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Huishoudelijk reglement1   
 
Het Schildklier Netwerk bestaat uit: 

A. Leden 
B. Netwerkvertegenwoordigers  
C. Wetenschapsraad 
D. Dagelijks bestuur  
E. Eventuele werkgroepen 

 
A. Leden 

 Dit zijn alle medisch specialisten, bestuurders, managers en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de 
schildklierzorg en/of het wetenschappelijk onderzoek hiernaar in de participerende ziekenhuizen. 

 Er vindt jaarlijks een ledenbijeenkomst van het Schildklier Netwerk plaats waarin een specifiek thema en/of 
vraagstuk centraal staat. 

 De leden kunnen een actieve bijdrage leveren aan de (verdere) ontwikkeling van het Schildklier Netwerk door te 
participeren in de andere gremia. 
 

B. Netwerkvertegenwoordigers 
 Elk ziekenhuis (juridische entiteit) in het Schildklier Netwerk wijst één medisch specialist uit hun midden aan als 

‘netwerkvertegenwoordiger’. 
 De netwerkvertegenwoordiger is het eerste aanspreekpunt voor het Dagelijks bestuur. Hij/zij speelt relevante 

informatie door aan diens achterban, draagt zorg voor de implementatie van specifiek beleid en voor de 
beantwoording van specifieke vragen. 

 De netwerkvertegenwoordigers nemen besluiten namens hun achterban over voorstellen aangaande nieuw 
beleid. Het besluit wordt bij meerderheid van geldige stemmen genomen, waarbij elke 
netwerkvertegenwoordiger één stem heeft.  

 De achterban kan de netwerkvertegenwoordiger inzetten als spreekbuis richting het Dagelijks bestuur 
aangaande relevante zaken van het Schildklier Netwerk. 

 Communicatie en besluitvorming vindt plaats via de mail of aansluitend aan het MDO. Zo nodig wordt een 
overleg georganiseerd met de netwerkvertegenwoordigers. 

 Bij vergaderingen kan een netwerkvertegenwoordiger een vervanger benoemen uit het eigen ziekenhuis ter 
waarneming, in het geval van onmogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn.   
 

C. Wetenschapsraad 
 De Wetenschapsraad bestaat uit medisch specialisten uit de participerende ziekenhuizen die betrokken zijn bij of 

affiniteit hebben met wetenschappelijk onderzoek naar de (bij)schildklierzorg. 
 De Wetenschapsraad: 

a. is verantwoordelijk voor de aansturing op de realisatie van de ambities en doelstellingen betreffende het 
wetenschappelijk onderzoek naar de (bij)schildklierzorg vanuit het Schildklier Netwerk;  

b. ontwikkelt en beheert de database en biobank van het Schildklier Netwerk; 
c. beoordeelt onderzoeksvoorstellen aangaande wetenschappelijk onderzoek vanuit het Schildklier 

Netwerk en besluit hierover met een meerderheid van geldige stemmen. Hierbij heeft elk participerend 
ziekenhuis één stem;  

d. draagt regelmatig verantwoording over hun taken af aan het Dagelijks Bestuur en één maal per jaar aan 
de Leden.  

 De indiener van een onderzoeksvoorstel kan vanuit het eigen ziekenhuis meerdere coauteurs aan leveren. De 
leden van de Wetenschapsraad kunnen toegevoegd worden als coauteur bij wetenschappelijke publicaties 
vanuit het Schildklier Netwerk. Daarnaast kan elk deelnemend ziekenhuis één coauteur leveren. Bij dit alles 
gelden de (inter)nationaal vigerende opvattingen en regels aangaande het coauteurschap.  
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 De leden van de Wetenschapsraad wijzen uit hun midden een voorzitter aan, waarbij het voorzitterschap eens in 
de drie jaar rouleert. 

 De Wetenschapsraad stemt de benodigde financiën voor hun wetenschappelijke ambitie af met de 
penningmeester van het Dagelijks Bestuur en heeft een actieve rol in de werving van externe gelden die nodig 
zijn voor deze ambitie.  

