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Katholieke Stichting Medische Ethiek 

Jaarverslag 2018 

 

Bestuur en bestuursactiviteiten 

De samenstelling van het bestuur bleef in 2018 onveranderd. Er vonden twee gewone be-

stuursvergaderingen plaats resp. op 20 maart en 4 september. Zijne Eminentie Kardinaal W.J. 

Eijk nam deel aan de vergadering van 4 september. 

Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland 

Er werden twee studiedagen voor het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland geor-

ganiseerd in Hilversum op 21 april en 10 november, resp. in Hilversum en in Breukelen. Het 

aantal deelnemers bleef stabiel rond 30 personen. Tijdens de bijeenkomst van 21 april was de 

genderproblematiek aan de orde. De studiedag van 10 november was gewijd aan ’50 jaar Hu-

manae vitae’ met voordrachten van dr. Susanne van der Velden, Kardinaal Eijk, Lambert 

Hendriks en het echtpaar Barenbrug.  

Margaretha Mijhad-van Voorst tot Voorst gaf in het voorjaar te kennen te willen stoppen als 

lid van het NKZN-bestuur i.v.m. de drukte van haar gezin. Er werd in mei 2019 van haar af-

scheid genomen: aan haar opvolging wordt nog gewerkt.  

Het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland werd bij e-mail van Vincenzo DeFilip-

pis, voorzitter van de FEAMC, van 22 november door de FEAMC geaccepteerd als aangeslo-

ten organisatie namens Nederland. Daarmee is ook de aansluiting bij de FIAMC een feit. 

E.e.a. was vergezeld van een uitnodiging voor het bijwonen van de vergadering in Zagreb 14-

17 maart 2019. 

Publicaties 

Het blijkt dat de verkoop van het Handboek Katholieke Medische Ethiek en het Manual of 

Catholic Medical Ethics slechts enkele exemplaren bedraagt. Ondanks herhaalde verzoeken 

werden geen gegevens over verkoopcijfers van de uitgevers verkregen. In overleg met de uit-

gever is de voorraad van het Handboek voor een deel (80 ex.) in consigne gegeven aan de 

VBOK en een deel berust op het aartsbisdom. Dit om opslagkosten bij Centraal Boekhuis te 

voorkomen.  

Het manuscript van de Italiaanse versie van het Handboek is op suggestie van de kanselier 

van de Pauselijke Academie voor het Leven aangeboden aan Italiaanse uitgevers. Tot eind 

2018 is geen positieve reactie ontvangen.  

De Nederlandse vertaling van de in 2017 verschenen Nuova Carta degli operatori sanitari 

werd afgerond. Daarbij bleek het onderwerp genderideologie en transseksualiteit in de origi-

nele uitgave geheel te ontbreken. Dit werd onder de aandacht gebracht van kardinaal P.K.A. 

Turkson, prefect van het Dicasterie is voor de integrale ontwikkeling van de mens met de 

suggestie voor het maken van een aanvulling. Kardinaal Turkson antwoordde positief met het 

advies een aanvulling te schrijven, met daarbij de opmerking dat de aanvulling voorgelegd zal 

moeten worden aan de Congregatie voor de Geloofsleer. Inmiddels is de aanvullende tekst, 

opgesteld door kardinaal W. J. Eijk en in Italiaans, Engels en Nederlands in handen van kar-

dinaal Turkson. De verwachting is dat de uitgave in 2019 verzorgd zal kunnen worden door 

uitgeverij Betsaida. 
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Door artikelen in de pers werd ingegaan op actuele problematiek, zoals de donorregistratiewet 

en de discussie over ‘voltooid leven’. 

In verband met het debat van de Kamercommissie VWS over voltooid leven op 6 september 

werd informatie toegestuurd aan deze commissie (exemplaar Handboek en de tekst over Vol-

tooid leven van kardinaal Eijk in Communio). 

Het eerde geplande populaire uitgave over medische ethiek heeft nog geen verdere vorm ge-

kregen. 

Contacten met andere organisaties 

Op 4 september hadden leden van het bestuur een kennismakingsgesprek met de voorzitter en 

een bestuurslid van de VBOK. Daarbij zijn geen beleidsafspraken gemaakt. Wel werd afge-

sproken dat de VBOK op de hoogte gehouden zal worden van de bijeenkomsten van het net-

werk. 

