
Agenda ALV VNVA Noord-Nederland en presentatie Ludwig Kliniek  

             Donderdag 13 oktober 2022 
Agenda Algemene ledenvergadering vnVa Noord-Nederland 2022.  

1. Opening en welkom met voorstelrondje.  
2. Vaststellen agenda.  
3. Terugblik op 2021 en plannen 2022.  

4. Young VNVA actief op sociale media, plannen en speerpunten.  
5. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022  

6. Verslag kascommissie, Geerteke Dijk (2e keer) en Christien Mulder.  
7. Decharge penningmeester en bestuur en instellen nieuwe kascommissie. 
8. Bestuurssamenstelling/ Bestuurswisseling.  

9. Formeel vaststellen verslag ALV 22 september 2021. 
10.Landelijk is de VNVA actief met trainingen, prijzen, netwerk en media. 

Lustrumsymposium 7 oktober 2023. Safe the date!  
En 1 oktober 2022 Utrecht ALV en symposium menstruatie in rood op de 
agenda. 

11.Op de agenda voor het najaar in Groningen (bericht volgt, safe the date!) : 
17 november afvalkunstenaar Maria Koijck en Greenteam UMCG: een 

leuke avond met initiatieven rond het verkleinen van de medische footprint 
(past in speerpunten Young VNVA)  

10 november eten voor de wetenschap met VVAO. 
26 oktober : 60+ bijeenkomst i.s.m. KNMG met Trudy Dehue  

12.Vooruitblik en plannen voor 2023:  

13.Rondvraag 
14.Wvttk 

         Sluiting vergadering 19:50 uur  
Na de ALV om 20.10 uur:  
Presentatie Marieke Ludwig-Ruitenberg. Cardioloog en verzekeringsarts. 

Eigenaar/ initiatiefnemer van de Ludwig Kliniek in Bedum. 
Cardiologie en het Vrouwenhart. Waarom anders? 

 

                                                
 

Vanuit haar opleiding en werkervaring in de cardiologie en als verzekeringsarts 

heeft Marieke in haar praktijk speciale aandacht voor de hartklachten die zich bij 
vrouwen kunnen presenteren. 

De klachten bij vrouwen zijn anders en dat maakt dat zowel de patiënt als de 
dokter de klachten niet altijd relateren aan het hart. Dit terwijl mede daardoor de 
mortaliteit bij vrouwen met hart- en vaatziekten hoger is dan bij mannen.  

Daarom is Marieke twee jaar geleden gestart met de Ludwig Kliniek in Bedum. 
Zij vertelt over het klachtenpatroon, onderzoeksmethoden en de behandeling bij 

vrouwen. Heel vaak gaat het om de juiste medicatie. 
Voor meer informatie over de Ludwig Kliniek: http://www.ludwigkliniek.nl 

http://www.ludwigkliniek.nl/

