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Geachte	lezer,	
Hierbij	sturen	wij	u	de	15	editie	van	onze	nieuwsbrief.	We	sturen	deze	nieuwsbrief	in	een	drukke	
periode	waarin	 een	 aantal	 collegae	 van	 ons	met	 het	 scholingsprogramma	 donorgeneeskunde	
bezig	zijn.	Een	 intensief	programma,	voor	zowel	cursisten	als	begeleiders,	maar	 iedereen	vindt	
het	‘dubbel	en	dwars’	de	moeite	waard.	De	eerste	collegae	zijn	al	klaar	met	het	programma	en	
worden	geregistreerd	als	donorarts	KNMG	in	the	RGS	register.	
	
LET	OP	
Collegae	 die	mogelijk	 in	 aanmerking	 komen	 voor	 het	 scholingsprogramma	donorgeneeskunde	
en	zich	nog	niet	aangemeld	hebben	worden	verzocht	 zich	 zo	 snel	mogelijk	aan	 te	melden.	De	
groepen	 zijn	 al	 gemaakt	 en	 het	 is	 een	 enorme	planning.	 Als	 collegae	 zich	 niet	 voor	 de	 zomer	
opgeven	 dan	 krijgen	 we	 een	 hele	 inefficiënte	 planning	 en	 onredelijke	 extra	 belasting	 van	 je	
collegae!!!!	
	
1)	Nieuwe	voorzitter	gezocht	m.i.v.	1	januari	2017	
Sinds	 de	 oprichting	 van	 de	NVDG	 en	 twee	 termijnen	 als	 voorzitter	wordt	 het	 de	 hoogste	 tijd	
voor	een	nieuwe	voorzitter.	Met	ingang	van	1	januari	2017	beëindig	ik	mijn	functie	als	voorzitter	
met	de	daarbij	behorende	externe	vertegenwoordiging.	 Ik	 zal	wel	een	 rol	blijven	 spelen	 in	de	
onderwijscommissie.	
Behalve	 deze	 oproep	 voor	 een	 nieuwe	 voorzitter	 doen	 we	 tevens	 een	 oproep	 voor	 andere	
bestuursleden	omdat	 sommigen	 andere	 bestuursleden	ook	 sinds	 de	 oprichting	 in	 het	 bestuur	
zitten.	
	
2)	ALV	en	scholingsprogramma	op	zaterdag	28	januari	2017	
Op	zaterdag	28	januari	2017	zal	het	scholingsprogramma	donorgeneeskunde	en	de	ALV	worden	
gehouden	in	het	auditorium	van	Sanquin	in	Amsterdam.	Het	dag	thema	zal	donorcounseling	zijn.	
Donorcounseling	 dient	 twee	doelen:	 de	bescherming	 van	de	donor	 en	het	 verkrijgen	 van	 een	
veilige	en	effectieve	donatie.	Donorbelang	en	patiëntbelang	kunnen	in	conflict	zijn	waarbij	het	
tevens	 uitmaakt	 of	 de	 donatie	 anoniem	 is	 of	 bestemd.	 Aan	 de	 hand	 van	 casuïstiek	 zullen	

medisch	inhoudelijke	en	ethische	dilemma’s	interactief	aan	de	
orde	komen.	
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Houd	deze	datum	alvast	gereserveerd!	
In	het	najaar	2016	zullen	we	een	elektronische	ALV	houden	gelet	op	de	contributie	voor	2017.	
	
	
3)	Nieuws	van	de	KAMG	
Binnen	de	KAMG	wordt	continu	gewerkt	aan	de	verdere	professionalisering	van	de	profielartsen	
en	 de	 artsen	 M&G.	 Een	 van	 de	 speerpunten	 is	 om	 de	 opleiding	 tot	 specialist	 arts	 M&G	 te	
bevorderen,	te	meer	omdat	veel	artsen	niet	kunnen	doorstromen	na	de	profielopleiding.	VWS	
vindt	 dit	 ook	 belangrijk	 en	 werkt	 mee	 aan	 de	 verder	 uitwerking	 van	 een	 herziene	 opleiding.	
Meer	informatie	is	te	lezen	op	de	website	van	de	KAMG,	http://www.kamg.nl/	
Op	 25	 november	 2016	 zal	 op	 het	 KAMG-congres	 door	 de	 NVDG	 een	 parallelsessie	 worden	
verzorgd.	
	
	
4)	Nieuws	van	onze	commissies	
A)	Onderwijs	commissie	(OC	NVDG,	voorzitter	Susan	Marks,	ad	interim	Anna	van	Kleef)	
Het	 donor	 health	 care	 (DoHeCa)	 programma,	 www.donorhealthcare.org,	 waarmee	 we	
samenwerken	 start	met	 een	 pilot	 op	 5	 september	 2016.	 In	 dit	 volledige	 ‘on-line’	 programma	
participeren	 12	 internationale	 deelnemers	 voor	 deze	 pilot	 die	 de	 werkvelden	 bloed,	 cellen,	
weefsels	en	organen	vertegenwoordigen.	Een	dergelijke	opleiding	is	uniek	en	we	zijn	benieuwd	
wat	de	resultaten	van	de	pilot	zullen	zijn.		
	
