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Geachte lezer, 
 
Hierbij sturen wij u de 22e editie van de nieuwsbrief. 
 
In deze nieuwsbrief kun je met name informatie vinden over de subsidie aanvraag voor 
opleiding van donorartsen binnen het profiel en naar arts M + G terugkoppeling van 
ECDHM 2021 waar verschillende donorartsen presentaties hebben gegeven, en 
natuurlijk nog veel meer informatie die mogelijk interessant is. 
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I. Subsidie aanvraag VWS 
 
Op 30 september 2021 is door de SBOH (externe werkgever voor artsen in opleiding) 
een subsidie aanvraag ingediend bij VWS voor een subsidie voor het in opleiding laten 
gaan van 6 basisartsen tot profielarts donorgeneeskunde (1e fase) en voor het opleiden 
van 3 profielartsen tot arts M+G (2e fase). 
De aanvraag en de nood is voor de SBOH zo duidelijk dat zij hebben besloten om de 
kosten die gemoeid zijn het opzetten van het curriculum te gaan subsidiëren. De 
motivatie van de aanvraag is voor VWS helder (“klip en klaar”) en heeft bij VWS de 
aandacht. Daarmee is het geld voor het opleiden er natuurlijk nog niet. De verwachting 
is dat we in het voorjaar meer duidelijkheid hierover krijgen. 
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II. Kick-off opzet curriculum profiel donorgeneeskunde 

 
Door de subsidie en het vertrouwen van het SBOH konden we op 11 november 2021 van 
start gaan met de opzet van het curriculum profiel donorgeneeskunde. Het kernteam 
bestaat uit Ryanne Lieshout-Krikke, Peter van den Burg, Joanneke Krämer 
(onderwijskundige van NSPOH) en ondergetekende. Op dit moment zijn we vooral met 
de planning, procedures en acties bezig die prioriteit hebben. Een voorbeeld hiervan is 
het verkrijgen van een erkenning als opleidingsinstelling bij RGS. Deze aanvraag zal 
ongeveer 9 maanden in beslag nemen en moet dus ver voor de start van de opleiding in 
gang worden gezet.  
Vanaf februari wordt het meer inhoudelijk en zullen we alle handen en specialisten 
nodig hebben om een kwalitatief goede opleiding op te zetten.  
LET WEL voor de geïnteresseerde in de opleiding houden we vooralsnog de planning aan 
dat we volgend jaar september kunnen beginnen, echter zijn we afhankelijk van de 
subsidie wat VWS hiervoor beschikbaar moet stellen.  

 

III. ECDHM 2021 
 
Met dank aan Joop Heijnen, Niubel Diaz Padilla en Joke van Marion kunnen we een 
verslag aanbieden van EDCHM 2021. Ze hebben daar een presentatie mogen geven wat 
een geweldige prestatie is!’ 
 

IV. Herregistratie tips  

 

Zoals jullie allemaal weten moet je eens in de 5 jaar je laten herregistreren. Hieronder 

een aantal tips: 

Herregistratie profiel register: 

1. Begin op tijd.  

Zodra je de brief ontvangt dat je je moet her-registreren is dat ook het moment om 

te starten met je herregistratie. 

2. Controleer in GAIA of je de benodigde punten / eisen hebt voldaan. Zorg voor 

marge in je donorgeneeskunde specifieke accreditatiepunten 

➢ Geaccrediteerde nascholing en overige deskundigheidsbevordering op het 

vakgebied van het eigen specialisme (meestal medisch inhoudelijk) 

➢ Intercollegiale toetsing (jaarverslagen ICT en GOP uploaden) 

➢ Geaccrediteerde algemene nascholing 

➢ Geaccrediteerde nascholing op het vakgebied van een ander specialisme 
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➢ Kwaliteitsevaluatie en evaluatie individueel functioneren (EIF): zie volgende 

stap. 

 

3. Kwaliteitsevaluatie, EIF en groepsfunctioneren ICT → volg de handleiding te vinden 

op https://www.kbsg.nl/hoe-werkt-scorion. Bij vragen hierover neem contact op 

met het Scorion bureau.  

