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Jaarverslag 
 Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde 

Verenigingsjaar 2015 
 

 

 

Geachte lezer, 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2015 aan van de Nederlandse Vereniging voor 
Donorgeneeskunde (NVDG). De peildatum voor de overgangsregeling is inmiddels 
gepasseerd en er zijn al meerdere collegae die zich hiervoor hebben opgegeven. 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 

-wetenschappelijke commissie 

-accreditatie commissie 

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 23 Feb 2016 Jaarverslag NVDG 
2015 
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Jaarverslag Onderwijs Commissie Nederlandse 
Vereniging voor Donorgeneeskunde 

 
In 2015 is de OC-NVDG uitgebreid. Helaas hebben wij afscheid genomen van Jacqueline 
van de Wetering, afgevaardigd vanuit de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV). 
Tot op heden is er nog niemand in haar plaats gekomen.  

 
De huidige samenstelling van de OC-NVDG: 
 
Anna van Kleef (Sanquin) 
Anneke Brand (Sanquin) 
Arlinke Bokhorst (Sanquin, TRIP) 
Marja van Wijk (BISLIFE) 
Marieke van Rosmalen (Eurotransplant) 
Mirjam Fechter (Europdonor) 
Peter van den Burg (Sanquin) 
Rik van Leiden / Aartie Ramlochan – Tewarie Ramsaransing (Nederlandse Transplantatie 
Stichting)  
Susan Marks, Voorzitter (Eurotransplant) 

 

2015 stond in het teken van: 

A. 2 jarige opleiding Donorgeneeskunde  

 Opleidingsinstituut en -inrichting 

 Ontwikkeling lokaal opleidingsplan / curriculum 

B. Scholingsprogramma (Overgangsregeling) Donorgeneeskunde 

C. Participatie in het Concilium van de KAMG 

D. Participatie in het ontwikkelen van een masteropleiding Donor Health Care 

(DoHeCa) 
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Algemeen 

In 2015 is de OC-NVDG 7 keer bijeen geweest. In het laatste kwartaal is er besloten om 
niet meer met zijn allen bijeen te komen zodat er meer tijd was voor de 
voorbereidingen van het scholingsprogramma. Hieraan hebben Anna, Arlinke, Peter en 
Susan gewerkt. 

In 2015 moest een opleidingsinstituut worden geregeld voor het scholingsprogramma. 
In september heeft er een overleg plaatsgevonden met alle werkgevers. Dit overleg 
stond in het teken van het opzetten van het scholingsprogramma donorgeneeskunde. 
Aan de werkgevers is het een en ander voorgelegd en toegelicht t.a.v. de opties voor het 
opleidingsinstituut en de bijbehorende kosten, zowel financieel als in tijd, i.e. de sociaal 
geneeskundige basis en het stage programma. De keuze voor het opleidingsinstituut 
voor het scholingsprogramma is gevallen op de NSPOH (Netherlands School of Public 
and Occupational Health). Tevens is op 15 december 2015 de peildatum vastgesteld! In 
aanloop naar de peildatum is er samen met de instituutsopleider van de NSPOH gewerkt 
aan het meer inhoudelijk vormgeven van het scholingsprogramma.  

Links voor informatie en aanmelden scholingsprogramma: 

• Nieuwsbericht: http://www.knmg.nl/Opleiding-en-herregistratie/RGS-1/RGS-
artikel/152250/Inschrijven-scholingsprogramma-donorgeneeskunde.htm 

• Pagina ´Scholingsprogramma Donorgeneeskunde´: http://www.knmg.nl/Opleiding-en-
herregistratie/RGS-1/Opleiding/Scholingsprogramma-donorgeneeskunde.htm 

• Verwijzing op algemene opleidingspagina: http://www.knmg.nl/Opleiding-en-
herregistratie/RGS-1/Opleiding.htm 

 

A. 2 jarige opleiding Donorgeneeskunde  

In de 7 keer dat de OC is samengekomen in 2015 is verder gewerkt aan het ontwikkelen 
van de 2 jarige opleiding (het lokale opleidingsplan / curriculum). Ook dit jaar hebben 
wij gebruik mogen maken van de expertise van Hanneke Hoekstra in het kader van 
didactische ondersteuning. Er is verder gegaan met de vertaling van het landelijk 
vastgestelde opleidingsplan donorgeneeskunde naar een praktisch lokaal opleidingsplan 
waarbij de inhoud en invulling van de modules voor een groot deel zijn bepaald.  