Website 

Bij de voorbereiding op de vernieuwing van de webserversoftware (upgrade naar php 7) van 

Exsilia Internet Services, hosting provider van KSME, bleek de Xoops-software waar de web-

site in was gemaakt, onvoldoende aanpasbaar naar de nieuwe omgeving. Omdat in een eerder 

stadium als was gesignaleerd dat de ontwikkelpotentie van de Xoops-gemeenschap beperkt 

was geworden, is in oktober 2018 door de webmaster een nieuwe website gebouwd in Word-

press (voor opbouw zie bijlage 1), een systeem dat momenteel veel meer gangbaar is en goed 

wordt ondersteund. De kleurstelling van de website is hetzelfde als bij de oude website. Hier-

bij zijn de artikelen die beschikbaar waren in de Xoops-omgeving geconverteerd en beschik-

baar gemaakt op de nieuwe Wordpress-website.  

De meeste functionaliteit van de oude website is behouden gebleven. Een enkele functionali-

teit is vereenvoudigd: 

• de evenementen-agenda. Deze is niet ingericht in een agenda-plugin (met bijvoorbeeld 

een maandoverzicht). Er wordt gebruikt gemaakt van de standaard Wordpress-berichten 

met een plugin die na afloop van de bijeenkomst het bericht in een andere categorie plaatst 

(van “Agenda toekomst” naar “Agenda verleden”).  

• De webshop-module: deze is vervangen door een bestelformulier. 

De volgende functionaliteiten die op de oude website wel beschikbaar waren, zijn nog niet 

beschikbaar: 

• e-Letter, met aanmeldingsmodule 

• Bezoekersteller 

De inhoud van de website wordt door de webmaster voortdurend up-to-date gehouden wat 

publicaties en gebeurtenissen aangaat op het gebied van de werkzaamheden van de Stichting. 

Er werd drie maal een e-letter verstuurd aan ca. 460 geabonneerden. 

Het aantal bezoekers aan de website werd in 2018 gedeeltelijk is door het oude websitesys-

teem bijgehouden. De waarde over 2018 is berekend door de aantallen van januari t/m/ sep-

tember te extrapoleren tot 11.800 voor het gehele jaar.  
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Zoals steeds werden inhoudelijke vragen die via de website binnenkomen persoonlijk beant-

woord. Naast persoonlijke vragen betreft het niet zelden een vraag van een groep scholieren 

of studenten die informatie zoeken net het oog op het maken van een werkstuk over een bio-

ethisch onderwerp. 

Financiën 

In 2018 kwamen geen royalties binnen van de beide uitgaven (het Handboek Katholieke me-

dische Ethiek en het Manual of Catholic Medical Ethics). Er werden enkele exemplaren uit de 

eigen voorraad en enkele boeken uit de voorraad aan oude publicaties verkocht. Dit betekent 

dat de uitgavekosten van het Manual of Catholic Medical Ethics vrijwel onverminderd op het 

vermogen van de stichting drukken (zie verslag 2015).  

Inkomsten via donateurs zijn zeer schaars. Doordat er vooralsnog een klein batig saldo is van 

de bijeenkomsten van het Netwerk blijft de financiële positie van de Stichting stabiel. 

Conclusies 

De financiële situatie is stabiel maar is niet gunstig beïnvloed door de verkregen ANBI-status. 

De publicatie van het Handvest  voor werkers in de gezondheidszorg en de Italiaanse versie 

van het handboek moeten in 2019 hun beslag krijgen. 

 

Aandachtspunten voor 2019: 

• Contacten FEAMC / FIAMC  

• Facebook account realiseren 

• Opzet populair boek medische ethiek vorm geven 

• Tevredenheidsonderzoek 
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• Financiële situatie: actiever giften verkrijgen ? 

• NKZN: activiteiten ter bevordering van netwerkvorming onder katholieke zorgprofessio-

nals 

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 

 

J.A. Raymakers, secretaris. 
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Bijlage 1 

Opzet en structuur van de website Katholieke Stichting Medische Ethiek (Wordpress) 

Basissysteem  

Wordpress  

  

Plugins  

AddToAny Share Buttins Social isons bij artikelen 

Contact Form 7 Contactformulieren 

Contact Form Captcha Toevoeging van Google Captcha optie aan 

formulieren 

Duplicator Maken van kopieën van de gehele website 

t.b.v. testsysteem en voor backupdoeleinden 

Flamingo Opslaan van ingevulde contactformulieren 

in de database van de website 

GP Premium Gekochte uitbreidingen op het thema (Gene-

rate Press) 

Klassieke editor Teksten bewerken zoals in Wordpress ge-

bruikelijk t/m versie 4 

Lightweight Grid Colums Maken van kolommen op een Wordpress 

pagina 

PDF & Print by Bestwebsoft Direct printen van artikelen naar een printer 

of het genereren van een pdf-bestand. 