4. Om de EIF punten te halen is een gesprek met een leerbegeleider nodig deze kan je 

uitzoeken en voorkeurdata opgeven via KBSG. Kosten EIF 800 euro 

5. Als GAIA compleet is, kan je je herregistratie aanvragen. Hiervoor heb je een 

verklaring werkzaamheden nodig die door je werkgever(s) ingevuld moeten worden 

(zie  https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-

carriere/herregistratie/downloads.htm). Kosten aanvraag herregistratie ongeveer 

356 euro. 

LET OP: als profielarts moet je je nog steeds herregistratie voor het BIG register, voor 
meer informatie zie https://www.bigregister.nl/herregistratie.  

V. Lid gevraagd voor Kascommissie KAMG 

 

De KAMG heeft net als bij de NVDG een kascommissie om de boeken te controleren. 

Deze kascommissie bestaat roulerend uit leden van de verschillende wetenschappelijke 

verenigingen. Voor 2022 en 2023 is er een afgevaardigde vanuit de NVDG nodig. Vind je 

dit leuk en heb je affiniteit met cijfers, dan zouden we dit graag horen. Het gaat om 1 of 

2 keer een aantal uur die je nodig hebt om samen met de penningmeester de gegevens 

door te kijken. 

Graag horen we wie, van de op dit moment niet actieve leden, dit op zich kan nemen 

omdat de grote hoeveelheid werk wat er nu bij een paar leden ligt niet nog meer om 

hoog kan. 

 

VI. Rubriek Estafette van de KAMG 

 

De KAMG vertegenwoordigt acht wetenschappelijke verenigingen van artsen en De 
Jonge Arts M+G, die zich dagelijks inzetten voor een gezonde bevolking in Nederland. 
Hiermee behartigen ze de belangen van ruim 2000 artsen. Ook onze vereniging is hier 
onderdeel van.  
Met ‘Estafette’ krijgt onze vereniging de kans ons te laten zien aan het publiek via de 
social mediakanalen van de KAMG.  

https://www.kbsg.nl/hoe-werkt-scorion
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/downloads.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/downloads.htm
https://www.bigregister.nl/herregistratie
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Gedurende het jaar laten we een vereniging aan het woord over een bepaald thema. Is 
iedere vereniging geweest, dan starten we met een volgend thema. Precies zoals bij een 
estafette, geven we elkaar het stokje door. Graag horen we van jullie. 
  
Thema’s  
Graag horen wij jullie perspectief over onderstaande thema’s.  
● Vaccinatie  
● Armoede  
● Leefomgeving  
  
Wat betekent het voor jullie? Wat is jullie standpunt? Hoe maken jullie je daar hard 
voor? Om de tekst goed leesbaar te houden voor social media vragen we jullie om een 
lopende tekst van minimaal een kwart en maximaal een half A4.  
Mocht je inspiratie hebben en een stuk willen schrijven over een van de bovenstaande 
thema’s. Stuur het door aan nvdg.contact@gmail.com. 

 
VII. Tip nascholing: 

17 februari 2022 | KAMG-congres | Gezond leven: eigen keuze of privilege 
| NBC Nieuwegein | Let op: vroegboekkorting | Meld je hier aan! 

 

VIII. Oproep commissie leden en bestuur 

 

Bij alle commissies en ook voor het bestuur zijn we 

dringend op zoek naar leden, die zich willen inzetten. De 

activiteiten worden gedragen door slechts enkele leden 

en er is zo veel meer te doen. Zonder actieve leden heeft 

de vereniging geen bestaansrecht.  

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 

mogelijke accreditatiepunten, is het leerzaam en goed voor je persoonlijke ontwikkeling. 

Heb je interesse of een vraag stuur dan een mail naar:  

nvdg.contact@gmail.com. 

 
 

mailto:nvdg.contact@gmail.com
https://clicktime.symantec.com/3AcUQo6qW26obzw7Vg9aMCs6H2?u=https%3A%2F%2Fkamg-site.e-captain.nl%2Fmailing%2Fx5hr32czo3eg%2Feetfsvmv
https://clicktime.symantec.com/3GmGmhhDFsaQu4rS554NwTr6H2?u=https%3A%2F%2Fkamg-site.e-captain.nl%2Fmailing%2Fx5hr32czo3eg%2F6m7zwl69
mailto:nvdg.contact@gmail.com
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Namens het bestuur NVDG wensen we jullie hele fijne feestdagen en een goed, gelukkig 
en gezond 2022, met vriendelijke groet, 
 
Ineke Tieken, voorzitter NVDG 
 
 

 


