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Jaarverslag  
Nederlandse Vereniging voor 

Donorgeneeskunde Verenigingsjaar 
2017 

 

 

 

Geachte lezer,  

 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2017 aan van de Nederlandse Vereniging voor 

Donorgeneeskunde (NVDG). 

Algemeen bestuur 

In 2017 hebben een aantal bestuursleden hun positie neergelegd: 

Tanneke Marijt, Jo Wiersum en Peter van den Burg 

Nieuwe leden: Koos Hendriks, Ryanne Lieshout-Krikke, Ineke Tieken 

 

De huidige samenstelling van het bestuur-NVDG: 

 Ineke Tieken, voorzitter – Eurotransplant International Foundation 

 Sanne Bruijns, secretaris – Sanquin 

 Ryanne Lieshout-Krikke, vice voorzitter -- Sanquin 

 Koos Hendriks  --  Sanquin 

 Wouter Hamstra  --  Sanquin 

 Wim Bastiaanse  --  Sanquin 

 Susan Marks -- Sanquin 

 

Voor wat betreft het bestuur zaten we in een overgangsjaar; na het neerleggen van de 

bestuurspositie en voorzittersrol door Peter van den Burg en wijziging van leden heeft 

het bestuur pas in het najaar een nieuwe voorzitter gevonden.  
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Algemeen NVDG  

De meeste artsen hebben inmiddels, die voldeden aan de overgangsregeling, hun 

profiel registratie binnen, er zijn nog enkele die in de afrondende fase hiervan bezig zijn. 

Dit leidt naar het stellen van nieuwe doelstellingen omdat het werk van de vereniging 

nog lang niet klaar is. We hebben in het afgelopen jaar ook niet stil gezeten. U kunt 

hierover meer lezen in de jaarverslagen van de verschillende commissies. 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 (OC)  

 accreditatie commissie (AC) 

 wetenschappelijke commissie (WeCo) 

 financieel jaarverslag (bijgevoegd als bijlage) 

 

Namens het bestuur en de commissies,  

 

met vriendelijke groet,  

 

Ineke Tieken, MD,  

Voorzitter NVDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Jaarverslag Onderwijs Commissie 

Nederlandse Vereniging voor 
Donorgeneeskunde 

 

 

Algemeen 

In 2016 is Arlinke Bokhorst (Sanquin, TRIP) gestopt met de OC i.v.m. een andere functie. Wel 

heeft ze aangegeven een adviserende rol voor de OC te willen houden. We hebben dit jaar 3 

nieuwe leden! Franka van Reekum is afgevaardigd vanuit de Nederlandse Transplantatie 

Vereniging (NTV). Ivo Filipoff is aangesloten vanaf de Euro Tissue Bank en heeft Joke van 

Marion, Sanquin, aangegeven tijdelijk lid te willen zijn. Susan Marks is gaan werken voor Sanquin 

en is nu een vertegenwoordiging in de OC vanuit Sanquin.  

 

De huidige samenstelling van de OC: 

 Aartie Ramlochan - Tewarie Ramsaransing -- BISLIFE 

 Anna van Kleef -- Sanquin 

 Anneke Brand -- Sanquin 

 Franka van Reekum -- Nederlandse Transplantatie Vereniging, UMCU 

 Ivo Filipoff -- Euro Tissue Bank 

 Joke van Marion -- Sanquin 

 Marieke van Rosmalen – Eurotransplant International foundation 

 Mirjam Fechter -- Matchis 

 Peter van den Burg -- Sanquin 

 Rik van Leiden -- Nederlandse Transplantatie Stichting 

 Susan Marks, voorzitter -- Sanquin 
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2017 stond in het teken van: 

A. Laatste deel van het Scholingsprogramma Donorgeneeskunde 

B. 2 jarige opleiding Donorgeneeskunde  

 Opleidingsinstituut en -inrichting 

 Ontwikkeling lokaal opleidingsplan / curriculum 

C. Participatie in het Concilium van de KAMG  

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

In 2017 zijn er 7 OC-NVDG vergaderingen geweest. Dit jaar heeft de focus gelegen op het verder 

ontwikkelen van de 2-jarige profiel opleiding. 

 

A. Laatste deel van het Scholingsprogramma Donorgeneeskunde  

In februari 2017 hebben de eerste artsen die het scholingsprogramma hadden voltooid hun 

diploma als profielarts in ontvangst mogen nemen. Afgelopen november is er een officiële 

uitreiking geweest voor de laatste groep donorartsen die hun profiel registratie hebben behaald. 

