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Geachte lezer, 
 
Hierbij sturen wij u de 23e editie van de nieuwsbrief. 
 
In deze nieuwsbrief kun je met name informatie vinden over de toezegging van VWS 
voor het verstrekken van subsidie voor de opleiding tot donorarts binnen het profiel 
M&G, de werving van artsen voor de opleiding, het nieuwe curriculum 
donorgeneeskunde en natuurlijk nog veel meer informatie die mogelijk interessant is. 
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A. Subsidie aanvraag VWS 
 
Op 30 september 2021 is via de SBOH (werkgever organisatie voor artsen in opleiding) 
een subsidie aanvraag ingediend bij VWS voor de subsidie van 6 artsen voor de 
profielopleiding donorgeneeskunde en 3 profielartsen om opgeleid te worden tot arts 
M+G. 
Op 22 juni 2022 is er een gesprek geweest tussen het Consortium van werkgevers, 
SOGION, NVDG, KAMG, NSPOH, SBOH en VWS; In dit gesprek is er een mondelinge 
toezegging gedaan door VWS om de profielopleiding donorgeneeskunde te subsidiëren. 
Het zou gaan om een structurele subsidie van 3 aios per jaar. Om een opleiding beter te 
kunnen vormgeven met de NSPOH wil je minimaal 6 aiossen tegelijk in opleiding 
hebben. Ons voorstel om te starten met 6 aios voor de komende 2 jaar is geaccordeerd.  
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De toezegging van VWS voor subsidie is natuurlijk fantastisch nieuws, echter zijn we 
hiermee nog niet klaar omdat de tweede fase opleiding tot arts M&G 
donorgeneeskunde nog niet gesubsidieerd wordt. De NVDG zal zich blijven inzetten om 
ook hiervoor subsidie te krijgen zal.  
Ondertussen heeft het Capaciteitsorgaan meerdere enquêtes uitgevoerd en een Delphi 
sessie gehouden om een raming van de capaciteit van het aantal profielartsen en arts 
M&G donorgeneeskunde op te stellen waaruit een advies komt over hoeveel 
profielartsen en artsen M+G jaarlijks moeten worden opgeleid. De verwachting is dat dit 
rapport eind dit jaar beschikbaar is. Dit rapport zou kunnen helpen in de verdere 
gesprekken over subsidie van de opleiding tot profielarts dan wel arts M&G 
donorgeneeskunde.  
 
B. Werving artsen voor de opleiding donorgeneeskunde 

 

Op 12 juli heeft de NVDG een mailbericht gestuurd over de start van de werving van 
artsen voor de opleiding donorgeneeskunde tot Donorarts KNMG. De sollicitatie periode 
loopt tot met 7 september 2022. De opleiding gaat van start in januari 2023, bij de 
NSPOH. 
Meer informatie is te vinden op: 
https://www.artsmg.nl/sollicitatieronde-nieuwe-opleiding-donorarts/ 
We hopen dan ook een zestal enthousiaste artsen in opleiding te verwelkomen in 
januari! 
 
C. Curriculum profiel donorgeneeskunde 

 
Sinds 11 november 2021 wordt er gewerkt aan het curriculum voor de opleiding tot 
profiel donorgeneeskundige.  
In het kernteam is de projectleider Joanneke Krämer (onderwijskundige van NSPOH) 
vervangen door Ellen van Hoorn (instituutsopleider van NSPOH). De andere leden van 
het kernteam zijn Ryanne Lieshout, Peter van den Burg en ondergetekende.  
Sinds ons laatste bericht in december zijn er veel vorderingen gemaakt. De erkenning 
voor de opleidingsinstelling is in aanvraag bij de RGS. Het instellingsopleidingsbeleid is 
opgesteld, de contracten tussen organisaties zijn opgesteld, de opleidingsplaatsen in de 
organisaties zijn geregeld, de beoogde praktijkopleiders starten eind dit jaar de 
opleiding tot praktijkopleider en de profielcommissie is ingesteld. Daarnaast is de 
globale invulling van het curriculum (modules, stages, praktijkonderwijs, toetsen etc.) 
van de opleiding opgezet.  

https://www.artsmg.nl/sollicitatieronde-nieuwe-opleiding-donorarts/
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Vanaf het najaar zal de planning van het curriculum in meer detail worden uitgewerkt 
en zullen de mogelijke docenten benaderd worden voor de dagen dat er onderwijs 
gevolgd gaat worden.  

