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Jaarverslag 
 Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde 

Verenigingsjaar 2016 
 

 

 

 

Geachte lezer, 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2016 aan van de Nederlandse Vereniging voor 
Donorgeneeskunde (NVDG). Het jaar 2016 stond voornamelijk in het kader van het 
scholingsprogramma donorgeneeskunde. Door de inzet van onze leden en de steun 
van de betrokken organisaties is het programma goed ontvangen en zal in 2017 
worden afgerond. Tevens hebben we in 2016, zowel binnen als buiten onze vereniging, 
gewerkt aan verdere professionalisering waarvan u de details in dit jaarverslag vindt. 
Het financieel jaarverslag is los bijgevoegd. 
Namens het bestuur en de commissies, 
met vriendelijke groet, 
 
Dr. Peter J.M. van den Burg, 
Voorzitter NVDG 

 
 
 
 

  

Auteur(s) Datum Kenmerk 

Bestuur  NVDG 24 Jan 2017 Jaarverslag NVDG 
2016 
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Jaarverslag Onderwijs Commissie Nederlandse 
Vereniging voor Donorgeneeskunde 

 
 
 

Algemeen 
In 2016 is Marja van Wijk (BISLIFE) gestopt met de OC i.v.m. een andere functie. Aartie 
Tewarie is gaan werken voor BISLIFE en is nu de vertegenwoordiging in de OC vanuit 
BISLIFE. Helaas hebben we nog steeds geen afgevaardigde vanuit de Nederlandse 
Transplantatie Vereniging (NTV).  
Tijdens het zwangerschapsverlof van Susan Marks heeft Anna van Kleef het 
voorzitterschap waargenomen.  
 
De huidige samenstelling van de OC-NVDG: 

 Aartie Ramlochan – Tewarie Ramsaransing (BISLIFE) 

 Anna van Kleef, interim voorzitter (Sanquin) 

 Anneke Brand (Sanquin) 

 Arlinke Bokhorst (Sanquin, TRIP) 

 Marieke van Rosmalen (Eurotransplant) 

 Mirjam Fechter (Matchis) 

 Peter van den Burg (Sanquin) 

 Rik van Leiden (Nederlandse Transplantatie Stichting) 

 Susan Marks, voorzitter (Eurotransplant) 
 
2016 stond in het teken van: 

A. Scholingsprogramma Donorgeneeskunde 
B. Participatie in het Concilium van de KAMG  
C. 2 jarige opleiding Donorgeneeskunde  

 Opleidingsinstituut en -inrichting 

 Ontwikkeling lokaal opleidingsplan / curriculum 
D. Participatie in het ontwikkelen van een masteropleiding Donor Health Care 

(DoHeCa) 
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In 2016 is er 1 officiële OC-NVDG vergadering geweest. Het jaar heeft voornamelijk in 
het teken gestaan van het scholingsprogramma donorgeneeskunde. Om dit goed te 
faciliteren zijn er meerdere kleine vergaderingen geweest met enkele leden van de OC 
samen met de aangewezen opleiders van elke organisatie, om de praktische aspecten 
van de stages on het onderwijs goed af te stemmen. Een aantal leden van de OC 
hebben de opleiders cursus, gefaciliteerd door de NSPOH, gevolg; Aartie Tewarie, 
Marieke van Rosmalen, Peter van den Burg, Mirjam Fechter en Rik van Leiden.  
 
A. Scholingsprogramma Donorgeneeskunde  
Het scholingsprogramma Donorgeneeskunde heeft het grootste gedeelte van 2016 in 
beslag genomen. De Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) 
werd aangewezen tot opleidingsinstituut voor dit scholingsprogramma. Het bestaat 
uit 2 delen; de sociaal geneeskunde basis (SGB) en de oriëntatie in een werkterrein 
(“stages“). De SGB werd gefaciliteerd door de NSPOH.  
Om de oriëntatie in een werkterrein (“stages“) te kunnen faciliteren zijn er van alle 
organisaties artsen die zijn opgeleid tot opleiders via de NSPOH. Anna van Kleef heeft 
de plaatsing van de stagiaires gecoördineerd samen met de opleiders.  
Inmiddels zijn de eerste artsen ingeschreven in het profiel register (RGS).  
  
B. 2 jarige opleiding Donorgeneeskunde  
Het 2 jarige opleidingsplan donorgeneeskunde is onder de loep genomen. Bij het 
schrijven van dit plan is uitgegaan van klassikaal onderwijs. Dit blijkt echter niet 
haalbaar, met hooguit 1 profielarts in opleiding per jaar. Anna van Kleef en Susan 
Marks hebben een start gemaakt met kijken naar de verdere mogelijkheden. De 
overlappen met de Europese Master Donor Health Care zijn in kaart gebracht en 
kunnen gebruikt worden. De mogelijkheden zullen in 2017 verder door de OC worden 
uitgewerkt.  
 
Opleidingsinstituut en -inrichting 
Er zal in 2017 een besluit worden genomen over wie opleidingsinstituut gaat worden 
voor de 2-jarige opleiding. 
 