Op een enkele uitzondering na is het scholingsprogramma voltooid. In totaal zijn er nu ongeveer 

50 artsen die zich hebben geregistreerd of nog kunnen registreren als Donorarts KAMG. 

 

B. 2 jarige profiel opleiding Donorgeneeskunde  

Na het afronden van het scholingsprogramma voor de overgangsregeling hebben de leden van 

de OC weer tijd en energie voor om verder te gaan met het verder ontwikkelen van de inhoud van 

de 2-jarige profiel opleiding.  

Afgelopen mei is het succes van het scholingsprogramma besproken met de werkgevers. Ook is 

het vervolg hiervan besproken betreffende het opzetten van de 2-jarige profiel opleiding. Alle 

werkgevers zijn het er over eens dat het “point of no return” is bereikt. Met hen is een 2-sporig 

beleid afgesproken. Eén heeft betrekking op de ontwikkeling van de inhoud van de opleiding. Dit 

gaat voor een groot deel buiten hen om. Het andere spoor betreft de opleidingsinrichting: waar 

het “werkplek” leren plaatsvindt. Hier dienen de AIOS en de opleider, door de werkgever worden 

gefaciliteerd om de opleiding te realiseren. Er is afgesproken dat de werkgevers samen een 

consortium zullen vormen, zodat de opleiders en AIOS één aanspreekpunt hebben ongeacht de 

organisatie waarin ze werkzaam zijn. Er is afgesproken dat de OC de werkgevers zal 

ondersteunen in het opzetten van het consortium. Hierover werkt de OC-NVDG nauw samen met 

de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) die de visitatie van een opleidings-

instelling en -inrichting doet. 

Echter, alvorens een werkgevers consortium te kunnen vormen moet het Besluit 

Donorgeneeskunde worden aangepast. Volgens het huidige besluit moeten alle werkgevers apart 

eerst voldoen aan de eisen voor een opleidingsinstelling en pas daarna kan een consortium 

worden gevormd. Voor de kleinere organisaties waar donorgeneeskunde gerelateerde 

werkzaamheden worden verricht is dit vrijwel niet mogelijk. Tevens is gebleken dat dit vaak niet 

mogelijk is in de sociale sector vanwege de vele kleinere organisaties met artsen in dienst en zal 



 

het toekomstig Kaderbesluit hier in alle waarschijnlijkheid rekening mee gaan houden. Hierover 

werkt de OC-NVDG nauw samen met de RGS die de visitatie van een opleidings-instelling en -

inrichting doet.  

Met de werkgevers is ook afgesproken dat de Netherlands School of Public and Occupational 

Health (NSPOH) de opleidingsinstelling zal worden.  

 

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. Het concept landelijk opleidingsplan van 4 jaar tot 

arts M&G is ingediend bij het bestuur van de KAMG en geaccepteerd. Alle huidige profielen zijn 

ingedeeld in deskundigheidsgebieden (zg. domeinen). De specifieke invulling van de diverse 

deskundigheidsgebieden is nog niet af. Dit geldt ook voor het domein “Donor- en farmaceutische 

geneeskunde”, waaronder de donorgeneeskunde valt. Hieraan zal in het eerste kwartaal van 

2018 worden gewerkt.  

Aartie Tewarie gaat samen met Susan Marks de OC-NVDG in het Concilium vertegenwoordigen.  

 

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

De modules van het Europese project Donor Health Care (DoHeCa) zijn in de laatste fase van de 

pilot beland. De modules ‘General principles’, ‘Donor suitability’, Donation & Complications’, 

Quality Management in Donor Health Care’ zijn gepilot. Dit betekent dat studenten, van over de 

hele wereld en docenten, de modules hebben doorlopen om de inhoud en haalbaarheid te 

beoordelen. De laatste module ‘Specifications & Indications’ wordt tot april 2018 gepilot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jaarverslag Accreditatie Commissie 
Nederlandse Vereniging voor 

Donorgeneeskunde 
 

 

 

De huidige samenstelling van de AC-NVDG: 

 Koos Hendriks, voorzitter -- Sanquin 

 Jan de Boer -- Eurotransplant International foundation 

 Marieke van Rosmalen -- Eurotransplant International foundation 

 Marian Schut -- Sanquin 

  

Sanne Bruijns is in 2017 gestopt als lid van de accreditatiecommissie. 

 

In 2017 zijn de leden als accrediteur van start gegaan om in GAIA aangeboden nascholingen te 

accrediteren. Na aanvankelijke technische opstartproblemen in GAIA loopt dit nu. 

