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Jaarverslag 
 Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde 

Verenigingsjaar 2014 
 

 

 

 

Geachte lezer, 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2014 aan van de Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde 
(NVDG). De belangrijkste gebeurtenis is de erkenning van het profiel donorgeneeskunde waar wij als 
NVDG heel trots op zijn. We kunnen terugkijken op een verenigingsjaar waar in veel is gebeurd. Dit alles 
was mogelijk door de grote en vaak vrijwillige inzet van onze leden en de steun van de werkgevers. In dit 
verslag treft u aan een verslag van de: 

-onderwijs commissie 

-accreditatie commissie 

-wetenschappelijke commissie 

-financieel jaarverslag 

 

Namens het bestuur en de commissies, 

met vriendelijke groet, 

 

 

Dr. Peter J.M. van den Burg, 

Voorzitter NVDG 

 

Auteur(s) Datum Kenmerk 

Bestuur  NVDG 12 Feb 2015 Jaarverslag NVDG 2014 
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Activiteiten Onderwijs Commissie Nederlandse Vereniging voor 

Donorgeneeskunde 
 

De samenstelling van de OC-NVDG, zoals hieronder genoemd, is ongewijzigd gebleven t.o.v. 2013. Wel 
hebben wij het afgelopen jaar versterking gekregen vanuit de Nederlandse Transplantatie Vereniging 
(NTV), Jacqueline van de Wetering, werkzaam als Nefroloog in het Erasmus MC als agenda lid voor de fase 
van implementatie van het Profiel Donorgeneeskunde.  

De huidige samenstelling van de OC-NVDG: 

Rik van Leiden (Nederlandse Transplantatie Stichting) / Aartie Ramlochan – Tewarie Ramsaransing 
(Nederlandse Transplantatie Stichting)  

Arlinke Bokhorst (Sanquin, TRIP) 

Marieke van Rosmalen (Eurotransplant) 

Mirjam Fechter (Europdonor) 

Peter van den Burg (Sanquin) 

Anna van Kleef (Sanquin) 

Jacqueline van de Wetering (Nederlands Transplantatie Vereniging) 

Susan Marks, Voorzitter (Eurotransplant) 

 

In 2014 is de OC-NVDG 11 keer bijeen geweest. Het voornaamste thema afgelopen jaar was de vertaling 
van het landelijk vastgesteld opleidingsplan donorgeneeskunde naar een praktisch lokaal opleidingsplan.  

Ook dit jaar is er financiële steun geweest van de werkgevers Europdonor, Eurotransplant, de 
Nederlandse Transplantatie Stichting en Sanquin om de didactische ondersteuning van Hanneke Hoekstra 
mogelijk te maken.  

Er is met de werkgevers gesproken om deze op de hoogte te brengen van de stand van zaken en de 
verwachtingen voor de toekomst. Voornamelijk voor de werkgevers zijn de kosten van het 
scholingsprogramma en het opleidingsprogramma van belang. Een bepalende factor hierin is het 
opleidingsinstituut. Eind 2014 was er nog geen instituut voor donorgeneeskunde en dit zal in 2015 
verdere gestalte krijgen. 
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Net als in 2013 stond 2014 in het teken van: 

A. Profiel erkenning Donorgeneeskunde 

 Profiel is erkend! Het belangrijkste verschil met 2013. 
 Opleidingsinstituut en -inrichting 

 Ontwikkeling lokaal opleidingsplan / Curriculum 

 Scholingsprogramma (Overgangsregeling) 

B. Participatie in het Concilium van de KAMG 

C. Participatie in het ontwikkelen van een masteropleiding Donor Health Care (DoHeCa) 

 

A. Profiel erkenning Donorgeneeskunde  

Het Profiel Donorgeneeskunde is erkend in mei door het CGS waarbij het besluit per 01/01/15 in werking 
gaat!  