Post Expirator Het bericht van een verloopdatum of ver-

loopactie (verplaatsen naar een nadere cate-

gorie) voorzien.  

WP Show Posts Plugin met meer mogelijkheden berichten te 

selecteren en te rangschikken. 

WP Sweep Opschonen van de database, bijvoorbeeld 

verwijderen van alle opgeslagen wijzigingen 

van artikelen in de database.  

Yoast SEO Beter vindbaar maken van de website in 

zoekmachines zoals Google en Bing.  

 

Het basisysteem en de plugins zijn bijgewerkt naar de meeste recente versies.  

 

De opzet van de website van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland is verge-

lijkbaar:  

Basissysteem  

Wordpress  

  

Plugins  

AddToAny Share Buttins Social isons bij artikelen 

Contact Form 7 Contactformulieren 

Contact Form Captcha Toevoeging van Google Captcha optie aan 

formulieren 

Duplicator Maken van kopieën van de gehele website 

t.b.v. testsysteem en voor backupdoeleinden 
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Flamingo Opslaan van ingevulde contactformulieren 

in de database van de website 

GP Premium Gekochte uitbreidingen op het thema (Gene-

rate Press) 

Klassieke editor Teksten bewerken zoals in Wordpress ge-

bruikelijk t/m versie 4 

PDF & Print by Bestwebsoft Direct printen van artikelen naar een printer 

of het genereren van een pdf-bestand. 

Post Expirator Het bericht van een verloopdatum of ver-

loopactie (verplaatsen naar een nadere cate-

gorie) voorzien.  

WP Hide Posts Artikelen op sommige pagina’s niet tonen. 

WP Show Posts Plugin met meer mogelijkheden berichten te 

selecteren en te rangschikken. 

WP Sweep Opschonen van de database, bijvoorbeeld 

verwijderen van alle opgeslagen wijzigingen 

van artikelen in de database.  

Yoast SEO Beter vindbaar maken van de website in 

zoekmachines zoals Google en Bing.  

 

Aan beide websites zal op korte termijn een Mailchimp plugin worden toegevoegd.  



Katholieke Stichting Medische Ethiek 
KvK  41078707– RSIN  816691812. 

Winst en verliesrekening 2018 

 

 

 

Inkomsten 

 
Giften algemeen     100,-- 

Giften mbt. Handboek       nihil 

 

Royalties Handboek    €     nihil  

  

Royalties Manual   € nihil 

 

 

 

 

Symposia 

Bijdragen deelnemers  

 symposium 21 apr. € 720,-- 

 symposium 10 nov € 855,-- 

 totaal     €  1575,-- 

 

(Baten symposia totaal € 686,48) 

 

Boekenverkoop 

 Manual   € 95,-- 

 Handboek 3x  €     120,--   

Overige verkoop boeken € 18,95 

Door kopers betaalde verzendk.  nihil 

Totaal boeken    €    233,95 

 

 

       _____ 

Totaal inkomsten   €        1908,95 

 
 

 

Bunnik, 2 januari 2019 

 

J.A. Raymakers, penningmeester 

 

 

__________ 
*) Er zijn in 2018 voor Handboek en Manual geen 

royalties ontvangen. 

 

 

Uitgaven 

 
Secretariaat 

 Porti  algemeen    

    en boekverzending €  23,60 

 Kantoorbehoeften: 

 Enveloppen en  

 verpakking boeken  

 Papier   €    p.m. 

 subtotaal secretariaat  €  23,60   

 

 

 

Catering symp. 21 apr € 149,40 

   10 nov € 165,58 

Huur zaal+kerk 21 apr € 215,-- 

   10 nov € 175,-- 

Cadeaus sprekers  21 apr €   17,99 

    10 nov €   15,55 

Reiskosten spreker 21 apr €  150,-- 

Kosten symposia totaal  €   888,52 

 

Kosten Website  EXSILIA Internet 

 abonnement (website)  €    60,50 

 Aanpassingen software€ €    49,95 

Kosten rekening ING 731118 zakelijk 

      €   109,35  

 

        _________ 

Totaal uitgaven    €  1131,92  

 

 

Saldo    + €    777,03 

 

 
Goedgekeurd:  

 

 



 

 

 

 

Balans Katholieke Stichting Medische Ethiek 
 

 

Activa 

 

Vaste activa 

 

Inventaris   afgeschreven          nihil 

 

Vlottende activa 

 

