JAARVERSLAG 2015

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 2015:
 Mw. dr. P.H.L.M. Geelhoed-Duijvestijn (secretaris), internist-endocrinoloog Medisch Centrum
Haaglanden te Den Haag.
 E.W. Meesters (penningmeester), internist Slotervaart-ziekenhuis te Amsterdam.
 Prof. dr. B.J.C. Middelkoop (voorzitter), arts-epidemioloog GGD te Den Haag / hoogleraar
Sociale Geneeskunde LUMC.

Activiteiten
In het jaar 2015 zijn drie bestuursvergaderingen gehouden.
In januari is gestart met het instrueren van de trainers voor de regionale bijscholing die in 2014 was
ontwikkeld ondersteunend aan het NDF programma “Diabetes en Diversiteit”. Hiervoor is
accreditatie aangevraagd en verkregen. Het doel van de nascholing is het verbeteren van kennis
rondom Diabetes en ramadan voor zorgprofessionals. Er zij door de regionale Trainers 4 regionale
nascholingen gegeven (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Den Haag) in de periode week 16 tot
week 25 met in totaal 50 deelnemers. Deze werden kwalitatief goed gewaardeerd. Ook zijn er door
de NDF reminders verstuurd via email en social media met als motto: “Diabetes en ramadan: maak
een plan!” Het Algemeen Dagblad publiceerde op 3 juni een artikel over Medisch advies bij de
ramadan waarin interview met Nel Geelhoed.
(http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4050928/2015/06/03/Medische-raad-bijbegin-van-ramadan.dhtml)
In 2015 is de toolkit ‘Diabetes en ramadan’ (zie jaarverslagen 2013 en 2014) ook weer enigszins
bijgesteld naar aanleiding van vragen/opmerkingen uit het veld en opnieuw breed verspreid. Er is
bekendheid aan gegeven via vele kanalen. Het gebruik van de toolkit is groter geweest dan in 2014.
Er zijn 2500 toolboxen verspreid en bijna 7000 maal is er digitaal gedownload van de website.

Subsidieaanvragen
In het verslagjaar zijn geen subsidieaanvragen ontvangen.
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Financiën
Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat ad € 376,15 en een eigen (besteedbaar)
vermogen ad € 55.834,58

Den Haag, 31 december 2015

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