
Januari 2019 

 

  

Geachte lezer, 

 

Hierbij sturen wij u de 18e editie van onze nieuwsbrief en tevens de eerste nieuwsbrief van 2019. 

Ik hoop dat iedereen de feestdagen goed doorgekomen is en dat 2019 een goed jaar voor iedereen 

wordt. 

 

Ik wil hierbij ook mijn excuses maken omdat het veel te lang geduurd heeft sinds de laatste nieuwsbrief. 

Aan de ene kant niet goed maar aan de andere kant juist een goed teken. Er zijn heel veel zaken aan de 

gang die veel tijd en aandacht hebben getrokken.  

Ik zal deze punten kort aanstippen maar zijn uitgebreider terug te lezen in het jaarverslag dat we z.s.m. 

zullen publiceren. 

I. Opleiding donorgeneeskunde vs opleiding arts M&G 

II. Verbetering samenwerking binnen KAMG 

III. Wijzigingen eisen herregistratie 

IV. Subsidie opleiding donorgeneeskunde 

V. Nascholingsdag 2 februari  

 

Hieronder kan meer gele  

 

I. Opleiding donorgeneeskunde vs opleiding arts M&G 

 

Helaas moeten we mededelen dat we in 2018 geconfronteerd zijn met tegenslagen op het gebied 

van de onderwijs commissie. We hebben hierdoor moeten besluiten dat het met de hoeveelheid 

werk die nog nodig was om de 2 jarige profiel opleiding voor 1 januari 2019 klaar te hebben niet 

zou lukken. De grote hoeveelheid werk om een zelfstandige opleiding tot profiel arts te hebben 

voor 2 jaar was niet realiseerbaar. Vanaf 2021 is alleen nog een 4-jarige opleiding arts M&G 

mogelijk en sluit daarmee de instroom in het profielregister. We hebben daarom besloten dat we 

ons voornamelijk richten op de inhoud van de 2 jaar aandachtsgebied donorgeneeskunde binnen 

de 4-jarige opleiding arts M&G. 

 

II. Verbetering samenwerking binnen KAMG 

 

Dit punt is nu een van de belangrijkste aandachtspunten geworden in 2018 en zal de komende 

jaren een belangrijk punt zijn waar de NVDG met de andere verenigingen mee bezig is. Het doel is 

een sterk verenigde KAMG vereniging te zijn om de sociale geneeskunde beter zichtbaar te maken 

en een krachtigere stem te laten horen. Om dit doel te bereiken zijn er vele stappen nodig. We zijn 

nu nog bezig met de inventarisatie en verkennende fase. Daarin willen we ook de leden van de 

verschillende verenigingen meenemen. Er zal daarom in het begin van 2019 een enquête naar 

jullie gestuurd worden en horen we graag hoe jullie hier over denken. Bij de enquête zal meer 

informatie hierover worden gegeven. 

 

III. Wijzigingen eisen herregistratie 

 

Zoals jullie allemaal inmiddels moeten weten is dat de eisen voor herregistratie gewijzigd zijn.  

Ik wil ieder er op wijzen dat het de verantwoordelijkheid van elke profielarts is om de accreditatie 

voor herregistratie van profiel donorgeneeskunde goed bij te houden. Toch wil ik van de 



gelegenheid gebruik maken om ieder er op wijzen dat vanaf 2019 het noodzakelijk is om aan de 

criteria van EIF te voldoen. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de website van de KAMG 

((https://www.kamg.nl/eif-hoe-doe-ik-dat/). 

 

 

IV. Subsidie opleiding donorgeneeskunde 

 

Een deel van de aandachtsgebieden binnen de sociale geneeskunde worden gesubsidieerd, 

echter de opleiding tot arts M&G met aandachtsgebied donorgeneeskunde niet. Samen met 

andere niet-gesubsidieerde profielen zijn we bezig om een gezamenlijk pleidooi te maken die 

ondersteunt wordt door de werkgevers om te bespreken met de ministerie VWS. 

 

V. Nascholingsdag en ALV op 2 februari 2019 

 

Op zaterdag 2 februari zullen we bij Sanquin de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVDG 

houden in combinatie met een wetenschappelijk programma. Het thema van deze nascholing zal 

zijn “Demografische invloeden op donorkeuring en lichaamsmateriaal”.  

Naast de zeer interessante presentaties is er ook de mogelijkheid elkaar te ontmoeten tijdens de 

pauzes, lunch en borrel. Ik hoop jullie daarom allemaal te zien op 2 februari 2019. 

 

 

Namens het bestuur NVDG, met vriendelijke groet, 

 

 

Ineke Tieken, voorzitter NVDG. 


