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Geachte lezer, 
Hierbij sturen wij u de 16e editie van onze nieuwsbrief en tevens de laatste nieuwsbrief van mij 
als voorzitter van de NVDG. Per 1 januari 2017 stop ik met het voorzitterschap. Ik kijk terug op 
twee mooie termijnen en heb sinds de oprichting onze vereniging professioneel zien worden. 
Inmiddels zijn er donorartsen KNMG in het RGS-register ingeschreven en zijn we officieel 
vertegenwoordigd in verschillende bestuurlijke organen. We hebben echter nog geen vervanger 
voor mij en we doen hierbij nogmaals een dringende oproep voor een nieuwe voorzitter en tevens 
voor bestuursleden, zie de profielschets in de bijlage. 
 
 
1) ALV, nascholing en certificering donorartsen KNMG op zaterdag 4 februari 2017 
Op zaterdag 4 februari zullen we bij Sanquin de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVDG 
houden in combinatie met een wetenschappelijk programma. We zullen aan het einde van de dag 
de feestelijke certificering houden van de eerste donorartsen KNMG die zijn ingeschreven in het 
RGS register. Voor deze certificering zijn tevens directie en vertegenwoordigers van de NSPOH, 
KAMG en RGS uitgenodigd. 
 
 
2) Europees Donor Health Care (DoHeCa) programma 
Zoals eerder gecommuniceerd is de NVDG associate partner van het Europees gesubsidieerde 
onderwijsprogramma DoHeCa. Deze opleiding staat al redelijk in de steigers en op 5 september 
2016 zijn we begonnen met een pilot met 12 studenten. Deze collegae/studenten komen uit 
verschillende werkvelden; donatie van organen, weefsels en bloed. Tevens vertegenwoordigen 
ze verschillende landen binnen Europa maar ook daarbuiten (India en Australië). Het is volledig 
‘distance learning’, nieuw voor de studenten en voor ons en spannend en inspirerend om hier 
onderdeel van te zijn. Zie www.donorhealthcare.org 
Voor een voorproefje kan er gratis gekeken worden naar lessen over collaps bij donors: 
http://en.syncopedia.org/wiki/E-learning_modules_for_Donor_Health_Care 
Deze lessen zullen via de EBA (European Blood Alliance) en ISBT (International Society of Blood 

Transfusion) als publieke lessen met toetsing en certificering 
gepositioneerd worden. 
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3) Het KAMG congres 
Het KAMG congres van 25 november 2016 stond in het kader van vakmanschap. Een actueel 
onderwerp dat we allemaal in ons werk zullen herkennen. Namens de NVDG heeft Anna van Kleef  
een parallelsessie verzorgd. Naast een aantal donorartsen waren er een aantal artsen van GGD-
en en andere organisaties aanwezig. Anna presenteerde de doelstellingen van de NVDG en de 
activiteiten van de donorartsen als inleiding. Aan de hand van casuïstiek over dilemma’s tussen 
donorbelang en patiënt werden deze situaties in werkgroepen besproken en dit resulteerde in 
interessante interacties. 
 
 
4) Niubel goes viral 
Onze collega Niubel Diaz Padilla is betrokken bij een focus groep Cuba. Vanuit deze groep is een 
promotie filmpje gemaakt over de interactie tussen de Nederlandse en Cubaanse 
gezondheidszorg. Een van de speerpunten is de preventie bevorderen. Nieuwsgierig, kijk dan op 
http://nphf.nl/trckr.php?type=link&campaign=219&hash=&url=https://youtu.be/BXdGhd0ff74 
 
 
5) Nieuws van onze commissies 
A) Onderwijs commissie (OC NVDG, voorzitter Susan Marks) 
Nu dat de laatste groep zittende donorartsen is begonnen aan het scholingsprogramma zal de OC 
zich weer volledig gaan richten op het verder ontwikkelen van de 2-jarig profiel opleiding. Ook zal 
worden gekeken naar de beste kandidaat om opleidingsinstituut te worden voor de 2 jarige profiel 
opleiding.  
De OC heeft meegewerkt in het Concilium aan het schrijven van een opleidingsplan voor een 4-
jarige opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid. Hierin wordt er gesproken over de 
verschillende domeinen waar Donorgeneeskunde er 1 van is samen met farmaceutische 
geneeskunde. Het opleidingsplan is goed ontvangen door het KAMG bestuur. Er wordt nu gewerkt 
aan de beschrijving van de competenties in de praktijk per domein. In de toekomst zal er gewerkt 
worden hoe dit opleidingsplan, in de praktijk, kan worden geïmplementeerd. Dit zal niet op zeer 
korte termijn plaats vinden, daarom wordt het 2-jarige profiel opleiding donorgeneeskunde 
alsnog gerealiseerd. De verwachting is dat deze in 2017 van start zal gaan.     
 
