stichting Witte Raven in de Geneeskunde 2021
	Ad 1: Algemeen
	Ad 2:  Casuïstiek
	Ad 3: Nascholingen:
	Ad 4: Deskundigheids bevordering
	Ad 5: Netwerk
	Ad 6: Publicaties:

	Financieel Jaarverslag De Witte Raven 2021
	KvK-nummer 77589483
	Algemeen
	Vaststelling en goedkeuring
	Toelichting
	Financieel Jaarverslag De Witte Raven 2021: de cijfers:


