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Jaarverslag  
Nederlandse Vereniging voor 

Donorgeneeskunde Verenigingsjaar 
2019 

 

 

Geachte lezer,  

 

 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2019 aan van de Nederlandse Vereniging voor 

Donorgeneeskunde (NVDG). 

Algemeen bestuur 

In 2019 zijn er zijn er enkele wisselingen geweest in het bestuur: 

Sanne Bruijns heeft haar functie per 1 januari 2019 neergelegd. 

Susan Marks heeft haar functie per december 2019 neergelegd. 

 

De huidige samenstelling van het bestuur-NVDG: 

• Ineke Tieken, voorzitter – Eurotransplant International Foundation 

• Marieke de Rosner-van Rosmalen, secretaris – Eurotransplant International 

Foundation 

• Ryanne Lieshout-Krikke, vice voorzitter -- Sanquin 

• Koos Hendriks  --  Sanquin 

• Wouter Hamstra  --  Sanquin 

• Wim Bastiaansen --  Sanquin 

 

Na 2018 is gebleken dat de hoeveelheid werk en in 2019 niet is afgenomen voor de 

NVDG, maar eerder is toegenomen. Er zijn, zoals in eerdere verslagen valt te lezen, 

meerdere ontwikkelingen binnen de sociale geneeskunde (KAMG), die aandacht 

behoeven.  

Auteur(s) Datum Kenmerk 

Bestuur NVDG 23 Jan 2020 Jaarverslag NVDG 2019 



 

 

 

 

De volgende punten zijn met name aan de orde geweest: subsidiëring van de opleiding 

tot arts M&G voor alle profielen tot arts M&G, dus ook voor donorgeneeskunde; 

samenwerking binnen de KAMG; plan versterking publieke gezondheid; aanstaande 

wijzigingen in landelijke opleiding; NVDG nascholing. 

 

De hoeveelheid tijd die nodig was om dit voor de NVDG in goede banen te leiden en het 

behartigen van de belangen van alle NVDG-leden, moest door een kleine groep van 

zeer actieve leden gedragen worden. 

 

Algemeen NVDG  

Zoals hierboven al genoemd heeft het bestuur niet stilgezeten en is er veel werk verricht 

i.v.m. aanstaande wijzigingen/ verbeteringen in de positie van de NVDG. 

 

Subsidie van opleiding donorgeneeskunde tot arts M&G. 

Vele opleidingen tot specialist worden door de overheid gesubsidieerd, echter een 

aantal van de profielen worden niet gesubsidieerd. De profielen binnen de sociale 

geneeskunde die wel gesubsidieerd worden hebben onvoldoende opleidingscapaciteit 

en worden helaas de opleidingsplaatsen ook niet volledig benut. Vorig jaar is er een start 

gemaakt door de KAMG om een gezamenlijk pleidooi te maken, die ondersteund wordt 

door de werkgevers, om dit bespreken met het Ministerie van VWS met verzoek tot 

bekostiging van de opleiding voor alle profielen. Dit pleidooi is in de lente van 2019 ter 

discussie aan het Ministerie van VWS voorgelegd. 

Het VWS heeft hierover twee vragen gesteld: 

1. Hoeveel gaat het kosten? 

2. Ondersteunen de werkgevers de opleiding voor de artsen die bij hun werkzaam 

zijn?  

Alle werkgevers binnen de donorgeneeskunde hebben hun steun toegezegd, naast vele 

andere werkgevers binnen de sociale geneeskunde (https://www.kamg.nl/werkgevers-

steunen-nieuw-opleidingsplan-artsen-maatschappij-en-gezondheid/). De KAMG is nog 

steeds bezig om meerdere werkgevers te vragen om hun steun uit te spreken . Verder 

zal er een raming komen aan de hand van het rapport van het capaciteitsorgaan dat 

eind 2019/ begin 2020 zal verschijnen. 

In 2020 zal de KAMG zich verder inzetten met als doel volledige subsidie van alle 

opleidingen binnen de sociale geneeskunde. 

 



 

 

Samenwerking binnen de KAMG. 

