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Geachte lezer, 

 

Hierbij sturen wij u de 24e editie van de nieuwsbrief. 

 

In deze nieuwsbrief kun je met name informatie vinden over de start van de opleiding 

donorgeneeskunde, komende nascholingsdag, informatie uit de commissies en 

natuurlijk nog veel meer informatie die mogelijk interessant is. 
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A. Start opleiding donorgeneeskunde 

 

Volgend jaar is het dan eindelijk zover, de opleiding donorgeneeskunde gaat van start! 

Afgelopen najaar zijn de selectie- en matchingsgesprekken met de artsen geweest die 

gereageerd hebben op de sollicitatie. Het is gelukt om 6 geschikte kandidaten te 

selecteren en te plaatsen bij de opleidingsinstelling.  

Er is vorige week besloten om de opleiding te laten starten op 1 maart 2023 i.p.v. 1 

januari, waardoor de opleiding gelijktijdig start met de andere opleidingen binnen de 

sociale geneeskunde. 
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B. Curriculum profiel donorgeneeskunde en onderwijscommissie 

 

De blauwdruk van de profielopleiding is inmiddels klaar, waarbij de onder andere 

onderwijsmodules, de praktijkopdrachten en de toetsen zijn vastgesteld. Het kernteam 

zal de komende periode actief blijven om de modules in het curriculum verder in detail 

uit te werken met de NSPOH en zullen de potentiële docenten worden benaderd voor 

de dagen dat er onderwijs gevolgd gaat worden.  

De ontwikkeling van het curriculum wordt in samenwerking met twee commissies 

gedaan. 

De onderwijscommissie is betrokken bij de inhoud en detail uitwerking van de modules. 

In de onderwijscommissie zitten NVDG leden uit de verschillende takken van de 

donorgeneeskunde. 

De Profielcommissie controleert de kwaliteit van de opleiding en dus de uitwerking van 

het Kernteam Opleidingscommissie en de NVDG-onderwijscommissie. In deze 

profielcommissie zitten (komende) AIOS, werkgevers, een lid van het bestuur van de 

wetenschappelijke vereniging, een praktijkopleider en een afgevaardigde van een 

‘naastgelegen’ opleiding. 

 

C. Nieuws uit de accreditatie commissie 

 

De huidige samenstelling van de AC-NVDG bestaat uit de volgende twee leden:  

 Marian Schut, donorarts KNMG  werkzaam bij Sanquin Bloedvoorziening, regio 

West 

 Clasien Goense, donorarts KNMG, werkzaam bij Sanquin Bloedvoorziening, regio 

West 

 

In 2022 zijn er tot november 29 nascholingen door ons beoordeeld en geaccrediteerd, 

waaronder ook online en hybride nascholingen. 

Het ABSG bureau beoordeelt de binnengekomen aanvragen logistiek, of de aanvraag 

aan de regels voldoet en er wel betaald is. De accreditatiecommissie beoordeelt de 

inhoudelijke kwaliteit en het niveau van het programma en de kwaliteit van de 

docenten, de relevantie voor donorgeneeskunde en of er bijvoorbeeld mogelijkheden 

zijn voor een evaluatie. 

Naast het beoordelen en accrediteren van de nascholingen, wonen de AC leden 

afwisselend een aantal vergaderingen per jaar bij met de accrediteurs van andere 
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Wetenschappelijke Verenigingen en het Bestuur van het ABSG en de KNMG. Zo blijven 

we op de hoogte van wat er bij de andere accrediteurs speelt. 

In 2023 hopen wij ook weer een visitatie te doen van een eerder door ons op papier 

geaccrediteerde nascholing. 

Op dit moment kunnen wij het werk goed aan, maar in de nabije toekomst zullen wij 

zeker op zoek gaan naar jongere enthousiaste nieuwe leden, waarbij het een minimale 

eis is om donorarts KNMG (profielarts donorgeneeskunde) te zijn. 

 

D. Nieuws de wetenschappelijke commissie 

 

Nascholingsdag zaterdag 4 februari: Donorgeneeskunde en Planetary Health   

Planetary health is een overkoepelende term van ideeën met als kern de erkenning dat 

we in het anthropoceen leven. Dat wil zeggen de mens en zijn activiteiten hebben zo’n 

grote invloed op natuur en milieu, en daarmee weer op de mens zelf, dat gezondheid 

van mens en planeet niet langer onafhankelijk, maar als systeem bestudeerd moeten 

worden. Of we dat nu willen of niet, de gezondheidszorg, en daarmee ook de 

donorgeneeskunde, maakt deel uit van dit systeem. Dat betekent dat het noodzakelijk is 

dat wij, als onderdeel van de publieke gezondheidszorg, ook nadenken wat onze rol is in 

het signaleren, agenderen, mitigeren en omvormen van processen die het 

draagvermogen van mens en planeet dreigen te overschrijden. Dan moeten we 

natuurlijk wel weten waar we het over hebben. Vandaar een nascholingsdag specifiek 

op dit onderwerp. Deze dag is gepland op 4 februari 2023. Onderwerpen die we aan bod 

willen laten komen zijn o.a. microplastics, PFAS en PVC/DEHP. Zodra het programma 

volledig is volgt meer informatie.  