 

D. Nieuws uit de commissies 
 
In de bijlage is informatie te lezen uit de verschillende commissie van de NVDG.  
 
E. Mail in ongewenste mailbox 

 
We hebben uit verschillende hoeken gehoord dat de mail van de NVDG vaker in de 
ongewenste mailbox verdwijnt. Graag willen we jullie vragen je collega’s op de hoogte 
te brengen dat ze in de ongewenste mailbox moeten kijken als ze de nieuwsbrief of 
eerdere mail (informatie over werving voor opleiding donorgeneeskunde en contributie 
van de NVDG) niet hebben ontvangen. Het mailadres nvdg.contact@gmail.com is dan te 
markeren als ‘geen spam’.  
 

F. 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 wij de belangen van ruim 2000 artsen. Ook onze vereniging is hier 
onderdeel van.  
Met ‘Estafette’ krijg onze vereniging de kans ons te laten zien aan een groot publiek.  
  
Gedurende het jaar laat de KAMG een vereniging aan het woord over een bepaald 
thema. Is iedere vereniging geweest, dan starten ze met een volgend thema. Precies 
zoals bij een estafette, geven we elkaar het stokje door.  
  
Thema’s  
De eerste thema’’s die zijn vastgesteld zijn:.  
● Vaccinatie  
● Armoede  
● Leefomgeving  
  
Wat betekent het onderwerp voor de donorartsen? Wat is ons standpunt? Hoe maken 
wij ons daar hard voor?  
Mocht je inspiratie hebben en een stuk willen schrijven over een van de bovenstaande 
thema’s, stuur en mail aan nvdg.contact@gmail.com. 

 

mailto:contact.nvdg@gmail
mailto:nvdg.contact@gmail.com
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G. Tips: 
 

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

die interessant kunnen zijn. 

 

Congress 

22-23 september, Eurotransplant Annual meeting: 

https://annualmeeting.eurotransplant.org/ 

 

Naslagwerk 

ISBT Publications: Introduction to Blood Transfusion: from donor to recipient 

(https://www.isbtweb.org/resources/publications/beryl-s-

book.html?utm_source=ISBT+MEMBERS&utm_campaign=f08b281ba1-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_19_09_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_

e6a7b36c35-f08b281ba1-117179943)  

 

Wetenschappelijke website 

https://research.psy.uq.edu.au/dorn/ 

 

H. Oproep voor de organisatie van het 10-jarig NVDG feest 

 

Nu de COVID-19 wat milder lijkt te worden is het tijd om het uitgestelde feest van ons 

10-jarige bestaan te vieren. Wie van de leden wil helpen om dit feest te organiseren?  

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

nvdg.contact@gmail.com. 

  

I. Oproep commissie leden en bestuur 

 

We zijn verheugd dat er een aantal leden zich 

aangesloten hebben bij verschillende commissies. We 

verwelkomen Sanne Bruijns bij de onderwijscommissie, 

Clasien Goense bij de accreditatie commissie en Elise van 

den Brekel bij de wetenschappelijke commissie.  

Nog steeds kunnen we extra handen gebruiken. 

https://annualmeeting.eurotransplant.org/
https://www.isbtweb.org/resources/publications/beryl-s-book.html?utm_source=ISBT+MEMBERS&utm_campaign=f08b281ba1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_19_09_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e6a7b36c35-f08b281ba1-117179943
https://www.isbtweb.org/resources/publications/beryl-s-book.html?utm_source=ISBT+MEMBERS&utm_campaign=f08b281ba1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_19_09_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e6a7b36c35-f08b281ba1-117179943
https://www.isbtweb.org/resources/publications/beryl-s-book.html?utm_source=ISBT+MEMBERS&utm_campaign=f08b281ba1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_19_09_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e6a7b36c35-f08b281ba1-117179943
https://www.isbtweb.org/resources/publications/beryl-s-book.html?utm_source=ISBT+MEMBERS&utm_campaign=f08b281ba1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_19_09_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e6a7b36c35-f08b281ba1-117179943
https://research.psy.uq.edu.au/dorn/
mailto:nvdg.contact@gmail.com
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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. Heb je 

interesse of een vraag stuur dan een mail naar:  

nvdg.contact@gmail.com. 

 
 
Vriendelijke groeten namens het bestuur en commissies van de NVDG, 
 
Ineke Tieken, voorzitter NVDG 
 
 

mailto:nvdg.contact@gmail.com