Helaas heeft dit punt door de vele andere belangrijke punten, wisseling van directeur 

van KAMG en secretariële ondersteuning, geen grote stappen gemaakt. Ondanks dat er 

weinig stappen gemaakt zijn, kan er wel opgemerkt worden dat er meer waardering voor 

elkaar is en er is meer begrip voor elkaars situatie. Deze kleine, maar zo belangrijke 

veranderingen, zullen uiteindelijk het proces naar één vereniging vergemakkelijken. 

In 2020 zal dit punt weer opgepakt worden. 

 

Plan versterking publieke gezondheid 

Twee jaar geleden heeft KAMG van de overheid een subsidie van €200.000 ontvangen 

om de sociale geneeskunde te versterken De KAMG heeft de volgende programmalijnen 

uitgezet: 1. Bekendheid en imago; 2. Goed opleiden en academiseren; 3. Uitdagend 

werken in de publieke gezondheid. In 2019 zijn er stappen genomen die in 2020 

zichtbaar zijn of zullen worden. Denk maar b.v. aan aiotho-plaatsen (gecombineerde 

opleidings- en promotieplaatsen), naamsbekendheid van de sociale geneeskunde/ arts 

M&G, verbetering van de samenwerking met werkgevers ter bevordering van uitdagend 

werken etc.  

Column medisch contact  
Elise Buiting heeft het afgelopen jaar een dag meegelopen bij Sanquin, Hierover heeft zij 

een column geschreven die gepubliceerd is in Medisch Contact, deze is te lezen via de 

onderstaande link: 

https://www.kamg.nl/portfolio-item/niet-discrimineren-is-een-kunstfout-column-mc/o 

Leerboek volksgezondheid en gezondheidszorg 9e editie 

In 2018 is Peter van den Burg gevraagd om mee te werken aan een hoofdstuk 

donorgeneeskunde in het Leerboek volksgezondheid en gezondheidszorg 9e editie wat 

in het voorjaar van 2021 gepubliceerd zal worden. Dit boek wordt gebruikt voor 

onderwijs aan de geneeskunde student. Hij heeft mij als huidige voorzitter van de NVDG 

gevraagd om mee te denken en schrijven. Huidige stand is dat in december 2019 de 

eerste draft versie van het volledige hoofdstuk aan de redactie van het boek gestuurd is. 

Begin 2020 krijgen we hierover terugkoppeling van de redactie. Voor de zomer 2020 

zullen we de definitieve versie moeten aanleveren. Het zal fantastisch zijn om na de 

erkenning van donorgeneeskunde ook meer aandacht gaat komen van 

donorgeneeskunde binnen de opleiding tot arts. 

 



 

Over de andere genoemde onderwerpen kunt u meer lezen in de jaarverslagen van de 

verschillende commissies. Dit alles was mogelijk door de grote en vaak vrijwillige inzet 

van onze leden en de steun van de werkgevers.  

 

Bij dezen wil ik dan ook iedereen bedanken die dit uitermate belangrijke werk op zich 

hebben genomen in het afgelopen jaar.  

 

In dit verslag treft u aan een verslag van de: 

 

➢ onderwijs commissie (OC)  

➢ accreditatie commissie (AC) 

➢ wetenschappelijke commissie (WeCo) 

➢ financieel jaarverslag (bijgevoegd als bijlage) 

 

Graag zouden we versterking van het bestuur, OC en of WeCo willen hebben om de 

vele taken die bij hun liggen over meer personen te kunnen verdelen.  

 

Namens het bestuur en de commissies,  

 

met vriendelijke groet,  

 

Ineke Tieken, MD,  

Voorzitter NVDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarverslag Onderwijs Commissie 
Nederlandse Vereniging voor 

Donorgeneeskunde 

 

Algemeen 

In 2019 is er een heropstart geweest van de onderwijscommissie. Door het wegvallen 

van meerdere zeer actieve leden van de onderwijs commissie in 2018 was de 

commissie helaas stilgevallen, maar hebben we deze halverwege 2019 nieuw leven 

ingeblazen. 