B) Accreditatie commissie (AC NVDG Voorzitter Koos Hendriks) 
 Inmiddels zijn de eerste collega’s klaar met de verkorte opleiding en hebben van de NSPOH een 
verklaring van gelijkwaardigheid ontvangen ten behoeve van de registratie als profielarts 
donorgeneeskunde. Dit betekent in feite dat hun registratie een feit is ook al hebben ze hierover 
nog geen officieel schrijven van de RGS ontvangen. De registratie geldt voor 5 jaar waarna 
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herregistratie aangevraagd zal moeten worden. De eisen voor herregistratie zijn terug te vinden 
op de website van de KNMG (www.knmg.nl) en komen in het kort op het volgende neer: 

1. De profielarts moet het specialisme in voldoende mate en regelmatig hebben uitgeoefend 
(gemiddeld over 5 jaar 16 uur per week). 

2. De profielarts moet in voldoende mate hebben deelgenomen aan geaccrediteerde 
deskundigheidsbevorderende activiteiten (gemiddeld over 5 jaar ten minste 40 uur per 
jaar). 

3. De profielarts moet in voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel 
functioneren hebben deelgenomen (Persoonlijk Ontwikkel Plan). 

4. De profielarts moet in voldoende mate aan externe kwaliteitsevaluatie hebben 
deelgenomen. 

Nadere inhoudelijke invulling aan deze eisen zoals het aandeel van Intercollegiale Toetsing, het 
aangaan van eventuele “lijstverbindingen” met andere specialismen, het aanwijzen van 
gecertificeerde personen die bij het POP en de externe kwaliteitsevaluatie begeleiding dienen te 
geven, wil de RGS zo veel als mogelijk overlaten aan de wetenschappelijk verenigingen (voor ons 
de KAMG). 
Vastlegging van geaccrediteerde nascholingsuren (punt 2) zal lopen via het GAIA-systeem. 
Momenteel is het profiel donorgeneeskunde nog niet opgenomen in GAIA. Dit betekent dat zowel 
nieuwe profielartsen die voorheen nog niet in GAIA waren geregistreerd alsook aanbieders van 
nascholingen die accreditatie van hun nascholing willen aanvragen dit nog niet kunnen doen voor 
donorgeneeskunde. Na herhaaldelijk aandringen heeft GAIA inmiddels toegezegd dit probleem 
op te gaan lossen. 
Alhoewel voor de kersverse geregistreerde collega’s herregistratie nu nog ver weg lijkt (2021), is 
het wel raadzaam nu al actief te gaan werken aan het “dossier” en het niet te laten aankomen op 
de laatste paar jaren. Hierbij valt te denken aan het praten met de werkgever over een budget 
voor nascholingen en het vormen van intercollegiale toetsingsgroepen. Spelregels betreffende 
deze Intercollegiale Toetsingsgroepen zijn terug te vinden in “Beleidsregels RGS, bijlage II en III” 
2015 link (https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/wat-doet-de-
rgs/beleidsregels-rgs.htm). 
 
 
C) Wetenschappelijke commissie (WeCo NVDG: voorzitter Wim de Kort) 
Het wetenschappelijk programma  voor de bijeenkomst op 4/2/2017 zal gaan over matching en 
de kwaliteit van werken. Een voorlopig programma is als bijlage toegevoegd. Voor de planning 
graag aanmelden bij ons secretariaat, NVDG.contact@gmail.com, kosten 10,- Euro voor leden en  
35,- Euro voor niet leden. 
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6) Financiën 
Financieel gezien verloopt 2016 voor de vereniging tot dusverre naar behoren. Met het positieve 
resultaat wordt een reservering opgebouwd voor nascholingen en een buffer om eventuele 
tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. In de ALV van februari 2017 zal de 
penningmeester gedetailleerd verantwoording afleggen m.b.t. het boekjaar 2016. 
Voor het komende jaar (2017) is er voor de NVDG geen aanleiding om de contributie te verhogen. 
Zoals bekend is de contributie opgebouwd uit een KNMG-deel, een KAMG-deel en een deel voor 
de NVDG zelf. Het KNMG-deel is nog afhankelijk van de inkomensklasse (voor de meesten van ons 
is de bijdrage € 122 per jaar). De KAMG-bijdrage bedraagt voor 2017 ongewijzigd € 80. KAMG 
heeft wel besloten om de bijdrage per lid daarna te verhogen: in 2018 met € 5 en in 2019 
nogmaals € 5, dit zal dan ook worden doorberekend in de NVDG-contributie. NVDG-deel van de 
contributie bedraagt voor 2017 ongewijzigd € 55. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2017 
naar alle leden een gespecificeerde factuur worden verzonden. 
NB: Indien je je lidmaatschap wilt beëindigen, dient dit uiterlijk op 16 december 2016 per e-mail 
te worden gemeld bij NVDG.contact@gmail.com met CC naar w.hamstra@sanquin.nl.  
 
 
6) Boekentip 
Dit keer een interessante verwijzing naar de wereld van stamcellen, over wetenschap, 
werkelijkheid en fictie van Bernard Roelen. ISBN 978-90-73196-82-7. Tevens beschikbaar via 
http://www.biomaatschappij.nl/product/stamcellen-2/ 
 
 

 Namens het bestuur en commissies NVDG, met vriendelijke groet, 

 

 

Dr. Peter van den Burg, voorzitter NVDG. 

 

Bijlagen: 

- profielschetsen bestuur 

- voorlopig programma 4 februari 2017 
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