De	eerste	groep	van	het	 scholingsprogramma	bestond	uit	18	personen,	waarvan	enkele	 i.v.m.	
vele	vrijstellingen	 reeds	klaar	 zijn	met	het	programma.	De	 rest	van	de	groep	zal	 in	 september	
nog	de	Evidence-Based	werken	cursus	volgen	en	een	CAT	 (Critically	appraised	Topic)	 schrijven	
waarna	zij	hun	registratie	kunnen	aanvragen.	
De	 tweede	 groep	 (12	 personen)	 heeft	 de	 cursusdagen	 sociaal-geneeskundige	 basis	 en	 de	
themadagen	m.b.t.	de	stage	ander	werkveld	gevolgd.	Deze	groep	zal	stage	lopen	in	de	periode	
augustus	t/m	oktober	2016.	De	derde	groep	(tot	nu	toe	10	personen)	gaat	op	2-september	2016	
van	start	met	de	sociaal-geneeskundige	basis.	De	stages	zullen	begin	2017	gepland	worden,	daar	
we	de	organisaties	niet	in	de	december	maand	extra	willen	belasten.		
	
Zoals	 ook	 boven	 reeds	 geschreven:	 zoals	 het	 er	 nu	 naar	 uitziet	 is	 de	 derde	 groep	 de	 laatste	
groep	van	het	scholingsprogramma.	Mocht	je	nog	mee	willen,	maar	bijvoorbeeld	twijfelen	of	je	
wel	 in	aanmerking	komt,	dan	wel	hulp	nodig	hebt	bij	 je	aanmelding,	aarzel	dan	niet	om	Anna	
van	Kleef	(a.vankleef@sanquin.nl)	te	mailen.		
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B)	Accreditatie	commissie	(AC	NVDG	Voorzitter	Koos	Hendriks)	
In	 het	 kader	 van	 de	 overgangsregeling	 heeft	 de	 Accreditatie	 commissie	 de	 afgelopen	 jaren	
nauwgezet	 een	 nascholingslijst	 bijgehouden	met	 specifiek	 donorgeneeskundige	 nascholingen.	
Inmiddels	bevat	deze	lijst	enige	honderden,	zowel	binnen-	als	buitenlandse,	nascholingen.	Met	
de	 komst	 van	 de	 eerste	 geregistreerde	 profielartsen	 donorgeneeskunde	 zal	 deze	 lijst	
binnenkort,	 althans	 in	 zijn	 huidige	 vorm,	 worden	 opgeheven.	 Immers	 dan	 zullen	 voor	 de	
geregistreerde	 donorgeneeskundigen	 in	 principe	 dezelfde	 herregistratie-eisen	 (inclusief	
nascholingen)	 gaan	 gelden	 als	 voor	 alle	 andere	 geregistreerde	 collega’s	 (medisch	 specialisten,	
huisartsen,	 sociaal	 geneeskundigen)	 in	 Nederland.	 Accreditatie	 van	 nascholingen	 zal	 dan	 ook	
voor	 ons	 gaan	 lopen	 via	 het	 GAIA-systeem	 waarbij	 aanbieders	 van	 nascholingen	 deze	 ter	
accreditatie	bij	de	betreffende	beroepsverenigingen	aanbieden.	Voor	ons	zal	de	administratieve	
afhandeling	 via	 het	 ABSG	 gaan	 lopen.	 De	 accreditatie	 commissies	 van	 de	 desbetreffende	
beroepsverenigingen	zullen	vervolgens	al	dan	niet	accreditatie	 toekennen.	Het	 is	dus	 zaak	om	
aanbieders	van	nascholingen	zo	ver	te	krijgen	dat	ze	bij	het	aanvragen	van	accreditatie	ook	aan	
de	 donorgeneeskundigen	 zullen	 denken.	 Het	 GAIA-systeem	 heeft	 alleen	 betrekking	 op	
Nederlandse	nascholingen.	Voor	het	volgen	van	buitenlandse	nascholingen	gelden	aparte	regels	
waarbij	 doorgaans	 door	 buitenlandse	 zusterverenigingen	 geaccrediteerde	 nascholingen	 door	
ons	worden	overgenomen	(zie	ABSG.nl).	De	registratie	als	donorgeneeskundige	geldt	voor	een	
periode	van	5	jaar	waarna	herregistratie	dient	te	worden	aangevraagd.	De	nieuw	geregistreerde	
collega’s	dienen	zich	te	realiseren	dat	het	voldoen	aan	alle	herregistratie-eisen	voorwaar	geen	
sinecure	is	en	dat	men	hier	ruim	van	tevoren	mee	aan	de	slag	zal	moeten	om	tegen	de	tijd	dat	
de	herregistratie	aan	de	orde	gaat	komen	niet	in	de	problemen	te	komen!	Ditzelfde	geldt	voor	
de	betreffende	werkgevers	die	zich	zullen	moeten	beraden	en	beleid	ontwikkelen	op	 in	welke	
mate	zij	hun	geregistreerde	medewerkers	 zullen	 faciliteren	en	ondersteunen	 in	dit	proces	van	
herregistratie.	
	
C)	Wetenschappelijke	commissie	(WeCo	NVDG:	voorzitter	Wim	de	Kort)	
De	wetenschappelijke	 commissie	 heeft	 een	 enquête	 voorbereid	 die	 eerdaags	 onder	 de	 leden	
verspreid	zal	worden.	De	WeCo	is	samen	met	de	onderwijscommissie	een	parallelsessie	aan	het	
voorbereiden	voor	het	KAMG	congres	van	25	oktober	en	zij	werken	beide	het	thema	uit	voor	de	
landelijke	scholing	van	28	januari	2017.		
	
	
4)	Boekentip	
De	 hartslag	 van	 een	 ander	 van	Wouter	 Duinisveld.	 Een	 bijzonder	 verhaal	 dat	 inspirerend	 en	
informerend	is	om	te	lezen.	
https://www.bol.com/nl/p/hart-gezocht/1001004010211187/ 
http://www.wouterduinisveld.nl/de-hartslag-van-een-ander_1.html 
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Namens	het	bestuur	en	commissies	NVDG,	met	vriendelijke	groet,	

	

	

Dr.	Peter	van	den	Burg,	voorzitter	NVDG.	

	