In de twee vergaderingen die in het afgelopen jaar geweest zijn, hebben we de opzet tot 

de opleiding weer in de goede richting geholpen. Joke van Marion heeft de 

coördinerende rol op zich genomen. Op dit moment is het helaas nog niet geheel 

duidelijk hoe de vierjarige opleiding er uit gaat zien en daarom hebben we gekozen om 

ons volledig te richten op donorgeneeskundige onderwerpen (donorcomplicaties, 

ontvanger complicaties, geschiktheidsbeoordeling en eigenschappen) die belangrijk zijn 

voor ons aandachtsgebied. Om er voor te zorgen dat we op de hoogte blijven van de 

laatste ontwikkelingen hebben en houden we contact met de NSPOH.  

 

De huidige samenstelling van de OC: 

• Joke van Marion – Sanquin coordinator 

• Marieke de Rosner-van Rosmalen – Eurotransplant International foundation 

• Ineke Tieken – Eurotransplant International foundation 

• Mirjam Fechter – Matchis 

• Jorieke Konijnenbelt - Matchis 

• Peter van den Burg -- Sanquin 

• Rik van Leiden -- Nederlandse Transplantatie Stichting 

 

 

 

 

Auteur(s) Datum Kenmerk 

Ineke Tieken, Leden OC-NVDG 23 Jan 2020 Jaarverslag OC-NVDG 2019 



 

 

 
Jaarverslag Accreditatie Commissie 

Nederlandse Vereniging voor 
Donorgeneeskunde 

 

 

 

De huidige samenstelling van de AC-NVDG: 

• Koos Hendriks, voorzitter -- Sanquin 

• Jan de Boer -- Eurotransplant International foundation 

• Marieke de Rosner-van Rosmalen -- Eurotransplant International foundation 

• Marian Schut -- Sanquin 

  

In 2019 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de commissie. 

 

In 2019 zijn er 34 aangeboden nascholingen geaccrediteerd. Hierbij wordt o.m. gekeken 

of de aangeboden na- of bijscholing relevant is voor de beroepspraktijk, is toegesneden 

op de doelgroep, de docenten voldoende gekwalificeerd zijn en of het aantal 

aangevraagde uren volledig kan worden toegekend..  

 

Op de website van de ABSG vindt u per maand een agenda van de aangeboden 

nascholingen binnen de sociale geneeskunde. 

 

Op 21 november is er een audit verricht bij de Regionale themamiddag Bloedtransfusie 

te Veldhoven. Hierbij wordt de nascholing bezocht door twee leden van de 

accreditatiecommissie en getoetst in hoeverre de eerder op papier toegekende 

accreditatie ook daadwerkelijk overeenkomt met de praktijk. Het accreditatieverslag gaat 

naar de ABSG en wordt teruggekoppeld naar de aanbieder. Het is de bedoeling dat er 

jaarlijks minimaal één nascholing wordt geaudit.  

 

 

Auteur(s) Datum Kenmerk 
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Jaarverslag Wetenschappelijke 
Commissie Nederlandse Vereniging 

voor Donorgeneeskunde 

 

 

Dit jaar hebben een aantal leden zich terug getrokken uit de wetenschappelijke 

commissie (WeCo). Niubel Diaz Padilla, Claudia Weller en Djuna Back worden bedankt 

voor hun inzet in de commissie in de afgelopen jaren. 

 

De huidige samenstelling van de WeCo–NVDG is: 

 

• Elise van den Brekel, voorzitter -- Sanquin 

• Mirjam Fechter -- Matchis 

 

NVDG kampt als geheel met gebrek aan tijd en mensen voor inzet. De leden van de 

wetenschappelijke commissie hebben in 2019 het ook ervaren. Dit was reden om 

prioriteit te geven aan het organiseren van de jaarlijkse NVDG nascholing. Het werk van 

de wetenschappelijke commissie in 2019 was gericht op 

 

➢ Evalueren van de Landelijke NVDG nascholing in 2019 

➢ Organiseren van de Landelijke NVDG nascholing in 2020 

 

Evaluatie van de NVDG nascholing 2019:  

Met vereende krachten heeft de wetenschappelijke commissie met de NVDG een mooi 

thema neergezet op 2 februari 2019. Het thema luidde: ‘Demografische factoren, 

Donorkeuring en Lichaamsmateriaal’.  

