Jaarverslag 2017 van de Willem Kolff Stichting
De samenstelling van het bestuur bleef in het verslagjaar ongewijzigd.
Het bestuur heeft 6 keer vergaderd.
De volgende onderwerpen zijn behandeld:
Voorbereiding Congres en Battle of Universities 2018 in samenwerking met de Nierstichting
Nederland (hierna: NSN) in verband met het 50 jarig Jubileum van NSN. Enkele
bestuursleden hebben in het verslagjaar veel tijd besteed aan het vooroverleg met NSN.
Sinds november 2017 vindt overleg plaats in een gemengde Stuurgroep WKS/NSN.
Financiën
Regeling Backoffice
Instelling Werkgroep Front-office en Werkgroep Back-office
Verlenging Merknaam Kolff met 10 jaar
Minisymposium World Kidney Day d.d. 9 maart 2017: Kolff, de kunstnier en Kampen
Een project in samenwerking met de Nierpatiëntenvereniging Zwolle e.o., de Nierstichting Nederland
en het Stadsarchief Kampen.
In een middagbijeenkomst werden de ontwikkelingen geschetst uit het verleden, het heden en de
toekomst. Herman Broers hield een inleiding over de historie terwijl John Jacobze een toelichting
verzorgde in verband met de officiële overdracht van het Archief naar het Stadsarchief van Kampen.
Het Archief is geïnventariseerd en bestaat uit boeken, beeld- en geluidsmateriaal en
onderscheidingen van dr. Kolff. Het Archief is symbolisch overgedragen aan de verantwoordelijke
wethouder, de heer M. Ekker.
Voor wat betreft het heden: de heer dr. J. Offerman gaf in zijn bijdrage inzicht in de behandelopties
voor nierpatiënten, terwijl ons bestuurslid mw. Jannie Smit een voordracht hield over haar
ervaringen als nierpatiënt. Tenslotte heeft dr. Jasper Boomker de symposiumbezoekers geïnformeerd
over de laatste ontwikkelingen rond de draagbare kunstnier.
De door Herman Broers ingerichte tentoonstelling is ten tijde van het symposium officieel geopend
door dhr. Tom Oostrom, directeur NSN en was te bezichtigen tot en met 8 april 2017.
Maria ter Welle Prijs 2017.
De winnaar van de Maria ter Welle Prijs 2017 is Sophie Luderer, diëtist van het Canisius-Wilhelmina
Ziekenhuis in Nijmegen. Zij ontwikkelde samen met Louise Witteman, diëtist bij Robin Health Games,
een serious game voor nierpatiënten. Iemand met een nierziekte moet veel nieuwe kennis over
voeding opdoen. Het spel leert de patiënt over diverse dieetonderdelen. Tijdens het spelen is het
eenvoudig aanvullende informatie of tips op te vragen of zelf kennis en informatie met anderen te
delen via Whatsapp en een chatfunctie.
Huisvesting Collectie nierdialyseapparaten
De WKS beschikt over een grote collectie nierdialyseapparaten met bijbehorende filters. De collectie
is tijdelijk opgeslagen bij een verhuisbedrijf. De WKS is naarstig op zoek naar definitieve huisvesting.
Overige bijdragen/activiteiten.
-

-

Om prof. Willem Kolff te eren heeft de gemeente Beekbergen – waar Kolff is opgegroeid een straat naar hem genoemd. Ons bestuurslid Watse Kolff heeft op 10 februari 2017 het
straatnaambord onthuld. Bij deze gelegenheid heeft Herman Broers ook een bijdrage
geleverd.
Tijdens open Monumentendag op 9 september jl. werd informatie verstrekt en een film
vertoont in de Kolff Kamer in verpleeghuis Myosotis te Kampen.
Herman Broers heeft een bijdrage geleverd en een kleine expositie ingericht bij het
Dialysesentrum Deventer t.g.v. het 50 jarig bestaan.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017
J.W. (John) Jacobze, arts, voorzitter te Kampen
H. (Henk) Foekens, penningmeester te IJsselmuiden
Prof. Dr. R.A. (Ruud) Bank te Groningen
prof. dr. H. J. G. (Henk) Bilo, internist te Zwolle
Mr. F.W. (Fransien) Groen, secretaris te Zwolle
Ir. S.W. (Watse) Kolff te Vught
D.J. (Derk) Meulman, arts te IJsselmuiden
J. (Jannie) Smit – Lettinga Roorda te Kampen
Kampen, januari 2018.