C. Participatie in het Concilium van de KAMG  
De OC-NVDG blijft structureel participeren in de vergadering van het Concilium en is 
afgelopen jaar regelmatig vertegenwoordigd geweest. Daarbij hebben Anna van Kleef 
en Peter van den Burg actief deelgenomen aan extra werkgroepen samengesteld door 
het Concilium om het concept landelijk opleidingsplan arts M&G te ontwikkelen.  
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D. Participatie in het ontwikkelen van een curriculum voor Donor Health Care 

(DoHeCa) 
Het Europese project Donor Health Care (DoHeCa) is in de afrondende fase beland. 
Het plan is nog steeds om het kennisgedeelte van DoHeCa en het Nederlandse profiel 
zo veel mogelijk gelijk te maken waarbij de OC gebruik kan maken van 
onderwijsmateriaal ontwikkeld door de Work Packages van DoHeCa.  
 
De Toekomst 
Het komend jaar staat in het teken van het scholingsprogramma afronden en het 
“omgooien” van het curriculum.  
Eenieder die wil participeren in het ontwikkelen van het onderwijs binnen ons 
vakgebied Donorgeneeskunde, roepen wij op om de onderwijscommissie zijn/ haar 
hulp te bieden. Is er een onderwerp waar jij affiniteit mee hebt en waarover je input 
kunt leveren voor de modules (deelonderwerpen, literatuur, geschreven tekst), dan 
wel het onderwijs zelf zou willen verzorgen, schroom niet om je te melden. 
nvdg@gmail.com 
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Jaarverslag Wetenschappelijke Commissie 
Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde 

 

 

 

 

Jaarverslag Wetenschappelijke Commissie NVDG 
Auteur: Niubel Diaz Padilla 
Datum: 21/01/2017 
 
De samenstelling van de WeCo–NVDG in dec 2016 was: 
Dr. Wim de Kort (Voorzitter, Sanquin) 
Dr. Niubel Diaz Padilla (secretaris Sanquin) 
Drs Mirjam Fechter (Europdonor) 
Drs Elise van Brekel  (Sanquin) 
 
 
Het werk van de wetenschappelijke commissie in 2016 was gericht op: 
 
Het zoeken van nieuwe leden  
Meeschrijven van de nieuwsbrieven van de NVDG 
Participatie in de gemeenschappelijke vergadering met het bestuur  
Enquête onder de leden verspreiden 
 
Vanaf 1 feb 2016 is Dr. Wim de Kort de nieuwe voorzitter van de wetenschappelijke 
commissie geworden en Dr. Niubel Diaz Padilla heeft plaatsgenomen in de commissie als 
secretaris. Drs. Elise van Brekel is in september als vervanger van Dr. Anneke Brand 
ingetreden. 
 
De Weco heeft in de nieuwsbrieven NVDG van 2016 mee geschreven. 
 
Leden van de WeCo hebben aan het breed overleg met NVDG bestuur deelgenomen. 
 
De WeCo heeft een enquête “Dichten van de kloof tussen wetenschap en praktijk “ onder 
de leden verspreid. Het doel van de enquête was om situaties en dilemma’s waar de 
donorartsen in de dagelijks praktijk mee te maken hebben in kaart te brengen. 
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Jaarverslag accreditatiecommissie  
NVDG 

 

 

Activiteiten van de accreditatiecommissie AC-NVDG in 2016. 
 
De leden van de accreditatiecommissie in 2016 waren: 
 
Koos Hendriks (voorzitter) 
Marieke van Rosmalen 
Sanne Bruijns 
Marian Schut 
Jan de Boer 
 
In 2016 zijn de leden van de accreditatiecommissie aangemeld bij het ABSG als 
accrediteur. In dit kader worden in GAIA aangeboden nascholingen getoetst en 
accreditatiepunten toegekend. Probleem is dat ‘donorgeneeskunde’ nog niet in het 
GAIA-systeem is opgenomen zodat aanbieders hun nascholingen donorgeneeskunde 
nog niet kunnen ‘aanvinken’ bij hun aanvraag. Het is de verwachting dat dit probleem 
begin 2017 zal worden verholpen bij de nieuwe update van GAIA. 
 
In 2016 zijn de eerste groepen donorartsen gestart met de verkorte opleiding bij de 
NSPOH en een aantal collega’s hebben in de loop van het jaar hun registratie 
ontvangen.  
 
Onze eigen NVDG-nascholingslijst is voortdurend geactualiseerd en ook in 2016 nog in 
de lucht gehouden. Het is de verwachting dat deze in de loop van 2017 beëindigd kan 
worden aangezien alle accreditaties nu via GAIA zullen lopen. 
 
Er is overleg geweest met het ABSG en het NVDG-bestuur over het aangaan van 
zogenaamde lijstverbindingen met andere wetenschappelijke verenigingen. Dit om te 
voorkómen dat onze leden straks bij hun herregistratie geen punten krijgen over 
gevolgde relevante nascholing waarvan de aanbieder géén accreditatie heeft 
aangevraagd voor donorgeneeskunde. In 2017 zal hierover een verzoek uitgaan naar het 
KAMG. 
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Ook is gestart met oriënterende gesprekken over mogelijke aanbieders van 
gecertificeerde begeleiding bij het voldoen aan de herregistratie-eisen ten aanzien van 
individuele- en externe kwaliteitsevaluatie zoals vastgelegd in het ‘Besluit herregistratie 
specialisten’. Dit zal in de loop van 2017/2018 meer vorm moeten krijgen.  
 
Ook in 2016 heeft onze commissie deelgenomen aan de accreditatie-overleggen in 
breder verband van de ABSG en de KNMG. 
 
Koos Hendriks 
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