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Nienke Nieuwenhuizen benoemd tot erelid Verenso 
 

Vandaag is drs. N.M. (Nienke) Nieuwenhuizen door de leden van Verenso, de vereniging 

van specialisten ouderengeneeskunde, benoemd tot erelid. Dit gebeurde tijdens de 

algemene ledenvergadering.  

 

“In de zeven jaar dat Nienke Nieuwenhuizen bestuursvoorzitter van Verenso was, heeft zij het 

specialisme ouderengeneeskunde landelijk op de kaart gezet”, stelt Jacqueline de Groot, de huidige 

bestuursvoorzitter. “Ze zorgde dat Verenso een prominente plaats kreeg aan overlegtafels in de 

ouderenzorg. Tijdens COVID-19 was zij het gezicht van de leden en werd ze het boegbeeld van de 

sector in de media.” 

 

Haar zichtbaarheid in de media en optreden in de Tweede Kamer brachten het vak specialist 

ouderengeneeskunde, de sector ouderengeneeskunde en Verenso duidelijk voor het voetlicht bij 

een breed publiek. 

 

Kwaliteit 

Ook in ontwikkelingen in de ouderenzorg en het kwaliteitsbeleid speelde Nieuwenhuizen een 

actieve rol. Thema’s rondom het levenseinde en dementie hebben haar bijzondere aandacht gehad. 

Ook heeft zij zich ingezet voor goede zorg en behandeling voor patiënten in het verpleeghuis. 

Daarbij pleitte zij met passie dat ouderenzorg niet alleen om wonen en welzijn gaat, maar juist ook 

om goede medische zorg. 

 

Eerstelijn 

Nieuwenhuizen heeft zich - naast de intramurale zorg en behandeling - o.a. ook gericht op de 

financiering van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn en het verkrijgen van een 

betaaltitel voor specialisten ouderengeneeskunde in de Zorgverzekeringswet. Een belangrijke stap 

in de verdere ontwikkelingen van het specialisme ouderengeneeskunde, waardoor er nu belangrijke 

vervolgstappen gezet kunnen worden. 

 

Erelidmaatschap 

Wat betreft de leden van Verenso heeft Nienke Nieuwenhuizen de titel van erelid meer dan 

verdiend. Zij stemden vanmiddag massaal voor het voorstel. 

 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Ellen Schuit, communicatieadviseur van Verenso: tel. 06-

52767992 of eschuit@verenso.nl. 

➔ Op de volgende pagina een foto van erelid Nienke Nieuwenhuizen 

Over Verenso 

Wij zijn de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde. Als leden van Verenso staan wij voor de 

best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht 

waar zij verblijven. Samen zetten wij ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van ons medisch handelen en een 

optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg. 

Meer informatie over Verenso vindt u op www.verenso.nl. 
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