Hieraan voorafgaand had voornamelijk de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) enkele bezwaren 
betreffende het profiel. Het belangrijkste bezwaar was gebaseerd op het onvoldoende duidelijk zijn van 
de grens tussen het werkgebied van de donorarts en dat van de behandelend arts. Hierover is gesproken 
in een overleg op 21 februari 2014 met vertegenwoordigers van de NTV, NVDG en College Geneeskundig 
Specialismen (CGS). Naar aanleiding van dit overleg is het opleidingsplan aangepast en alsnog 
aangeboden aan het CGS ter goedkeuring.  

Voor de geïnteresseerden staan alle officiële stukken op de KNMG website: 
http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/CGS-1/Regelgeving/Huidige-
regelgeving/Donorgeneeskunde.htm 

 

Opleidingsinstituut en -inrichting 

Ook in 2014 is veel aandacht besteed aan het inwinnen van informatie bij verschillende partijen over de 
mogelijkheden voor de samenstelling van het opleidingsinstituut en de inrichtingen. Deze activiteiten 
zullen in 2015 verder uitgewerkt moeten worden zodat het scholingsprogramma van start kan gaan.  

 

Scholingsprogramma (Overgangsregeling) 

Omdat er formeel geen sprake is van een overgangsregeling is er afgesproken om te spreken over het 
scholingsprogramma.  
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Alle donorartsen die voldoen aan de eisen van het scholingsprogramma kunnen zich hiervoor opgeven en 
aanmelden bij RGS. Het scholingsprogramma omvat eisen ten aanzien van opgedane werkervaring, 
deskundigheidsbevordering (accreditatiepunten), Sociaal Geneeskundige scholing en ‘stage’ in een ander 
werkterrein. De lijst van accreditatiepunten opgesteld door de Accreditatie Commissie (AC) van de NVDG 
is gepubliceerd op de website. Het scholingsprogramma zal 3 jaar van kracht zijn vanaf 01/01/15. De 
aanvraag wordt ingediend bij RGS en behandeld door de paritaire commissie. Deze commissie zal bestaan 
uit leden van de NVDG en andere sociaal geneeskundige specialismen en zal moet worden goedgekeurd 
door de RGS. Verdere details staan in het besluit donorgeneeskunde.  

 

Ontwikkeling lokaal opleidingsplan / Curriculum 

De ontwikkeling van het opleidingsplan is een omvangrijke en zeer intensieve activiteit geweest als 
onderdeel van de erkenning van het profiel donorgeneeskunde. In dit traject zijn we extern bijgestaan 
door de didacticus Hanneke Hoekstra. Dit, inmiddels vastgesteld landelijke opleidingsplan, wordt nu 
vertaald naar een lokaal praktisch opleidingsplan met de daarbij behorende inhoud. 

 

B. 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.  

 

C. Participatie in het ontwikkelen van een curriculum voor Donor Health Care (DoHeCa) 

De ontwikkeling van het Nederlandse programma Donorgeneeskunde loopt min of meer gelijk op met 
het Europese project Donor Health Care (DoHeCa). Het plan is om het kennisgedeelte van DoHeCa en het 
Nederlandse profiel zo veel mogelijk gelijk te ontwikkelen en te putten uit gemeenschappelijk 
onderwijsmateriaal.  

 

De Toekomst 

Het komende jaar zal in het teken staan van het scholingsprogramma, het ontwikkelen van het curriculum 
en het inrichten van het opleidingsinstituut en de opleidingsinstellingen.  