Boekenvoorraad   

Handboek Kath. Med. Ethiek  €      nihil 

 Overige boeken    €    1.000,-- 

 Manual of Cath. Med. Ethics  

213 ex. à € 47,50  €  10.117,50 

       

Liquide middelen 

 Rekening nr 7322218 ING  €   6.604,59 

       __________ 

Totaal activa     € 17.722,09 

 
 

J.A. Raymakers, penningmeester 

2 januari 2019 

Goedgekeurd tijdens bestuursvergadering dd:  

 

 

 

 

 

 

 

per 31 – 12 - 2018 
 

 

Passiva 

 

 

 

Eigen vermogen  

saldo 2018     €     749,98      

      

 

Overige passiva 

 

Investering Manual    € 10.137,82 

        

Reserve n.n.o.     €    6834,29 

 

 

 

       ________ 

Totaal passiva     €  17.722,09 

 

 

 

 
 

   



Evaluatie Doelstellingen Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 
12 januari 2019 

F.J. van Ittersum 

 

Doelstelling Evaluatie Actie Verantwoordelijke 
actie 

Oordeel 

Leiderschap     

KSME richt haar organisatie dusdanig in dat een 
volledige PDCA-cyclus herkenbaar is. (afgerond 1 april 
2016) 

De doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan 
worden jaarlijks geëvalueerd door het bestuur. Een 
schriftelijk review wordt besproken in de 
bestuursvergadering. Als vervolg hierop worden de 
acties voor het komende kalenderjaar besproken.  
 

Geen   

KSME plant jaarlijks welke activiteiten uitgevoerd zullen 
worden 

In 2018 is met name aandacht besteed aan de 
bijeenkomsten van de werkgroep Netwerk Katholieke 
Zorgprofessionals, de vertaling en uitgave van het 
Handboek Katholieke Medische Ethiek in het 
Italiaans, de vertaling van de Nuova Carta degli 
operatori sanitari in het Nederlands en het 25 jarig 
jubileum van de KSME. 

Geen   

Strategie en Beleid     

KSME werkt met een meerjarenbeleidsplan dat 
minimaal jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig 
bijgesteld (implementatie afgerond 1 april 2016). 

Zie Leiderschap    

KSME controleert minimaal tweewekelijks of er 
bruikbare nieuwsberichten voor de website zijn en 
werkt wekelijks de website bij. 

In 2018 is zeer regelmatig gecontroleerd of er 
berichten in de media waren waarnaar op de website 
moest worden verwezen. 

Geen   

KSME stuurt minimaal 6 keer per jaar een e-Letter met 
een selectie van nieuwsberichten van haar website aan 
de abonnees. 

In 2018 zijn er 3 e-Letters verstuurd  en een tweetal 
gewone mails. Daarmee is niet voldaan aan de 
doelstelling. E.e.a. werd mede veroorzaakt door de 
overgang naar een nieuwe website die nog geen e-
Letter functionaliteit heeft..  

Geen   

KSME organiseert jaarlijks een bijeenkomst zoals een 
cursus, symposium over een medisch-ethisch 
onderwerp. Wanneer een andere tijdrovende activiteit 
plaatsvindt, zoals het schrijven van een handboek, valt 
dit ook onder dit doel. 

In 2018 heeft NKZN (werkgroep van KSME) twee 
bijeenkomsten georganiseerd: Hij-zij-het ? (21 april) 
en Menselijk vruchtbaarheid (10 november).  

Geen   



KSME stelt in het jaarplan vast op welke wijze en hoe 
frequent actuele ethische onderwerpen in landelijke 
media en/of op haar website worden besproken of 
becommentarieerd. 

Het vaststellen van een frequentie is lastig. In het 
algemeen wordt er al dan niet via Katholiek 
Nieuwsblad, ook door bestuursleden van de KSME,  
gereageerd op actuele ontwikkelingen.  

Geen Bestuur KSME  

KSME evalueert jaarlijks de haalbaarheid van 
heruitgave van niet meer verkrijgbare boeken of de 
vertaling van eigen uitgaven in een ander taalgebied. 

In 2016 is vastgesteld dat er aandacht zal worden 
besteed aan de vertaling van het handboek in het 
Italiaans. De vertaling is in 2018 afgerond. Er wordt 
inmiddels gezocht naar een uitgever. Verder is er 
gewerkt aan de vertaling van Nuova Carta degli 
operatori sanitari. Er wordt gewacht op de 
goedkeuring van een kleine toevoeging: als deze is 
verkregen, kan de vertaling worden uitgegeven door 
Betsaïda.  

