JAARVERSLAG 2013

Jan P.G. van Ooijen Stichting
De Jan P.G. van Ooijen Stichting is opgericht op 6 december 2000.
Zij is gevestigd te Den Haag en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven
onder nummer 32083040.
De stichting heeft ten doel
 de medisch maatschappelijk positie van mensen met diabetes mellitus te versterken
 het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het beleid van de stichting richt zich met name op allochtone mensen met diabetes.
De stichting is buitengewoon lid van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Bestuur
Samenstelling bestuur per eind 2013:
 Mw. dr. P.H.L.M. Geelhoed-Duijvestijn (secretaris), internist-endocrinoloog Medisch Centrum
Haaglanden te Den Haag.
 E.W. Meesters (penningmeester), internist Slotervaartziekenhuis te Amsterdam.
 Prof. dr. B.J.C. Middelkoop (voorzitter), arts-epidemioloog GGD te Den Haag / hoogleraar
Sociale Geneeskunde LUMC.

Activiteiten
In het jaar 2013 zijn drie bestuursvergaderingen gehouden.
De participatie in de Themacommissie Preventie, voorlichting en leefstijlinterventies van het
Nationaal Actieplan Diabetes (NAD) werd gecontinueerd tot aan de afronding van het NAD (1 juni
2013).
Voorts werden in het jaar 2013 de afrondende werkzaamheden verricht van het tweede succesvolle
symposium ‘Diabeteszorg voor allochtone Nederlanders’ dat de Jan van Ooijenstichting op 22
november 2012 organiseerde in Concert- en congresgebouw de Doelen in Rotterdam. Dit betrof
zaken als de afwikkeling van de financiën, het toekennen van accreditatiepunten aan deelnemende
zorgverleners etc.
Het congres “Diabeteszorg voor allochtone Nederlanders” leidde op verzoek van de Nederlandse
Diabetes Federatie tot een samenwerkingsproject over diabetes en ramadan. Er werd een toolkit
ontwikkeld met informatie over de ramadan en wat dit voor mensen met diabetes kan betekenen.
Tevens werd een voorbeeld medicatie-advies, ontwikkeld door het Slotervaart ziekenhuis en het
Medisch Centrum Haaglanden, toegevoegd. Dit werd verspreid in huisartsenpraktijken en
ziekenhuizen. Naar aanleiding van een uitgegeven persbericht werd hieraan uitgebreid aandacht
besteed in de media (landelijke tv-zender, kranten en lokale radio). De toolkit bevatte tevens een
enquête met vragen over het nut van dergelijk materiaal en suggesties voor verdere verbetering. De
ontvangst was zeer positief. Naar aanleiding van het project is op 17 oktober een Invitational
Conference gehouden, waar in werkgroepen verdere adviezen werden verzameld voor het gebruik
in een volgend jaar.
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Subsidieaanvragen
In het verslagjaar zijn geen subsidieaanvragen ontvangen.

Financiën
Het jaar 2013 is afgesloten met een negatief resultaat ad € 9.218,84 en een eigen (besteedbaar)
vermogen ad € 56.376,71 .

Den Haag, 31 december 2013

Prof. dr. B.J.C. Middelkoop, voorzitter
Dr. P.H.L.M. Geelhoed-Duijvestijn, secretaris
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