Voor iedereen die zich geroepen voelt op te participeren in het ontwikkelen van het onderwijs in ons 
vakgebied Donorgeneeskunde; hulp bij onze OC-NVDG is van harte welkom. Is er een onderwerp waar jij 
affiniteit mee hebt en je wil er een stuk over schrijven, schroom niet om je te melden. Mail de voorzitter: 
s.marks@eurotransplant.org  
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Activiteiten Wetenschappelijke Commissie 
Nederlandse Verenigingvoor Donorgeneeskunde 

 
 
De  leden van de WeCo zijn: 
 
prof dr Anneke Brand                                                LUMC en Europdonor  
 
dr. Peter van den Burg                                            Sanquin 
 
drs Mirjam Fechter                                                 Europdonor     
            
dr. Marja Van Wijk                                                     Bislife 
 
dr. Niubel Diaz Padilla      Sanquin, Voorzitter  
 
 
 
Vergaderingen van de WeCo 
 
De WeCo is in 2014 vijf keer bijeen geweest. 
 
 
Bijdrage aan profiel erkenning donorgeneeskunde 
 
In het proces van de erkenning van onze specialisatie heeft de NVDG contact opgenomen met specialisten 
die betrokken zijn bij donatie en transplantatie van lichaamsmaterialen. In deze context heeft de WeCo 
artsen van de Nederlandse Transplantatie Vereniging benaderd en de transplantatie chirurg (Dr. Dries 
Braat)  bereid gevonden om als vast lid van de veiligheidscommissie te fungeren.  
 
 
Oprichten van een nationale veiligheidscommissie 
 
De WeCo heeft dit jaar ook hard gewerkt aan het oprichten van een nationale veiligheidscommissie. 
 
In het voorjaar (26 mei) heeft de WeCo vergaderd met collega’s van Hartkleppenbank, Rotterdam; 
Nederlandse transplantatie stichting (NTS), Leiden; Taureon, Rijswijk, St Anna Ziekenhuis, Geldrop; 
Eurotransplant, Leiden; Signifix BV., Bilthoven; Euro Tissue Bank, Beverwijk; Voortplantingslaboratorium, 
UMC, Bislife, Leiden en Sanquin. De bedoeling was te peilen of aan een dergelijke commissie behoefte 
bestond. Inderdaad bleek dat er behoefte is aan een dergelijke veiligheidscommissie met het doel het 
werkveld op een snelle en flexibele manier te adviseren.  
 
De veiligheidscommissie is vervolgens opgericht met het doel om een platform te bieden voor de 
uitwisseling van kennis over  de overdracht van ziekten (o.a infecties) bij de verschillende 
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lichaamsmaterialen en het formuleren en afstemmen van de gemeenschappelijke onderzoeksbehoefte 
onderzoek en het aanbevelingen voor preventie van overdracht van infectieuze agens.  
 
De commissie moet gaan bestaan uit een groep van vaste experts die werkzaam zijn in gebieden die te 
maken hebben met donatie en het ontvangen van lichaamsmaterialen (bloed, cellen, gameten, weefsels 
en organen). Aangezien de WeCo goed op de hoogte is van de voorbereidingen en de definitieve structuur 
nog niet gekozen is, is het voorstel om de veiligheidscommissie voorlopig als een subcommissie onder de 
WeCo te laten vallen, tot deze een andere structuur krijgt. Collega Mirjam Fechter van Europdonor is 
benoemd als voorzitter van de veiligheidscommissie. 
 
 
Wetenschappelijk onderzoek NVDG leden  
 
Een enquête is onder de NVDG leden verspreid. Het doel van de enquête was informatie te verzamelen 
over donor gerelateerde studies die reeds plaatsvinden bij de diverse instellingen en over concrete 
plannen die instellingen hebben voor toekomstige studies. Hoewel de respons van de enquête laag was, 
geven veel respondenten aan wel (passief) geïnformeerd te willen worden over het onderzoek dat in hun 
instellingen loopt. Echter, slechts 2-3 respondenten geven aan actief onderzoek te doen of onderzoek te 
plannen. Dus, uit de enquête blijkt de noodzaak om in een of andere vorm te laten zien welk onderzoek in 
de (internationale) donorgeneeskunde wordt gedaan. Een voorstel is om in 2015 samen met de andere 
commissies van de NVDG op de NVDG website meer informatie hieromtrent te verschaffen zoals 
toekomstige congressen, onderzoekslijnen, nieuwtjes en promotie onderzoeken.  
 
