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Geachte lezer, 
 
Hierbij sturen wij u de 20e editie van de nieuwsbrief. 
We hopen dat iedereen de afgelopen periode goed en gezond is doorgekomen. 
 
In deze periode was het voor iedereen aanpassen: naar zoveel mogelijk thuiswerken, 
kinderen lesgeven, of nieuwe regels binnen het werk. Het bestuur en commissies van de 
NVDG zijn samen met KAMG en de andere deskundigheidgebieden doorgegaan met de 
ontwikkelingen op verschillende gebieden. Bovendien zijn er nog vele uitdagende 
punten die nog op de rol staan voor dit jaar of komende jaren, te lezen in de 
nieuwsbrief.  
 

I. Nieuws van de accreditatiecommissie 

II. Nieuws van de onderwijscommissie 

III. Nieuws van de wetenschappelijke commissie 

IV. Subsidie opleiding donorgeneeskunde, LOP arts M&G 

V. Nascholingsdag NVDG 2021 

VI. Overige punten  

VII. Tips nascholingen 

VIII. Oproep leden commissie of bestuur NVDG 
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I. Nieuws van de accreditatiecommissie 
 

Jan de Boer en Koos Hendriks zullen hun activiteiten voor de accreditatiecommissie 
gaan neerleggen. Jan gaat binnenkort met pensioen en Koos stopt na 8 jaar met zijn 
NVDG-bestuurstaken. Ook Marieke de Rosner zal zich vanwege bestuurstaken niet meer 
actief met de accreditatiecommissie bezighouden. 
Er is nu plek voor een nieuwe collega die Marian Schut wil gaan ondersteunen in haar 
werkzaamheden. Het betreft een overzichtelijke, doch niet onbelangrijke functie, 
waarbij als voornaamste taak geldt het namens de NVDG toekennen van accreditaties 
aan nascholingen ten behoeve van (profiel)artsen donorgeneeskunde. Ook 
vertegenwoordigt de accreditatiecommissie de NVDG in de periodieke accreditatie 
overleggen (1 tot 2 keer per jaar) met het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde en 
met de KNMG. 
Zie ook punt VIII. Oproep commissie leden en bestuur voor meer informatie en contact. 
 
II. Nieuws van de onderwijscommissie 

 

Het CGS (College Geneeskundige Specialismen) heeft het Landelijk Opleidingsplan (LOP) 

voor artsen Maatschappij + Gezondheid op 8 april 2020 voorlopig goedgekeurd en 

gaven hun complimenten voor het voorgestelde plan. Dit stemt ons positief, ook al is de 

financiering van de 4-jarige opleiding door VWS nog steeds niet rond voor de profielen 

die tot op heden niet onder de VWS-subsidie vielen. Dit is een belangrijk punt, want 

zonder bekostiging kan dit LOP niet gerealiseerd worden.  

Ondertussen bekijken we binnen de onderwijscommissie welke leerroutes een aio in 

ons deskundigheidsgebied tijdens de 4-jarige opleiding zouden kunnen volgen. De 

leerroute van de aio wordt met de praktijkopleider en instituutsopleiding individueel 

bepaald. In de meerjarige leerroutes is het de bedoeling dat leren en werken in de 

praktijk met ondersteunend cursorisch onderwijs gecombineerd worden en lopen de 

niveaus van bekwaamheid in de tijd qua moeilijkheidsgraad op. Verder zijn we bezig om 

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

Opleidingsplan Donorgeneeskunde te vertalen naar EPA’s (Entrustable Professional 

Activities). Hierbij maken we een link met de thema’s, zoals die in het Landelijke 

Opleidingsplan zijn vastgesteld. Met deze EPA’s kunnen aio’s gedurende de opleiding 

voor de verschillende onderdelen van ons werk en op verschillende niveaus bekwaam 

worden verklaard. Ook verkennen we alvast met een aantal artsen uit de 

farmaceutische geneeskunde, waarmee we volgens het Landelijk Opleidingsplan het 

deskundigheidsgebied Donor- en Farmaceutische geneeskunde delen, welke onderdelen 

van de opleiding we met de farmaceuten gemeenschappelijk hebben en wat specifiek 

voor donorgeneeskunde of farmaceutische geneeskunde is. Deze informatie hebben we 
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nodig om te bepalen welk onderwijs we de aios binnen ons eigen deskundigheidsgebied 

gaan aanbieden. 