 

Opleidingsinstituut en -inrichting 

Wie het opleidingsinstituut gaat worden voor de 2-jarige opleiding is nog onbekend. 
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B. Scholingsprogramma (Overgangsregeling) 

Sinds de het vaststellen van de peildatum is het opleidingsinstituut, de NSPOH, erkend 
voor het scholingsprogramma. Hiermee is het mogelijk voor alle zittende donorartsen 
die voldoen aan de criteria om zich aan te melden voor het scholingsprogramma. Zie de 
informatie hierboven.  

 

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 Susan Marks actief deelgenomen aan extra werkgroepen samengesteld door het 
Concilium om het concept landelijk opleidingsplan arts M & G te ontwikkelen.  

 

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

De ontwikkeling van het Nederlandse programma Donorgeneeskunde loopt nu achter 
op het Europese project Donor Health Care (DoHeCa). 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 zal voornamelijk in het teken staan van het scholingsprogramma en 
het verder ontwikkelen van het curriculum.  

Een ieder 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. Mail de voorzitter: 
s.marks@eurotransplant.org  
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Jaarverslag Wetenschappelijke Commissie 
Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde 

 
 

 
De samenstelling van de WeCo–NVDG in 2015 was: 
 
Anneke Brand (LUMC, Sanquin) 
Marja van Wijk (BISLIFE) 
Mirjam Fechter (Europdonor) 
Peter van den Burg (Sanquin) 
Niubel Diaz Padilla (Sanquin). 
 
Het werk van de wetenschappelijke commissie in 2015 was gericht op 
 
1) Participatie in de vergadering met het bestuur 
2) Participatie in de donorartsendag  
3) Bijdragen leveren aan de opleiding en NVDG 
4) Oprichten van de veilligheidscommissie 
. 
 
1) Participatie in de vergadering met het bestuur 
 
De WeCo heeft in 2015 zowel als commissie vergaderd, als samen met het bestuur NVDG 
bestuur, ten behoeve van afstemming van plannen. In 2015, is de WeCo 2 keer bijeen 
geweest en 2 keer in de gezamelijke vergadering met het bestuur.  
 
2) Participatie in donorartsendag  
 
Op de donorartsendag van maart 2015 heeft Niubel Díaz Padilla namens de WeCo een 
presentatie gehouden over“onderzoek in de praktijk” met de insteek dat de gezondheid 
van donors centraal moet staan. Relevante onderwerpen waar inbreng van donorartsen 
voor onderzoek gewenst is werden gepresenteerd. Een aantal artsen heeft aangegeven 
aan lopende studies te willen mee doen. Het thema van de eerste nascholing van 
donorgeneeskunde dd 06/02/2016 is “Wetenschappelijk onderzoek in de 
donorgeneeskunde” 
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3) Bijdragen leveren aan de opleiding en de NVDG   
 
- Taakfunctieomschrijving van  profiel donorarts KNMG 
- In de nieuwbrieven van de NVDG 
- De website NVDG 
 
4) Oprichten van de veilligheidscommissie  
De eerste vergadering van de veiligheidscommissie in oprichting heeft op 13 feb 2015 
plaats gevonden. De commissie zal tijdelijk als subcommissie van de NVDG optreden.  
 
Toekomst: 
 
De eerste termijn van 3 jaar van de leden van de WeCo is gepasseerd.  
Vanaf 1 februari zal het voorzitterschap door Wim de Kort worden vervuld. We danken 
Niubel Diaz Padilla voor haar inzet als eerste voorzitter van de WeCo.  
 