 
In 2015 zullen gemeenschappelijke vergaderingen van de commissies van de NVDG plaats vinden waar de 
voorzitter van de WeCo of de hele commissie aanwezig zal zijn.  
 
De WeCo zal werken aan het verspreiden van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door 
haar leden wordt uitgevoerd.  
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Activiteiten accreditatiecommissie AC-NVDG 
 
De leden van de accreditatiecommissie in 2014 waren: 
 
Koos Hendriks (voorzitter) 
Peter van den Burg 
Marieke van Rosmalen 
Sanne Bruijns 
 
In 2014 is het voorzitterschap van de accreditatiecommissie door Marieke van Rosmalen overgedragen 
aan Koos Hendriks wegens drukke werkzaamheden van Marieke. Peter van den Burg heeft, zijnde al 
voorzitter van de NVDG, aangekondigd zijn lidmaatschap van deze commissie in 2015 te gaan beëindigen. 
Er is eind 2014 begonnen met het zoeken naar een of meerdere opvolgers. 
 
In het kader van de erkenning als nieuw profiel donorgeneeskunde per 2015 zijn de eerste contacten 
gelegd met het ABSG en GAIA. Het wachten is op de toewijzing van een opleidingsinstituut (‘peildatum’) 
die naar verwachting medio 2015 zal gaan plaatsvinden. Vanaf dat moment heeft eenieder 12 maanden 
de tijd om bij de RGS een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling 
om zo in het profielregister ingeschreven te worden. 
 
Onze NVDG-nascholingslijst, die als leidraad zal gaan dienen bij de aanvraag om voor de 
overgangsregeling in aanmerking te kunnen komen, wordt voortdurend geactualiseerd. Eind 2014 is het 
voornemen om deze lijst uit te gaan breiden met niet-specifiek donorgeneeskundige nascholingen en 
overige deskundigheidsbevorderende activiteiten ter goedkeuring voorgelegd aan de RGS. 
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 Financieel jaarverslag NVDG  2014 
 
 Exploitatierekening  
 
Baten                                                  2014                                2013     2012                    2011 
Contributie                                    14 432,87                       11 722,59               9 406,42    4 425,00               
Rente                                                     14,54                               25,37                     27,74 
Debiteuren                                         239,25                             739,25                   200,00  
Dubbele betaling                               167,75 
Correctie op saldo                                 7,42 
Totaal                                            14 861,83                       12 487,21                9 634,16    4 425,00                
Lasten  
Bestuurskosten                                       0                                 724,69 
KvK                                                            0                                     0                     24,08           52,88 
Bankkosten                                        180,19                             159,90                  135,79      121,88 
E-captain                                            272,25                            705,83 
Logo                                                         0                                      0                    29,75       416,50 
Webhosting                                        169,50                              161,95          34,95         30,94 
Bedankjes                                             30,58                               20,97                    32,99  
Contributie KAMG                          5 475,00                         4 875,00              4 200,00   2  240,00 
Federatieve bijdrage KNMG         7 843,00                         3 984,00              3 986,00              
Crediteuren                                        386,75                         1 491,08 
Afschrijving (verliespost)                                                          200,00 
Subtotaal                                      14 357,27                       12 323,42              8 443,56    2 862,10     
 
Resultaat                                            504,56                             163,79              1 190,60   1  562,90     
Totaal                                            14 861,83                        12 487,21              9 434,16    4 425,00 
 

Balans  
 

Activa                                          31-12-2014                     31-12-2013           31-12-2012          31-12-2011       
Debiteuren                                       239,25                                739,25                 200,00 
Liquide middelen                         4 048,31                             4 147,98             3 032,36  2 041,76 
Totaal                                            4 287,56                             4 887,23              3 232,36  2 041,76               
 
