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Jaarverslag  
Nederlandse Vereniging voor 

Donorgeneeskunde Verenigingsjaar 
2020 

 

 

Geachte lezer,  

 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2020 aan van de Nederlandse Vereniging voor 

Donorgeneeskunde (NVDG). 

 

Inhoud: 

• Verslag NVDG bestuur 

• Algemeen NVDG  

• Commissies binnen de NVDG 

• Financieel jaarverslag (bijgevoegd als bijlage) 

 

 

Verslag NVDG bestuur  

In 2020 is er zijn er een wisselingen geweest in het bestuur: 

Koos Hendriks heeft zijn functie per 8 september 2020 neergelegd. 

 

De huidige samenstelling van het bestuur-NVDG: 

• Ineke Tieken, voorzitter - Eurotransplant International Foundation 

• Marieke van Rosmalen, secretaris - Eurotransplant International Foundation 

• Ryanne Lieshout-Krikke, vice voorzitter - Sanquin 

• Wouter Hamstra, penningmeester - Sanquin 

• Wim Bastiaansen - Sanquin 

 

Auteur(s) Datum Kenmerk 

Bestuur NVDG 05 Jan 2022 Jaarverslag NVDG 2020 



 

2020 is voor eenieder een bijzonder jaar geweest. Ondanks de heftige impact van 

COVID-19 op de verschillende werkvelden binnen de NVDG en op persoonlijk vlak, is 

het NVDG-bestuur nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen de Koepel arts 

Maatschappij + Gezondheid (KAMG). 

Met name het opzetten en invulling van de opleiding tot arts M+G en de subsidiering 

hiervan zijn grote punten voor de NVDG geweest.  

Verder is het Plan Versterking Publieke Gezondheid uitgerold.  

 

Algemeen NVDG  

Zoals hierboven al genoemd heeft het bestuur niet stilgezeten en is er veel werk verricht 

ten behoeve van de opleiding en de positie van de NVDG. 

 

Subsidie van opleiding donorgeneeskunde tot arts M&G. 

In 2020 heeft het bestuur van de NVDG en de KAMG zich verder ingezet om een 

volledige subsidie van alle opleidingen binnen de sociale geneeskunde te behalen. 

Zoals in het jaarverslag van 2019 vermeld staat, hebben alle werkgevers binnen de 

donorgeneeskunde reeds hun steun toegezegd voor de opzet van de KAMG om één 

opleiding arts M+G op te zetten, met daarin subsidie voor alle opleidingen. Echter blijkt 

de donorgeneeskunde nog niet zo sterk op de kaart te staan bij VWS als verwacht.  

 

Er zijn in 2020 twee webinars georganiseerd ter promotie van de verenigingen aan 

VWS; een vanuit de werkgevers over hoe zij het belang van de arts M&G zien, en een 

webinar vanuit het werkveld/ professional zelf en de toegevoegde waarde van de 

opleiding tot het werkveld. 

De werkgevers hebben hierbij hun steun betuigd. Naar aanleiding van vragen van het 

VWS hebben alle werkgevers samen een document met antwoorden opgesteld om 

VWS inzicht te laten krijgen in het werkveld van donorgeneeskunde en waarom 

donorgeneeskunde (en hiermee de subsidiering van de opleiding) zo relevant is voor de 

sociale geneeskunde. Helaas is een en ander flink bemoeilijkt door COVID-19. Dit zal 

ons er niet van weerhouden de besprekingen in het komende jaar voort te zetten. 

 

Landelijk Opleidingsplan (LOP) 

Het coördineren en vaststellen van het LOP is georganiseerd vanuit het Concilium, als 

onderdeel van de KAMG. Buiten de voorwaarde van subsidiering voor alle sociaal 

geneeskundige opleidingen voor de implementatie van het LOP, wordt ook al nagedacht 

over de concretere en praktische invulling hiervan. Meer over de invulling van het LOP 

kan je vinden bij de onderwijscommissie. 

 

 



 

Professionalisering facturering/administratie/registratie 

Binnen het bestuur van de NVDG was er de behoefte om de technische kant van de 

diverse factureringen en de ledenadministratie te vereenvoudigen, te stroomlijnen en te 

digitaliseren. Er zijn concrete stappen gemaakt om via een eenvoudig te gebruiken 

systeem de aanmeldingen en facturering voor de NVDG en de nascholingsdag te 

implementeren. Naar verwachting is dit begin 2021 afgerond. 

Tevens heeft de webmaster gewerkt aan een nieuwe lay-out van de NVDG website 

www.nvdg.info welke begin 2021 is afgerond. 

 

Ambassadeurschap voor het vak van arts M+G en donorgeneeskunde 

Het SOGEON  heeft in samenwerking met de KAMG, LOSGIO en de werkgroep AmBiZi, 

een ambassadeurschap opgezet, waarbij coassistenten en jonge artsen die aangegeven 

hebben interesse te hebben in een werkveld binnen de sociale geneeskunde, gekoppeld 

worden aan een ambassadeur uit dat gebied. Op deze manier kunnen laagdrempelig 

meeloopdagen georganiseerd worden, en wordt er meer naamsbekendheid gegeven 

aan de donorgeneeskunde. Een en ander heeft uiteraard anders uitgepakt door COVID-

19, maar er hebben zich al een heel aantal geïnteresseerden gemeld. Voor hen wordt 

gekeken naar de mogelijkheden op dat moment. 

 

Samenwerking binnen de KAMG.   