Wil je meewerken aan de verdere ontwikkeling van de praktijkopleiding in ons 
deskundigheidsgebied? Dat kan! Graag zelfs. Zie ook punt VIII. Oproep commissie leden 
en bestuur voor meer informatie en contact. 
 

III. Nieuws van de wetenschappelijke commissie 

 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde NVDG nascholingsdag 2020. 
‘Infectieziekten: wat is in beweging?’. Er was een prima opkomst met 99 deelnemers. 
Dit jaar mochten we ook artsen uit een ander KAMG veld welkom heten: merendeels 
artsen werkzaam bij een GGD. Het programma bleek ook interessant voor onze 
Belgische collega’s. Het was een leuke nascholing en de sfeer was goed, levendig en 
geanimeerd.  
Je zou denken: ‘Op naar 2021, daar gaan we maar mooi mee door.’  
Er was echter heel wat in beweging. Rond de datum van de nascholing deed het COVID-
19 virus zijn intrede. 
We zijn er allemaal heel erg druk mee en er door geraakt. De wetenschappelijke 
commissie beraadt zich of- en in welke vorm- we een vervolg kunnen geven aan de 
NVDG dag. Zie ook punt V. Nascholingsdag 2021. 
De wetenschappelijke commissie bestaat uit Mirjam Fechter, Yared Paalvast en Elise van 
den Brekel. 
Interesseert het je om inhoudelijk bezig te zijn en de nascholing mede vorm te geven? Je 
bent welkom. Zie ook punt VIII. Oproep commissie leden en bestuur voor meer 
informatie en contact. 
 

IV. Subsidie opleiding donorgeneeskunde, LOP arts M&G 

 

Zoals in het jaarverslag te lezen is zijn een aantal opleidingen vallend onder de sociale 

geneeskunde niet gesubsidieerd. In 2019 is dit onder de aandacht gebracht door de 

KAMG bij VWS middels een brief.  

Het voorlopig door de CGS goedgekeurde LOP is geschreven voor alle 

deskundigheidsgebieden vallend onder de sociale geneeskunde. Het LOP kan pas 

definitief worden vastgesteld na de consultatieronde die nu gaande is bij andere 

wetenschappelijke verenigingen. De KAMG is in afwachting van deze uitkomsten. De 

start van het LOP is van 01-01-2021 verplaatst naar 01-01-2022, met de voorwaarde dat 

de opleiding toegankelijk is voor alle deskundigheidsgebieden, inclusief financiering. 

Samen met de andere wetenschappelijke verenigingen, de KAMG en werkgevers wordt 

gelobbyd bij het Ministerie van VWS voor de subsidiering van het LOP. In 2020 hebben 
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er 2 Webinars plaatsgevonden, één tussen VWS en professionals en een tussen VWS en 

de werkgevers om de situatie te verduidelijken rondom het LOP arts M+G en de 

financiering ervan. Beide Webinars zijn goed ontvangen, maar er bleven nog een aantal 

vragen openstaan. De KAMG gaat in het vervolg daarop gesprekken voeren met de 

ministeries, om de laatste bedenkingen weg te nemen en om de vragen te 

beantwoorden. De eerste resultaten worden deze maand 2020 verwacht. 

 
V. Nascholingsdag 2021 

 
De Nascholingsdag (inclusief de ALV) die normaal op de eerste zaterdag in februari 
plaatsvindt, is door de situatie rond COVID-19 op losse schroeven komen te staan. Zoals 
de situatie nu is, is het niet haalbaar om bij elkaar te komen. De wetenschappelijke 
commissie is samen met het bestuur aan het kijken hoe we de Nascholingsdag op een 
andere manier kunnen invullen.  
Met alle waarschijnlijkheid zullen we deze naar een later moment verplaatsen en zal 
deze mogelijk via digitale media plaatsvinden.  
Zodra we meer informatie hebben over de Nascholingsdag zullen we deze verspreiden. 
  
