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Sectie of Commissie Archiefcommissie                                  17-04-2011       

Voorzitter Piet Schilte

Secretaris Friederike Hakvoort-Cammel

Portefeuillehouder Kwalitate kwa de secretaris van de 
NVK

Indien van toepassing:

Beroepsbelangen n.v.t. Plenair CSO n.v.t.

Onderzoek n.v.t. Nascholing n.v.t.

Opleiding n.v.t. Richtlijnen Zie onder

Kwaliteit Zie onder ....

Beroepsbelangen      
(denk aan DBC’s, samenstelling basispakket, planningsbesluiten,

n.v.t.

Onderzoek      
(denk aan onderzoeksprogrammering/-prioriteiten, lopend onderzoek, netwerken en bestaande registraties (LNR/NSCK) etc.)

n.v.t. 
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Opleiding      
(denk aan opleiding tot algemeen kinderarts of subspecialist en (her)registratie subspecialist etc.)

n.v.t.

Overigens is de commissie van mening dat in het onderwijs aan de arts-assistenten thuis hoort de 
geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland en de NVK 

Kwaliteit      
(denk aan nascholing, patiëntveiligheid, richtlijnen/indicatoren/medical audit, vistatie etc.)

De commissie doet haar werkzaamheden volgens de landelijk geldende richtlijnen voor 
archiveringswerkzaamheden t.b.v. verenigingen. 
In 2011 zal de commissie richtlijnen opstellen voor de toegankelijkheid en het  raadplegen van het archief

Overige activiteiten

Zie onder communicatie

Communicatie      
(denk aan publicaties, vertegenwoordiging en communicatie binnen de NVK en daarbuiten, etc.)
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De voorzitter van de Archiefcommissie vertegenwoordigd de NVK in het “Domus-overleg”, het gremium 
binnen de KNMG, waar de medisch wetenschappelijke verenigingen zaken bespreken m.b.t. het medisch 
cultureel erfgoed en activiteiten organiseren m.b.t. het onder de aandacht brengen hiervan en cursussen over 
medische geschiedschrijving. 

De voorzitter van de Archiefcommissie vertegenwoordigd de NVK in het overleg van archivarissen van de 
medisch wetenschappelijke beroepsverenigingen

De Archiefcommissie functioneert als “bestuur/organisator” van het Genootschap Historia Paediatrica. 

Geplande vergaderingen      (incl. telefonisch)

Circa 20 werkbijeenkomsten per jaar op het NVK bureau
Enkel malen per jaar een bezoek aan het Archief van de NVK te Lelystad bij de firma Karmac DMS

Aantal leden per 31 december 2010:   5 
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