Voor meer informatie verwijzen we naar de aparte mail met uitnodiging voor de 

nascholingsdag.  

 

E. Herregistratie BIG: Aiossen, profielartsen en basisartsen opgelet 
 

Graag jullie aandacht voor het behouden van een geldige BIG-registratie om te kunnen 

blijven werken als arts. Door de Covid-19 pandemie hebben een aantal artsen zonder 

geldige herregistratie de afgelopen jaren toch kunnen werken als arts. Deze regeling 

wordt beëindigd. 
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Ben je AIOS, basisarts of profielarts? 

Tot welke datum is je BIG-registratie geldig? 

Controleer de einddatum van je BIG-registratie in Mijn BIG-register. 

Tot en met 31-12-2022 kun je nog actie ondernemen om je BIG-registratie te verlengen 

via Mijn BIG-registratie als de einddatum is verlopen en je vanaf 1-1-2023 nog wel wil 

blijven werken als arts. 

 De geneeskundig specialisten-herregistratie wordt via GAIA en de RGS geregeld en 

niet rechtstreeks in Mijn BIG-register. 

 Voor iedereen is het van belang om de einddatum te kennen: een werkgever kan 

periodiek controleren of je aan de BIG-registratie voldoet. 

Lees meer op KNMG.nl. 

 

F. Tips: 

 

Hieronder een aantal tips van verschillende zaken (congres, boek, website) 

die interessant kunnen zijn. 

 

Congres 

Zaterdag 4 februari 2023 nascholingsdag NVDG + feest 10 jaar NVDG 

Donderdag 16 februari 2023 KAMG congres https://www.kamg.nl/kamg-congres-2023/ 

Donderdag- zaterdag 7-9 september 2023 5de European conference on donor health 

and management ECDHM – European Conference on Donor Health and Management – 

23-25 September 2020, Hamburg Germany 

Donderdag-vrijdag 28-29 september 2023, Eurotransplant Annual Meeting 

Woensdag -donderdag 10 - 11 mei 2023 NVB (Nederlandse Vereniging voor 

Bloedtransfusie) – TRIP symposium 2023  

https://nvbtransfusie.nl/nvb-trip-symposium-2023 

Zondag- woensdag 18-21 juni 2023 WMDA congressen 

https://wmda.info/professionals/developing-globally/upcoming-meetings/ 
 
 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkamg-site.e-captain.nl%2Fmailing%2Fbpf3eght5ivp%2Fpcfx2jp7&data=05%7C01%7Cr.lieshout%40sanquin.nl%7C9e2e7d5392b14cc9e33b08dad6d01d5b%7Ce4624e46dc3b4fd0a815fe720d1de0dd%7C1%7C0%7C638058486578838049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QqOgrXV%2F07Vwuxm%2FnncbKvg6RNI6NUOGbK1OnBNARbQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkamg-site.e-captain.nl%2Fmailing%2Fbpf3eght5ivp%2F97j4efr9&data=05%7C01%7Cr.lieshout%40sanquin.nl%7C9e2e7d5392b14cc9e33b08dad6d01d5b%7Ce4624e46dc3b4fd0a815fe720d1de0dd%7C1%7C0%7C638058486578838049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bPh5jBmXRHrMNgwt3mWbv7IriOPCjTmjbawCZwSWL8w%3D&reserved=0
https://www.kamg.nl/kamg-congres-2023/
https://www.ecdhm.org/
https://www.ecdhm.org/
https://nvbtransfusie.nl/nvb-trip-symposium-2023
https://wmda.info/professionals/developing-globally/upcoming-meetings/
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G. Oproep commissie leden en bestuur 

 

Bij alle commissies en ook voor het bestuur zijn we 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. Het is 

leerzaam en goed voor je persoonlijke 

ontwikkeling. Dit jaar zijn we voor het 

eerst met een groot deel van bestuur en 

commissie leden ergens gaan eten. Wil jij 

aansluiten bij een commissie en/of het 

bestuur stuur dan een mail naar:  

nvdg.contact@gmail.com. 

 

Namens het bestuur en commissies van de NVDG wensen we iedereen goede 

feestdagen en een gezond, leerzaam en gezellig 2023, 

 

Ineke Tieken, voorzitter NVDG 
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