Onze collega Marja van Wijk zal de commissie verlaten. Zij gaat op een ander gebied van 
de geneeskunde werken en wordt bedankt voor haar inzet met name bij de oprichting 
van de veiligheidscommissie.  
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Jaarverslag accreditatiecommissie  
NVDG 

 
 

De leden van de accreditatiecommissie in 2015 waren: 
 
-Koos Hendriks (voorzitter) 
-Marieke van Rosmalen 
-Sanne Bruijns 
-Marian Schut 
-Jan de Boer 
 
In 2015 hebben we 2 nieuwe leden mogen verwelkomen, Marian Schut en Jan  
de Boer. Peter van den Burg heeft zijn activiteiten voor de accreditatiecommissie  
in 2015 beëindigd. 
De RGS heeft op 15 december 2015 de NSPOH formeel erkend als opleidingsinstituut 
donorgeneeskunde waarmee tevens de peildatum is ingegaan. Zittende collega’s die 
gebruik willen maken van de overgangsregeling hebben tot 15 december 2016 de tijd 
om zich aan te melden bij de RGS. Onze NVDG-nascholingslijst is voortdurend 
geactualiseerd en kan nu gebruikt worden als leidraad voor de 72 punten die gehaald 
moeten zijn bij de aanvraag voor de overgangsregeling. Met het NVDG-bestuur is 
afgesproken dat onze lijst voorlopig ook nog na 15 december 2015 zal worden 
aangevuld als dienstverlening naar collega’s die op de hoogte willen blijven van het 
nascholingsaanbod. 
Ook in 2015 heeft onze commissie deelgenomen aan de accreditatie-overleggen  
in breder verband van de ABSG en de KNMG. 
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Financieel jaarverslag NVDG 2015 
 

 

 

 EXPLOITATIEREKENING  
    

Baten 2015 2014 2013 
    
Contributie 18.135,50 14.432,87 11.722,59 
Contributie nog te ontvangen 181,75 239,25 739,25 
Rente  15,73 14,54 25,37 
Overig 25,00 - - 
Dubbele betaling - 167,75 - 
Correctie op saldo - 7,42 - 
    
Totaal € 18.357,98 € 14.861,83 € 12.487,21 
    
Lasten    
    
Afdracht KNMG+KAMG 14.998,50 13.318,00 8.859,00 
Bestuurskosten 0,00 0,00 724,69 
Bankkosten 198,08 180,19 159,90 
E-captain 242,00 272,25 705,83 
Webhosting 169,50 169,50 161,95 
Pennen 114,98 - - 
Overig 757,28 30,58 20,97 
Crediteuren xx 386,75 1.491,08 
Afschrijving (verliespost) - - 200,00 
Subtotaal € 16.480,34 € 14.357,27 € 12.323,42 
    
Resultaat 1.877,64 504,56 163,79 
Totaal € 18.357,98 € 14.861,83 € 12.487,21 
    
    
 BALANS  
    
Activa 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 
Liquide middelen 7.044,38 4.048,31 4.147,98 
Debiteuren 181,75 239,25 739,25 
Totaal € 7.226,13 € 4.287,56 € 4.887,23 
    
Passiva    
Eigen vermogen 5.778,35 3.900,81 3.396,15 
Crediteuren 1.447,68 386,75 1.491,08 
Totaal € 7.226,03 € 4.287,56 € 4.887,23 
    
Eigen vermogen 1-1 3.900,71 3.396,15 3.232,36 
Resultaat 1.877,64 504,56 163,79 
Eigen vermogen 31-12 € 5.778,35 € 3.900,71 € 3.396,15 
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Toelichting: 
 
ALGEMEEN:  We hebben over 2015 een positief resultaat kunnen boeken van € 1.877. Het was ook de 
bedoeling om het vermogen te vergroten omdat we als relatief nieuwe wetenschappelijke vereniging 
financieel nog weinig vet op de botten hebben. Daarmee is het moeilijk om eventuele tegenvallers te 
kunnen opvangen, het is dus zaak om het risico te verminderen door een buffer aan te leggen. Daarnaast 
willen we extra financiële middelen opbouwen ivm toekomstige kosten welke inherent zijn aan de 
geplande verdere professionalisering. Het positieve resultaat valt hoger uit dan begroot door de relatief 
veilige manier van begroten en door een paar meevallers.  
Het ledental blijft stabiel, nieuwe leden en vertrekkers zijn in evenwicht. 
 