 

Onze eigen NVDG-nascholingslijst in het kader van de overgangsregeling is in 2017 nog in de 

lucht gehouden mede ten behoeve van de collega’s die nog bezig zijn met de verkorte opleiding. 

In 2018 zal deze lijst achterhaald zijn en derhalve niet meer worden bijgehouden. Relevante 

informatie over nascholingen zijn bekend bij de accrediteurs van de NVDG (leden van 

accreditatie commissie) en zijn te vinden via de NVDG website. 

 

Gedurende het jaar is er regelmatig aandacht gevraagd bij de KAMG en ABSG over het 

probleem dat nogal wat aanbieders van relevante nascholingen géén accreditatie aanvragen 

voor donorgeneeskunde en dat er nog steeds onduidelijkheden bestonden over de precieze 

interpretatie van de verplichte 200 uur deskundigheidsbevordering in het kader van de eisen voor 

herregistratie. Dit heeft geleid tot het aangaan van een sociaal geneeskundige lijstverbinding 

tussen KAMG, NVAB en NVVG waardoor alle ABSG geaccrediteerde nascholing geldt als 

binnen het eigen specialisme. Hetzelfde geldt voor ABAN geaccrediteerde nascholing. Ook is er 

een regeling gekomen waarbij profielartsen van de kleine verenigingen (waaronder de NVDG) de 

mogelijkheid wordt geboden om ‘binnenlandse scholingen niet-vooraf-geaccrediteerd’ voor 

accreditatie aan te bieden bij het ABSG om zo relevant gevolgde nascholing alsnog voor 

accreditatie in aanmerking te laten komen. Eind 2017 is er op de KAMG-website een nadere 

toelichting gepubliceerd over de 200 uur deskundigheidsbevordering. Hiervan mag maximaal 25 
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% (= max 50 uur) buiten het eigen specialisme worden gevolgd en moet minimaal 40 uur ICT 

(intercollegiale toetsing) worden gedaan. 

 

De in 2016 gestarte oriënterende gesprekken met mogelijke aanbieders van gecertificeerde 

begeleiding bij de eisen voor individuele- en externe kwaliteitsevaluatie zijn gestaakt aangezien 

dit aspect van de eisen voor herregistratie is opgepakt op centraal niveau door het KAMG.  

 

Ook in 2017 heeft onze commissie deelgenomen aan de accreditatie-overleggen in breder 
verband met de ABSG en KNMG.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jaarverslag Wetenschappelijke 
Commissie Nederlandse Vereniging 

voor Donorgeneeskunde 

 

 

 

Dit jaar heeft de wetenschappelijke commisie (WeCo) nieuwe leden geworven en een nieuwe 

voorzitter is benoemd als opvolger van Dr. Wim de Kort. 

 

De huidige samenstelling van de WeCo–NVDG is: 

 

 Djuna Back -- Sanquin) 

 Niubel Diaz Padilla, secretaris --  Sanquin 

 Elise van den Brekel, voorzitter -- Sanquin 

 Mirjam Fechter  -- Matchis 

 Claudia Weller -- Sanquin 

 

Het werk van de wetenschappelijke commissie in 2017 was gericht op 

 

 Participatie in de vergaderingen van de NVDG 

 Participatie in het KAMG congres 2017: Vertrouwen goed, controle beter? 

 Organiseren van de Landelijke donorartsendag van de NVDG  in 2018 

 PR activiteiten  

 

Participatie in de vergaderingen van de NVDG:  

De WeCo heeft in 2017 de gezamelijk vergadering met het bestuur bij gewoond. De WeCo is 3 

keer bijeen geweest. 

  

Participatie in het KAMG congres 2017 “Vertrouwen goed, controle beter?”. 

De WeCo heeft in samenwerking met de OC een workshop in het KAMG congres gegeven. 

Susan Marks en Niubel Diaz Padilla discussieerden daar over de veiligheid van 

lichaamsmaterialen voor transplantatie en transfusie; in tijden van globalisering en grootschalige 
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wijze van voedselproductie.  

 

Organiseren de donorartsendag nascholingen 2018:  

De WeCo heeft de nascholing “privacy and autonomy in donor health” van 3 februari 2018 

georganiseerd.  

 

PR activiteiten:  

Meeschrijven aan de nieuwsbrieven van de NVDG 

Bekend maken van onderzoeken van belang voor NVDG leden. 

Bekend maken van het proefschrift van Maurits Hoogerwerf: ‘Giving blood: Donor stress and 

hemostasis’. op de NVDG site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


