Jaarverslag Secretaris SIDVO 2018.
Algemeen.
Het jaar 2018 werd gekenmerkt door vele bestuurlijke, organisatorische, ICT activiteiten, personele
communicatie en PR, projectactiviteiten en onderzoeken.
Bestuur.
In de AB vergadering van 27 november 2018 trad Dr. M.H.L. Christiaans af. Mw. Dr. M.A.C.J. Gelens
volgde hem statutair als bestuurslid SIDVO op m.i.v. 28 november 2018.
Het SIDVO bestuur bestaat op 31 december 2018 uit :
Mw. Dr. H.J.M.M. Mertens (voorzitter), E.H.M. Schaeken BC (secretaris), R.J.G. Zeguers
(penningmeester), Dr. J.F.B.M. Fiolet, Mw. Dr. M.A.C.J. Gelens, Mw. Dr. R.M. Meertens,
Prof. Dr. G.H.W. Schurink.
Organisatie.
In 2018 vonden 6 DB vergaderingen plaats. Er vonden 3 AB vergaderingen plaats, waaronder de
Jaarvergadering SIDVO over het jaar 2017 d.d. 5 juni 2018. Er vonden diverse vergaderingen plaats
met de UM, Hogeschool Zuyd en al onze partners voor de onderzoeken, onderwijsinstellingen,
medische adviseurs, technische adviseurs, Communicatie en PR Adviseurs,Juridisch adviseur. Voorts
werd intensief samengewerkt met onze partners in het onderwijsveld ten behoeve van onze
educatieprogramma’s.
ICT aspecten.
Binnen de bestaande webstructuur is een aparte "afgeschermde" onderzoekssite ontwikkeld, die voor
de onderzoeksopdracht aan UM Gezondheidsbevordering beschikbaar is gesteld om het
evaluatieonderzoek MBO programma te doen via http://mbo-onderzoek.bewustregistreren.mumc.nl.
In de AB vergadering van 27 november 2018 zijn de resultaten en aanbevelingen van het UM
Gezondheidsbevordering onderzoek naar MBO scholieren gerapporteerd.
In onderling overleg is de onderzoekssite ingaande 1 januari 2019 beëindigd en off line gegaan.
SIDVO beschikt eind 2018 naast de officiële algemene SIDVO site, over 5 websites voor
educatieprogramma's over orgaandonatie en –registratie.
Communicatie en PR.
In het kader van het Beleidsplan SIDVO is een Communicatie- en PR plan opgesteld. In het
verslagjaar werd ruim aandacht gegeven aan de nieuw ontwikkelde en de gerebuilde en gerestylde
programma's/sites. Er is o.a. een kort promotiefilmpje en een Donor Infographic ontwikkeld voor de
werving van nieuw regulier deelnemende scholen in het MBO.
SIDVO nam met een MUMC+ stand deel aan de ESOT van 23 tot en met 27 september 2017 in
Barcelona. Voor deze promotie is een filmpje in de Engelse taal ontwikkeld, dat in de stand werd
gedraaid(naast de nieuwe websites). Er was grote belangstelling met te verwachten
vervolgactiviteiten. Naast informatieve belangstelling vloeiden hier concrete vervolg acties voort in
België en Duitsland.
Er vond ruime PR plaats voor het beschikbaar gestelde live voorlichtingsprogramma met het
Continium DC “Heart to get”. Dit programma is gericht op 7 tot 13 jarigen met hun gezinnen en
omgeving, alsmede voor schoolklassen.
De PR voor dit programma voor gezinnen en groepen blijft zeer relevant om frapper toujours onder de
aandacht te brengen. Hiervoor zijn diverse PR middelen gemaakt en deze worden actief gebruikt.
Onderzoek.
Onderzoek lesprogramma orgaandonatie voor ROC - MBO scholieren.
UM Gezondheidsbevordering wetenschappelijk onderzoek.
De eerste evaluatie rapportage van het wetenschappelijk UM Gezondheidsbevordering onderzoek
aan het SIDVO bestuur heeft plaatsgevonden in de AB vergadering van 5 juni 2018. De tweede
evaluatie en voortgangsrapportage heeft plaatsgevonden in de AB vergadering van 27 november
2018.

1

Hogeschool Zuyd Design Research and Design Thinking Onderzoek.
De Hogeschool Zuyd heeft aan het AB op 5 juni 2018 een tussenrapportage verzorgd van haar
bevindingen en voorstellen uit het Design Research and Design Thinking onderzoek voor MBO
scholieren. In de AB vergadering van 2 juli 2018 zijn de eindvoorstellen aangeboden en besproken.
De voorstellen die uit beide onderzoeken zijn gedaan, zijn samen met de docentengroep
aanbevelingen en de eigen inzichten en ervaringen gerapporteerd en besproken in de AB vergadering
van 27 november 2018. Daarbij is een eerste schematisch overzicht besproken hoe het nieuwe MBO
programma zou moeten/kunnen uitzien. De ontwikkeling, bouw en implementatie van dit programma
vinden plaats vanaf het eerste kwartaal 2019.
Onderzoek ten behoeve van het Continium - SIDVO project "Heart to get".
Voor de ontwikkeling van het voorlichtingsprogramma over orgaandonatie voor jongeren tot 13 jaar,
gezinnen en groepen is onderzoek uitgevoerd door 2 groepen studenten van de Hogeschool Zuyd,
Continium DC en SIDVO. De eerste evaluatie van het sinds 27 juli 2017 operationele live programma
wordt middels een onderzoek en rapportage door het Continium DC uitgevoerd in januari 2019. Op
basis van de bevindingen en voorstellen worden conform het vastgestelde Beleidsplan SIDVO
besluiten genomen over mogelijke aanpassingen of uitbreidingen.
AVG wet.
Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Privacy wet van kracht geworden. SIDVO werkt niet met
bijzondere gevoelige persoonsdata, maar moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen. SIDVO heeft
aan alle voorschriften van deze AVG wet voldaan.
ADR Wet.
De invoering van de nieuwe wet orgaandonatie Actieve Donor Registratie (ADR) medio 2020 is
onderwerp van onderzoek geweest. Er zijn toelichtende artikelen geplaatst op onze sites. Deze
nieuwe wet zal de nodige impact betekenen op de lopende en nieuwe programma's en projecten. Er
worden initiatieven genomen richting alle relevante partners en mogelijke sponsors.
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