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Maart 2021 
 
Geachte lezer, 
 
Hierbij sturen wij u de 21e editie van de nieuwsbrief. 
Ik hoop dat iedereen de afgelopen periode goed en gezond is doorgekomen. 
 
In deze nieuwsbrief kun je met name informatie vinden over de aanstaande Webinar en 
de ALV van de NVDG, verder informatie die mogelijk interessant is vanuit de KAMG. 
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I. Aankondiging Webinar en ALV van de NVDG 2021 
 

 
Op 17 april van 09.00 – 12.00 aanstaande is een Webinar met 
aansluitend de ALV gepland. 
Deze geaccrediteerde Webinar is gratis voor leden.  
De Webinar gaat over de gevolgen van COVID op onze donor populatie en 
donatiemateriaal. De werkgroep van Sanquin Bloedbank anti-COVID-19 
donorcomplicaties, een revalidatiearts en een patholoog komen aan het woord.  
 
Nadere informatie over het programma en inschrijving volgen in de komende weken. 
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II. Digitale leerweken 
 

Ter informatie: 
Van 15 februari tot en met 15 maart 2021 organiseert Soa Aids Nederland alweer de 5e 
editie van de Digitale Leerweken.  
De Digitale Leerweken bieden professionals in de soa-en hiv-bestrijding gratis en 
geaccrediteerde e-learnings over actuele onderwerpen.  
Deze editie komen de volgende thema’s aan bod; 
-        E-health 
-        Het nieuwe preventiemenu 
-        Acute hiv 
Lees meer over de Digitale Leerweken 2021 in de KAMG agenda. 
 
III. Input www.ditisgoedezorg.nl 

 
Met enkele (zichtbare en achter de schermen werkende collegae) is er een website 
gekocht www.ditisgoedezorg.nl om de dialoog over goede zorg in coronatijden te 
stimuleren. Over de preventie, cure, care domeinen heen. Weg van de discussie ‘het 
moet anders’ naar goede gesprekken over ‘dit beschouwen we als goede zorg’.  
Deze dagen gaan we vullen met  
a) voorbeelden van ‘good practices’ die we zien 
b) inspirerende rapporten van RVS, waardendialogen, ethische reflecties, etc.  
  
Door input vanuit de verschillende disciplines binnen de publieke gezondheidszorg zijn 
vast mooie initiatieven zichtbaar, die we zouden willen uitvergroten. Alle input welkom! 
 
IV. #MissieVeerkracht 

 
Vanuit de KAMG is een oproep gedaan aan leden, organisaties te ondersteuning van de 
sociale geneeskunde. 
De bedoeling is dat zoveel mogelijk organisaties die gezondheid, veerkracht, preventie 
en publieke zorg een warm hart toedragen, meedoen met de Missie Veerkracht. Er zijn 
inmiddels ruim 40 organisaties die meedoen. Op korte termijn zullen de organisatoren 
van Missie Veerkracht met alle deelnemers een (digitale) bijeenkomst houden, waarin 
wordt besproken en besloten hoe we Missie Veerkracht omzetten in een effectieve 
lobby bij maatschappelijke organisaties en de politiek. 
U kunt meedoen via: 
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https://www.federatievoorgezondheid.nl/missieveerkracht/ 
 
Hier kunt u uw eigen missie, acties en doelen invullen, en daarmee aangeven dat u aan 
deze beweging meedoet. 

 
V. Tips nascholingen: 

 
 E-learnings via medisch contact 

https://www.medischcontact.nl/kennis-carriere/nascholing.htm 
 WGOS =Werkgroep onderwijs Sanquin, verzorgt refereeruur voor 

donorartsen te vinden op Intranet. 
Dit jaar data:    -  Wo 10 maart 2021 11-12 uur, Transfusie geneeskunde + EBA 
                          -  Do 4 april  2020 11-12 uur, Transfusie geneeskunde + EBA 
                           -  Ma 17 mei 2021 11-12 uur, MSM-beleid 

-  Di 15 juni 2021 11-12 uur, MSM-beleid 
Opgeven via Intranet of mailen met contactpersoon Berdine Sijtsma 
(b.sijtsma@sanquin.nl) 

 
VI. 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 
de accreditatiepunten die je krijgt, is het leerzaam en goed voor je persoonlijke 
ontwikkeling. Heb je interesse of een vraag stuur dan een mail naar:  
nvdg.contact@gmail.com. 
 
 
 
Namens het bestuur NVDG, met vriendelijke groet, 
 
Ineke Tieken, voorzitter NVDG 