Passiva   
Eigen vermogen                           3 900,81                            3 396,15              3 232,36   2 041,76 
Crediteuren                                      386,75                            1 491,08 
Totaal                                            4 287,56                             4 887,23             3 232,36  2 041,76 
Eigen vermogen 1-1                    3 396,15                            3 232,36              2 041,76    478,86  
Resultaat                                           504,56                               163,79             1 190,60               1 562,90                
Eigen vermogen 31-12                3 900,71                            3 396,15             3 232,36              2 041,76
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Toelichting Financieel jaarverslag NVDG 2014: 
 
- Contributie:  77 leden hadden moeten betalen, per lid € 20 (NVDG-bijdrage) + € 75 (KAMG-bijdrage) + 

vooraf berekende KNMG-bijdrage op basis van inkomensclassificatie en kortingsregels KNMG. Voor 
KAMG-bijdrage 2014 geldt als peildatum 01-01-2013, voor KNMG-bijdrage 01-01-2014 (miv 2015 zal 
dit worden gelijkgetrokken). Helaas waren er enkele leden die ondanks herhaalde herinnering en 
aansporing  niet aan hun betalingsverplichting voldeden. Dit is uiteindelijk naar 3 leden teruggebracht, 
van hen is het lidmaatschap beëindigd. Met KAMG kon na enig aandringen een compromis worden 
bereikt waarbij bij wijze van uitzondering de verliezen werden gedeeld. Neemt niet weg dat er dus wel 
een verlies resteert voor de NVDG. In de toekomst zal mogelijk gebruik worden gemaakt van een 
incassobureau. Verder kwamen er 6 nieuwe leden bij in 2014, zij betalen in 1e jaar alleen NVDG-
bijdrage. 

- Debiteuren 2013: Bedrag is volledig betaald. Van één lid bleek achteraf van twee kanten de contributie 
2013 alsnog in 2014 te zijn betaald, vandaar de post “dubbele betaling”. Dit bedrag wordt in 2015 
gecrediteerd, is onderdeel van de post crediteuren 2014. 

- Crediteuren 2013: Bedrag KNMG-afdracht volgens eigen herberekening (lager!) uiteindelijk 
geaccepteerd door KAMG, dit is volledig voldaan. 

- Debiteuren en crediteuren 2013 zijn al geboekt in het jaar 2013, deze komen daarom niet meer in 
2014 op de balans. 

- Debiteuren 2014: Betreft een aantal leden van wie de contributie 2014 pas in 2015 is ontvangen.  
- Crediteuren 2014: Betreft naast eerdergenoemde post ook restant van betaling aan KAMG/KNMG, 

welke na herberekening later is vastgesteld. Deze bedragen worden begin 2015 betaald. 
- Correctie op saldo: Er is een klein niet te traceren (positief) verschil in saldo op de betalingsrekening 

vastgesteld, waarvoor is gecorrigeerd. Heeft waarschijnlijk te maken met afrondingen. 
- E-captain: periodieke licentiekosten. 
- Webhosting: periodieke kosten voor geclaimde domeinnamen. 
- Contributie KAMG: Na overleg ivm wanbetalers als compromis voor deze 3 leden kwijtgescholden. 

Voor 74 leden wel betaald. Restant daarvan (€ 75) in 2015 betaald ( post crediteuren). 
- Federatieve bijdrage KNMG: Het volledige bedrag van €  7.987,- is inmiddels betaald, waarvan een 

klein deel (€ 144) in 2015 (post crediteuren). 
- Er resteert een miniem niet traceerbaar verschil in de berekening van het eigen vermogen, gezien het 

geringe bedrag (€ 0,10) is dit geaccepteerd. 
  

Voor akkoord:  
 
Amsterdam,  28 maart 2015 
 
Kascommissie:    ………………………….  ………………………..  
 Y.H. Ruiter  J. Augustijn 
 
 
Penningmeester: ………………………….  

 J.W. Hamstra                                             
 


