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 ‘D at de Algemene Vergadering deze 
omvorming heeft bekrachtigd, is  
een heel mooi teken van onderling 
vertrouwen’, zegt voorzitter René 

Héman. ‘Dit maakt ons compact, een voor-
waarde om krachtige standpunten, beleid en 
handvatten te ontwikkelen voor de brede 
 artsenachterban op immateriële thema’s.’
 
Naast KNMG-voorzitter René Héman bestaat 
het bestuur uit:
•  Carin Littooij, vertegenwoordiger van  

cluster 1 (huisarts- en ouderengeneeskunde 
en geneeskunde voor verstandelijk gehandi-
capten),

•  Christiaan Keijzer, vertegenwoordiger  
van cluster 2 (medisch-specialistische 
geneeskunde), en

•  Sylvia van der Burg-Vermeulen, vertegen-
woordiger van cluster 3 (sociale genees-
kunde).

De voorzitters van de acht federatiepartners, 
die tot nu toe het bestuur vormden, vormen 
vanaf nu de leden van de Algemene Vergade-
ring. De inbreng van individuele artsen wordt 
gewaarborgd via onder meer een in oprichting 
zijnd platform waar ook de districten in zijn 
vertegenwoordigd. 
Héman: ‘Want naast een slagvaardig bestuur 
met draagvlak is voeding vanuit de achterban 
voor een landelijke belangenbehartiger als de 
KNMG van levensbelang. Niet alleen horen  
we zo goed wat er speelt, het geeft ook ruimte 
voor discussie en aanscherping. Zodat we 
terecht een organisatie met impact zijn in 
 bijvoorbeeld ethische en politieke kwesties  
die artsen raken.’  

KNMG federatiebestuur-nieuwe-
stijl is compact en slagvaardig 

Artsenfederatie KNMG
Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der  
Geneeskunst
R.A.C.L. Héman, voorzitter
A. Rühl, algemeen directeur
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Postbus 20051, 3502 LB Utrecht
tel. 030 2823 800, info@fed.knmg.nl
knmg.nl
 

FEDERATIEPARTNERS

Federatie Medisch Specialisten
M.C.G. Daniëls, algemeen voorzitter
B.J. Heesen, directeur
tel. 030 2823 650
info@demedischspecialist.nl
demedischspecialist.nl

De Geneeskundestudent
C. van Woerkom, voorzitter
tel. 030 28 23 827
info@degeneeskundestudent.nl
degeneeskundestudent.nl

KAMG
Koepel Artsen Maatschappij 
en Gezondheid
E. Buiting, voorzitter
R. Duzijn, directeur
tel. 030 3033 662
bureau@kamg.nl, kamg.nl

LAD
Landelijke vereniging van  
Artsen in Dienstverband  
C. Keijzer, voorzitter
C. van den Brekel, directeur
tel. 030 6702 702 
bureau@lad.nl, lad.nl

LHV
Landelijke Huisartsen Vereniging 
N.A. Kalsbeek, voorzitter  
P. van Rooij, algemeen directeur 
tel. 030 2823 723
lhv@lhv.nl, lhv.nl

NVAB
Nederlandse Vereniging voor  
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
G.B.S. Penders, voorzitter
C. van Vliet, directeur
tel. 030 2040 620 
kwaliteitsbureau@nvab-online.nl 
nvab-online.nl

NVVG
Nederlandse Vereniging voor 
Verzekerings geneeskunde
R. Kok, voorzitter
M. van Bork, directeur
tel. 030 6868 764
secretariaat@nvvg.nl, nvvg.nl

Verenso
Vereniging van specialisten
ouderen geneeskunde  
N.M. Nieuwenhuizen, voorzitter en  
interim directeur
tel. 030 2271 910 
info@verenso.nl, verenso.nl

Het federatiebestuur van de KNMG bestaat sinds 1 september uit vier bestuurders  
die samen de federatiepartners van de KNMG vertegenwoordigen op clusterniveau.  
De acht federatiepartners zijn daarmee niet langer per vereniging lid van het bestuur 
van de KNMG, maar hebben hun mandaat gegeven aan een kleiner bestuur.

Het nieuwe federatiebestuur van de KNMG. Van links 
naar rechts: Sylvia van der Burg-Vermeulen (cluster 3), 
Christiaan Keijzer (cluster 2), Carin Littooij (cluster 1), 
René Héman (voorzitter KNMG).

De nieuwe Algemene Vergadering. Van links naar 
rechts: Marcel Daniëls, Federatie Medisch Specialisten 
(FMS) - Elise Buiting, Koepel Artsen Maatschappij  
en Gezondheid (KAMG) – Claudia van Woerkom, De 
Geneeskundestudent (DG) – Jurriaan Penders, 
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfs-
geneeskunde (NVAB) – Nienke Nieuwenhuizen, 
Vereniging van specialisten in ouderengeneeskunde 
(Verenso)- Cisca Koning-van den Berg van Saparoea, 
Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband 
(LAD) - Rob Kok, Nederlandse Vereniging voor 
Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) 
Op de foto ontbreken Ella Kalsbeek, voorzitter 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en  
René Héman, voorzitter KNMG.