VI. Overig 

 

• Wervingscampagne arts M&G 
De KAMG en SOGEON hebben samen gewerkt aan en wervingscampagne. Het doel van 
deze campagne is het vak van de arts M+G beter op de kaart zetten én meer kandidaten 
werven voor de opleiding tot arts M+G. De campagne is te vinden op social media 
en Artsmg.nl: 
Facebook 

Instagram 
LinkedIn 
 
Er is een speciale campagne-toolkit ontwikkeld. Hierin vind je kant-en-klare 
campagnemiddelen, zoals een poster, flyer of social media-post, die je vrijelijk mag 
gebruiken. De toolkit is te downloaden via deze link : https://www.artsmg.nl/toolkit 
Zou jij of jouw organisatie deze campagnemiddelen willen verspreiden om zo de  
campagne te versterken? Dat zou enorm helpen. 
Ook je verhaal delen? 
Trots op het vak? Enthousiast over de opleiding? We zijn op zoek naar artsen M+G die 
hun verhaal willen doen. Want hoe meer kennis we delen, hoe meer mensen zullen 
kiezen voor dit beroep. Stuur een e-mail aan bureau@kamg.nl, dan nemen we contact 
met je op.  
 
 

https://clicktime.symantec.com/3VXsENtJYbmfwDoPjFdhLLD6H2?u=http%3A%2F%2Fwww.artsmg.nl
https://clicktime.symantec.com/3VC7qNo2HNGtRtne86Ewj4d6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FArtsmg-2153338931565069%2F%3Fmodal%3Dadmin_todo_tour
https://clicktime.symantec.com/3RsBm6JFtUzXC2gRUdwoTCA6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fartsmgnl%2F
https://clicktime.symantec.com/3LqSMUTNS2dX1a5dkTewmnc6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fartsmg%2F
https://www.artsmg.nl/toolkit
mailto:bureau@kamg.nl
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• Nobelprijs Harvey Alter 
 
Op 5 oktober is bekend gemaakt dat Harvey Alter, een bekende in transfusiewereld, de 
nobelprijs in Physiology or Medicine ontvangt. 
Meer informatie over de Nobelprijs en het werk van Harvey Alter vind je via de link 
hieronder.  
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/summary/ 
 

• Vacature arts Eurotransplant (32-36 uur per week) 
 
Eurotransplant zoekt een collega! 
https://www.eurotransplant.org/werkenbij/onze-vacatures/ 
 

● E-learning nieuwe donorwet 
Vanwege de ingang van de nieuwe toestemmingswet bij postmortale donatie is een e-
learning voor artsen ontworpen. 
Alle artsen kunnen de e-learning volgen via 
https://www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals/donatiegesprek/scholing 
Je krijgt accreditatiepunten hiervoor.  
 
VII. Tips nascholingen: 
 

• KAMG congres 11 februari 2021: Crisis | Het vak arts M+G: actueler 

dan ooit https://www.kamg.nl/agenda-item/kamg-congres-2021/ 

• E-learnings via medisch contact 

https://www.medischcontact.nl/kennis-carriere/nascholing.htm 

• WGOS =Werkgroep onderwijs Sanquin, verzorgt refereeruren voor 

donorartsen. 

Aankomende data:   -   Do 5 november 2020 11-12 uur 

                                     -   Do 3 december 2020 11-12 uur 

Opgeven via Intranet van Sanquin of mailen met contactpersoon Berdine Sijtsma 

(b.sijtsma@sanquin.nl) 

 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/summary/
https://www.eurotransplant.org/werkenbij/onze-vacatures/
https://www.kamg.nl/agenda-item/kamg-congres-2021/
https://www.medischcontact.nl/kennis-carriere/nascholing.htm
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VIII. Oproep commissie leden en bestuur 

 

Bij alle commissies en ook voor het bestuur zijn we op 

zoek naar leden die zich willen inzetten. 

Zou je je graag willen inzetten maar weet je niet hoeveel 

tijd of wat er van je verwacht wordt neem dan ook 

contact op. Uit eigen ervaring levert lid zijn van een 

commissie of bestuur veel op. Naast de 

accreditatiepunten die je hiervoor krijgt, is het leerzaam 

en goed voor je persoonlijke ontwikkeling. De mail kan gestuurd worden naar:  

nvdg.contact@gmail.com. 

 
 
 
Namens het bestuur NVDG, met vriendelijke groet, 
 
Ineke Tieken, voorzitter NVDG 

mailto:nvdg.contact@gmail.com