In 2020 is de band van de verschillende verenigingen en met de KAMG versterkt. Met 

name de prioriteit voor het LOP en subsidie hebben ertoe geleid dat er geen concrete 

veranderingen zijn geweest in het proces naar één vereniging. Het FMG (Forensisch 

Medisch Genootschap) kon zich helaas niet verenigen met de plannen van het LOP en 

andere punten binnen de KAMG en heeft zich teruggetrokken. 

 

Plan versterking publieke gezondheid 

Twee jaar geleden heeft de overheid een subsidie van 200.000 Euro aan de KAMG 

verstrekt om het vak van de arts M+G beter op de kaart zetten en meer kandidaten 

werven voor de opleiding tot arts M+G. 

Er is een speciale campagne-toolkit ontwikkeld, te vinden op 

https://www.artsmg.nl/toolkit 

10 jaar NVDG 

22 november bestond de NVDG precies 10 jaar! Deze mijlpaal zal gevierd worden met 

de leden op een mooi moment. 

 

  

http://www.nvdg.info/
https://www.artsmg.nl/toolkit


 

 

Commissies binnen de NVDG 

 

In de verschillende commissies heeft een kleine groep enthousiaste NVDG leden 

wederom veel werk verzet. Hieronder een verslag per commissie. Uiteraard dankt het 

bestuur de leden voor hun inzet en de steun vanuit de werkgevers hiervoor.  

 

Jaarverslag onderwijscommissie (OC)  

 

De huidige samenstelling van de OC: 

• Peter van den Burg – Sanquin 

• Ryanne Lieshout - Sanquin 

• Marieke de Rosner-van Rosmalen – Eurotransplant International foundation 

• Ineke Tieken – Eurotransplant International foundation 

• Mirjam Fechter – Matchis 

• Jorieke Konijnenbelt - Matchis 

• Rik van Leiden -- Nederlandse Transplantatie Stichting 

 

In 2020 heeft de onderwijscommissie gekeken naar de verschillende leerroutes die een 

aio’s kan volgen, waarbij het de bedoeling is dat leren en werken in de praktijk met 

ondersteunend cursorisch onderwijs gecombineerd worden en de niveaus van 

bekwaamheid in de tijd qua moeilijkheidsgraad oplopen. 

De thema’s en kenmerkende beroepsactiviteiten vanuit ons eigen, erkende 

Opleidingsplan Donorgeneeskunde zijn vertaald naar EPA’s (Entrustable Professional 

Activities). Met deze EPA’s kunnen aio’s gedurende de opleiding voor de verschillende 

onderdelen van ons werk en op verschillende niveaus bekwaam worden verklaard. 

 

Jaarverslag accreditatie commissie (AC) 

 
De huidige samenstelling van de AC: 

• Marian Schut 
 

Jan de Boer en Koos Hendriks hebben hun activiteiten voor de accreditatiecommissie 
neergelegd. Jan de Boer gaat binnenkort met pensioen en Koos Hendriks stopt na 8 jaar 
met zijn NVDG-bestuurstaken.  
Ook Marieke de Rosner zal zich, vanwege bestuurstaken, niet meer actief met de 
accreditatiecommissie bezighouden. 

 

 



 

Geaccrediteerde nascholingen 2020 

In 2020 zijn er, ondanks de corona pandemie, waardoor veel nascholingen een periode 

stil kwamen te liggen, toch nog 21 nascholingen door ons beoordeeld en geaccrediteerd.  

Ter vergelijking: in 2019 waren dit 36 nascholingen. Er heeft een verschuiving 

plaatsgevonden naar digitale en online georganiseerde nascholingen en e-learning. 

Iedere accreditatieaanvraag wordt door ons aan de hand van vijf criteria beoordeeld: 

1. Inhoudelijke kwaliteit van het programma / deskundigheidsbevorderende activiteit 

2. Objectiviteit van het programma/ deskundigheidsbevorderende activiteit 

3. Didactische kwaliteit van het programma en de docenten. 

Beoordeling van de werkvorm en de gestelde leerdoelen. 

4. Relevantie en niveau van het programma voor de beroepsuitoefening van het 

specialisme donorgeneeskunde 

5. Evaluatie en toetsing. 

 

Jaarverslag wetenschappelijke commissie (WeCo) 

 
De huidige samenstelling van de AC-NVDG:  

• Yared Paalvast 
 
Elise van den Brekel is gestopt met de wetenschappelijke commissie. Mirjam Fechter 
heeft ook haar taak binnen de commissie neergelegd. 
De nascholingsdag 2020 ‘Infectieziekten: wat is in beweging?’ was zeer geslaagd met 
een opkomst van 99 deelnemers. 
Yared Paalvast heeft zich in 2020 georiënteerd op de mogelijkheden van een digitale 
nascholingsdag. Meer goed nieuw hierover leest u in het jaarplan. 
 

  



 

 

Financieel jaarverslag (bijgevoegd als bijlage) 

 

 

Tot slot 

 

Alle leden die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor de verschillende commissies 

(nieuw gestart of dit jaar afscheid genomen van de commissie) worden hartelijk bedankt!  

 

Wederom willen wij ook dit jaar de oproep doen voor versterking van de 

onderwijscommissie, de accreditatiecommissie, de wetenschappelijke commissie en het 

bestuur. Mocht je interesse hebben of meer informatie willen over de werkzaamheden 

binnen de commissie, neem dan contact met ons op via nvdg.contact@gmail.com 

 

 

Namens het bestuur en de commissies,  

 

met vriendelijke groet,  

 

Marieke de Rosner - van Rosmalen, MD,  

Secretaris NVDG 

 

mailto:nvdg.contact@gmail.com