1. EXPLOITATIEREKENING 
 
Contributie: Inkomsten hieruit vielen hoger uit m.n. doordat nieuwe leden afhankelijk van het moment 
van intreden in het kalenderjaar nu naar rato contributie betalen. Dat bedrag is moeilijk vooraf te 
voorspellen. Er wordt voorzichtig begroot. Totaal gefactureerd € 18.016,50. Er werd alsnog contributie 
ontvangen van een eerder uitgeschreven lid (€ 119,00).  Een bedrag van € 181,75 moest na 31-12-2015 
nog ontvangen worden. 
 
Overig: sponsoring: Voor niet-artsen bestaat de mogelijkheid om sponsor lid te worden van de NVDG. 
Naar verwachting zal dit niet veel gaan voorkomen, maar er zijn niet-artsen in ons werkveld actief die 
graag bij onze vereniging betrokken willen worden. Er is daarvoor een minimum sponsorbedrag van € 25 
per jaar afgesproken (voor hen hoeven we niet af te dragen aan KNMG/KAMG). Vooralsnog mochten we 
één sponsor lid begroeten. 
 
Afdracht KNMG+KAMG: In totaal € 14.998,50 waarvan in 2015 voldaan € 13.748,57 en in januari 2016 de 
resterende € 1.249,93 (zie crediteuren). 
 
E-captain: Kosten zijn lager uitgevallen dan begroot omdat het eenmalig extra bedrag  (circa € 200) niet is 
gefactureerd. 
 
Lasten/Overig: Betreft in de eerste plaats kosten mbt de uitvaart (advertentie en bloemstuk) van wijlen 
ons bestuurslid Edward Przespolewski, zoals bekend is hij begin januari 2015 plotseling overleden. Verder 
gaat het om een kleiner bedrag voor attenties als bedankje of bij afscheid, promotie, ziekte e.d. 
 
Pennen: In 2015 hebben we ter promotie van onze vereniging (mn bij de carrièrebeurs) 100 pennen met 
NVDG-opdruk laten maken. Dit was niet begroot. 
 
2. BALANS 
 
Debiteuren: Betreft contributie over 2015 van nieuwe leden waarvan betaling in boekjaar 2016 
binnenkomt (€ 181,75). Dit bedrag is dus nog niet verwerkt in het eindsaldo van de liquide middelen, 
maar wordt wel meegeteld voor het eigen vermogen. 
NB: debiteuren over 2014 zijn in 2015 volledig ontvangen, deze zijn al in de jaarrekening van 2014 
verwerkt (€ 239,25), komen in dit overzicht van 2015 dus niet meer terug. 
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Crediteuren: Betreft bedrag van € 1.279,93 dat valt onder boekjaar 2015 maar wordt afgeschreven in 
januari 2016 (€ 1.249,93 laatste termijn afdracht 2015 KNMG+KAMG plus € 30 teveel betaalde 
contributie). Verder is er een doorgeschoven crediteurenpost van het voorgaande jaar (€ 167,75, 
onderdeel van totale post € 386,75) waarbij iets mis is gegaan, deze wordt alsnog begin 2016 voldaan.  
NB: overige crediteuren over 2014 zijn wel voldaan in 2015 (€ 219), deze zijn al in de  jaarrekening van 
2014 verwerkt, komen in dit overzicht van 2015 dus niet meer terug. 
 
 
J.W. Hamstra, penningmeester NVDG 

 
 
 