 De Wetenschapsraad vergadert minimaal twee keer per jaar en zo nodig vaker (fysiek of telefonisch). Tenminste 
één maal per jaar vindt het overleg fysiek plaats. De leden ontvangen minimaal één week voorafgaand aan de 
vergadering de agenda en bijbehorende agendastukken. De conceptnotulen worden uiterlijk één week na de 
vergadering verzonden.  

 Bij vergaderingen kan een lid van de Wetenschapsraad een vervanger benoemen uit de eigen groep ter 
waarneming, in het geval van onmogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn.   
 

D. Dagelijks Bestuur (DB) 

 Het Schildklier Netwerk is onder te verdelen in de academie (Erasmus MC) en drie perifere subregio’s die met 
elkaar een locoregionaal MDO hebben: 

a. Noord: Franciscus Gasthuis & Vlietland en IJsselland Ziekenhuis 
b. Zuid: Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Het van Weel – Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse 

Medisch Centrum 
c. Zuidwest: Albert Schweitzer ziekenhuis, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en ZorgSaam Zeeuws-

Vlaanderen.  
 Elke perifere subregio en het Erasmus MC dragen één medisch specialist voor als lid van het DB van het 

Schildklier Netwerk.  De hoogleraar Schildklierziekten van het Erasmus MC (prof. R. Peeters) is daarnaast 
structureel lid. Het heeft de voorkeur dat een aantal leden chirurg en een aantal leden internist is.  

 Elk lid wordt voorgedragen voor de duur van drie jaren met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 3 jaren.  
 Het DB is verantwoordelijk voor: 

o Beleid:  
o realisatie en borging van de ambities en doelstellingen van het Schildklier Netwerk 
o ontwikkeling van nieuw beleid voor verdere versterking van de gezamenlijke (bij)schildklierzorg 

in de regio dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de netwerkvertegenwoordigers 
o zo nodig oprichting en aansturing van tijdelijke werkgroepen voor specifieke vraagstukken  

o Communicatie:  
o fungeren als eerste aanspreekpunt namens het Schildklier Netwerk richting de omgeving 
o zorgvuldige communicatie over relevante ontwikkelingen/ besluiten/ vraagstukken via de 

netwerkvertegenwoordigers 
o Organisatie van de jaarlijkse ledenbijeenkomst 

o Financiën:  
o Zorgvuldig beheer van de ontvangen financiën 
o Uitgave van financiën conform plannen 
o Besluiten over financiële verzoeken vanuit de Wetenschapsraad 

 Het DB is binnen haar taken tot besluiten bevoegd indien een meerderheid van de leden aanwezig is. Besluiten 
worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen, waarbij leden bij afwezigheid hun stem ook schriftelijk 
kenbaar kunnen maken. Daarbij heeft elk lid één stem.  

 De volgende functies worden aangewezen door de leden van het DB: voorzitter, vicevoorzitter en 
penningmeester. Deze functies rouleren eens in de drie jaren.  

 Het DB vergadert ongeveer elke twee à drie maanden (fysiek of telefonisch). De leden ontvangen minimaal één 
week voorafgaand aan de vergadering de agenda en bijbehorende agendastukken. De conceptnotulen worden 
uiterlijk één week na de vergadering verzonden. 
 

E. Werkgroepen 
 Zo nodig wordt een werkgroep opgericht door het DB, waarbij bij aanvang de volgende zaken zijn gedefinieerd: 

o Grootte en samenstelling van de werkgroep 
o Vraagstelling aan de werkgroep 
o Beoogd resultaat van de werkgroep 
o Tijdpad voor de opdracht 
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o Randvoorwaarden:  Geld/ Kwaliteit/ Informatie/ Organisatie 
 De leden worden gevraagd om hun interesse in deelname aan de werkgroep kenbaar te maken richting het DB 
 De leden van de werkgroep worden hierna aangewezen door het DB en gaan zelfstandig aan de slag met hun 

opdracht.  