We kijken terug op een zeer geslaagde dag met 79 deelnemers. Dankzij het stevige, 

goed gevulde en gevarieerde programma en dankzij de goede sprekers bleef men tot 

aan het einde van de dag geboeid en betrokken. 

 

Auteur(s) Datum Kenmerk 

Elise van den Brekel 
Leden WeCo-NVDG 

23 Jan 2020 Jaarverslag WeCO-NVDG 2019 



 

Het werd erg gewaardeerd om van andere werkgebieden zowel binnen als buiten de 

donorgeneeskunde te vernemen. De dag als geheel werd door 97% gewaardeerd als 

goed (60 %) tot zeer goed (30 %) op de vraag of de inhoud heeft bijgedragen aan 

kennis. Elke opmerking of suggestie vanuit de evaluatie werd ter harte genomen. 

 

Organiseren van de NVDG nascholing in 2020:  

De WeCo heeft de nascholing “Infectieziekten: wat is in beweging” van 1 februari 2020 

georganiseerd.  

 

Bestuursvergaderingen:  

Wetenschappelijke commissie nam deel aan de twee commissievergaderingen. Er zijn, 

naast regelmatig overleg, twee telefonische vergaderingen geweest met NVDG-bestuur, 

naast regelmatig overleg. 



Activa 
Liquide middelen 
Debiteuren 
Totaal 

31-12-2019 
30.701,48 

0 
€ 30.701,48  

31-12-2018 
21.842,43 

0 
€ 21.842,43 

Passiva 
Eigen vermogen 
Reserveringen 
Crediteuren 

Totaal 

Eigen vermogen 1-1 
Resultaat 
Eigen vermogen 31-12 

11.842,43 
2.559,05 

€ 14.401,48 

14.401,48 
16.300,00 

0 
€ 30.701,48 

8.945,03 
2.897,40 

€ 11.842,43 

11.842,43 
10.000,00 

0 
€21.842,43 

Financieel jaarverslag NVDG 2019 

èv 

Baten 

Contributie 
Inschrijving nascholing 
Beoordeling accreditatieaanvragen 
Overig 

Totaal 

Lasten 

EXPLOITATIEREKENING 

2019 feitelijk 2019 begroot 

23.763,02 23.300 
2.360,00 2.800 

4.840,00 2.500 
13,00 0 

€ 30.976,02 € 28.600  

Afdracht KNMG+KAMG 
Kosten nascholing 
Bankkosten 
E-captain 
Website 
Overig 
Reservering nascholing&opleiding 
Reservering comm&bestuu rsactiviteiten 

Subtotaal 
Resultaat 
Totaal 

18.484,18 18.600 
3.054,05 2.800 

246,13 250 
60,50 150 

254,00 500 

18,11 100 

5.000,00 3.500 

1.300,00 0 

€ 28.416,97 € 25.900 
2.559,05 2.700 

€ 30.976,02 € 28.600  

BALANS 

1 



Begroting NVDG 2020 

Vermogen 31-12-2019 

Inkomsten 

contributie 

inschrijving nascholing 

beoordeling accreditatieaanvragen 

Totaal 

Uitgaven  

€ 14.401,00 

€ 25.700,00 

€ 2.300,00 

€ 4.500,00 

€ 32.500,00 

afdracht KNMG+KAMG € 20.533,00 

kosten nascholing € 3.000,00 

bankkosten € 250,00 

website (hosting+domeinnamen+beheer) € 825,00 

E-captain € 425,00 

reservering nascholing € 4.000,00 

reservering commissie- & bestuursactiviteiten € 1.300,00 

overig € 100,00 

Totaal 

Saldo begroting 

€ 30.433,00 

€ 2.067,00  

Vermogen 31-12-2020 € 16.468,00 
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