Vaststellen doelen voor 
2019. 

Bestuur KSME  

KSME spant zich maximaal in overheadkosten te 
beperken en maakt bijvoorbeeld zoveel mogelijk 
gebruik van digitale media. 

Dit is ook in 2018 gebeurd. Er zijn t.b.v. 
bijeenkomsten geen schriftelijke uitnodigingen meer 
verzonden.  

Geen   

KSME onderhoudt banden met media van 
gelijkgezinde of vergelijkbare signatuur om tot een 
kosteloze uitwisseling van informatie (artikelen) t.b.v. 
de website en e-Letter te komen. 

De lopende contacten waren in 2018 van toepassing. 
Het was niet nodig hierin extra energie te stoppen.  

Geen   

KSME evalueert jaarlijks innovatieve mogelijkheden en 
beslist welke nader zullen worden geëvalueerd, welke 
terzijde zullen worden gelegd of worden aangehouden 
tot een later tijdstip. 

In 2017 is het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals 
Nederland opgericht als werkgroep van KSME.  
Verder is gestart met een vertaling van het vernieuwd 
Handboek voor Werkers in de Gezondheidszorg 
(Nuova Carta). 

Vaststellen doelen voor 
2019. 

Bestuur KSME  

KSME bestendigt en intensiveert het contact met R.K. 
werkers in de Nederlandse gezondheidszorg en draagt 
waar mogelijk bij aan het oprichten van een organisatie 
van deze mensen. 

Is uitgevoerd en heeft geleid tot de oprichting van een 
KSME-werkgroep begin 2017.  

   

KSME probeert internationaal contacten met 
vergelijkbare organisaties aan te halen. 

NKNZ is erkend als de Nederlandse 
vertegenwoordiger bij FEAMC en FIAMC. Het 
netwerk-karakter van NKZN moet nu verder vorm 
gegeven worden.  

Contact FIAMC en 
FEAMC inhoud geven. 
Bepalen 
netwerkstrategie t.a.v. 
andere organisaties.  

Frans van Ittersum  

Management van medewerkers     

KSME evalueert jaarlijks de taakverdeling en 
verantwoordelijkheden binnen het bestuur. 

In 2018 gebeurd.  Begin 2019 opnieuw 
doen.  

Bestuur KSME  



KSME evalueert jaarlijks de samenstelling van het 
bestuur. 

In 2018 gebeurd.  Begin 2019 opnieuw 
doen.  

Bestuur KSME  

KSME bedenkt op welke wijze bestuursleden 
kunnen/moeten verdiepen om een eensgezinde visie 
op medisch ethische vraagstukken te hebben en te 
behouden. 

In 2017 is een brainstormdag gehouden in Rolduc. 
Een vervolg werd in 2018 niet noodzakelijk geacht.  

Begin 2019 bepalen 
wanneer dit nogmaals 
moet plaatsvinden.  

Bestuur KSME  

Management van middelen     

KSME evalueert jaarlijks de noodzaak tot het werven 
van extra giften. 

Gevraagd bij NKZN-bijeenkomsten.   Begin 2019 opnieuw 
beleid bepalen. 

Bestuur KSME  

Management van processen     

KSME medewerkers vragen een medium waar hun 
bijdrage wordt gepubliceerd altijd of deze bijdrage in 
geschreven vorm of als media-bestand op de website 
van KSME kan worden gepubliceerd. 

Of dit is gebeurd is onduidelijk. In de praktijk zijn de 
meeste relevante publicaties op de website 
gepubliceerd. 

Evaluatie eerste 
bestuursvergadering 
2019 

  

KSME verwerkt jaarlijks de resultaten van haar 
activiteiten, de website en haar financiën in een 
Jaarverslag. Review van het jaarverslag leidt tot 
bijstelling van het meerjarenbeleidsplan. 

In 2019 is dit gebeurd over 2018. Begin 2019 opnieuw 
doen. 

Secretaris KSME 
bestuur 

 

Verbeteren en vernieuwen     

KSME stelt de planning van de Jaarcyclus vast 
(afgerond 1 juli 2016). 

Vastgesteld is om de evaluatie van de 
meerjarenplanning uit te voeren samen met het 
jaarverslag. Begin 2018 is dit over 2017 gebeurd.  

In 2019 opnieuw doen. Bestuur KSME  

     

 

Legenda 

 

Conform doelstelling Bijna conform doelstelling Doelstelling niet gehaald Doelstelling niet gehaald, wel alternatief 

    

 


