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Geachte lezer, 
 
Hierbij sturen wij u de 19e editie en tevens de tweede nieuwsbrief van 2019. 
Ik hoop dat we deze zomer niet alleen kunnen genieten van het mooie weer, maar ook 
dat wij met gezamenlijke inspanning vooruitgang boeken op een aantal mooie en 
uitdagende punten, zoals te lezen in deze nieuwsbrief.  
 

I. Nieuws van de onderwijscommissie  

II. Verbetering samenwerking binnen KAMG 

III. Nieuws van de accreditatiecommissie 

IV. Subsidie opleiding donorgeneeskunde 

V. Nieuws wetenschappelijke commissie 

VI. Evaluatie nascholingsdag 2 februari 

VII. Overige punten  

 
I. Nieuws van de onderwijscommissie 

 
Zoals u wellicht al weet zijn er buiten de ontwikkeling van de 2-jarige opleiding tot 
donorarts KNMG door de NVDG, ook plannen vanuit de KAMG tot het creëren van een 
nieuwe indeling van de 4-jarige opleiding tot art M&G. Langzaam maar zeker worden de 
kaders voor deze toekomstige 4-jarige opleiding duidelijker. 
Aan de hand van deze kaders gaat de onderwijscommissie dit najaar kijken hoe we het 
onderwijs van het donorgeneeskundige deel van de opleiding vorm willen geven (bv 
stage, e-learning, onderwijsdagen etc), wat we al aan materiaal hebben liggen (voor 
bijvoorbeeld leidraden of achtergrond/leermateriaal), en wat er nog gedaan moet 
worden.  
Dit traject zal een uitdagend maar leerzaam proces zijn.  Wij roepen daarom alle NVDG-
leden die hieraan mee willen werken (wel of geen profiel arts) op om zich bij de 
onderwijscommissie aan te sluiten. Wil je graag helpen? Stuur dan een email naar: 
nvdg.contact@gmail.com. 
Daarnaast zullen we later dit jaar mogelijk ook enkele NVDG-leden persoonlijk 
aanspreken met de vraag om te helpen met meer specifieke deel-onderwerpen voor de 
opleiding. 

mailto:nvdg.contact@gmail.com


 

19e Nieuwsbrief NVDG, juli 2019  Page 2 of 4 
 

II. Verbetering samenwerking binnen KAMG 

 

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief heeft de KAMG het doel om 
een sterke vereniging te zijn, hierin de sociale geneeskunde beter zichtbaar te maken en 
een krachtigere stem te laten horen.  
Om dit doel te bereiken zijn er vele stappen nodig. De NVDG werkt met de KAMG mee 
met de inventarisatie in een verkennende fase. Na deze eerste fase is ervoor gekozen 
om via een extern bedrijf de uitdagingen die bij de verschillende verenigingen liggen uit 
te zoeken. De verwachte enquête aan de leden zal mogelijk op een later moment nog 
ingezet worden. 

 
III. Nieuws van de accreditatie commissie 

 
Vanaf 2020 gelden de nieuwe herregistratie-eisen van het College Geneeskundige 
Specialismen (CGS). Ten eerste dient per 2019 te worden deelgenomen aan een door de 
wetenschappelijke vereniging geaccrediteerd systeem van evaluatie van je individueel 
functioneren (EIF). Ten tweede is een periodieke evaluatie vereist van het functioneren 
van de groep waarin de geneeskundig specialist of profielarts werkzaam is. Het 
Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde (KBSG) organiseerde begin 2019 vier Kick-off 
Meetings om de leden van NVVG/GAV en KAMG te informeren. 

 
In deze bijeenkomsten werd aandacht besteed aan: 

• Regelgevend kader 

• Stappenplan Individueel en groepsfunctioneren 

• Professionalisering ICT 

• Visuele sessie door de systeembouwer 

• Ervaringen van een leerbegeleider in opleiding 

Voor EIF dien je digitaal een persoonlijk EIF-dossier bij te houden. Hiervoor wordt 
Scorion gebruikt. Toegang tot dit dossier krijg je via het Kwaliteitsbureau Sociale 
Geneeskunde (KBSG). Dit bureau is voor de herregistratie van verzekeringsartsen en 
artsen maatschappij en gezondheid (inclusief profielen) verantwoordelijk voor de 
accreditatie van de periodieke evaluatie van het individueel functioneren, én de 
periodieke evaluatie van het groepsfunctioneren (kwaliteitsvisitatie). 

 
Het persoonlijk EIF-dossier is nu open. Om toegang tot je persoonlijke EIF dossier te 
krijgen, kun je je aanmelden via het inschrijfformulier op www.kbsg.nl. Hoe dat verder 
precies werkt, vind je bij Wat is EIF. 
Bron: KAMG.nl/herregistratie  
 

http://www.kbsg.nl/
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IV. Subsidie opleiding donorgeneeskunde 

 

Op 28 juni is er van uit de KAMG een brief gestuurd aan VWS met de vraag om 
bekostiging van de opleiding van alle profielen de vallen onder de KAMG. Meer 
informatie kan gevonden worden op de site van de KAMG: 
https://www.kamg.nl/kamg-verzoekt-vws-om-bekostiging-opleiding-mg/ 

 
V. Nieuws vanuit de wetenschappelijke commissie 

Nascholing 2019  
Met vereende krachten heeft de NVDG samen met haar wetenschappelijke commissie 
een mooie thema dag neergezet op 2 februari 2019. Het thema luidde: ‘Demografische 
factoren, Donorkeuring en Lichaamsmateriaal’.  
We kijken terug op een zeer geslaagde dag. Dankzij het stevige, goed gevulde 
programma en dankzij de goede sprekers bleef men tot aan het einde van de dag 
geboeid en betrokken. De opkomst was mooi met bijna 80 deelnemers. 
 
Nascholing 2020  
Graag gaan we verder op dit pad met de NVDG nascholingen. Themadagen met 
verdieping, verbreding en de mogelijkheid rustig met elkaar bij te praten zijn zo 
belangrijk voor de motivatie. Het kan nieuwe impulsen geven aan ons werk als 
donorarts. Wil je hieraan een steentje bijdragen? Heel graag, vele handen maken licht 
werk. Er zijn immers drie leden van de wetenschappelijke commissie gestopt om reden 
van andere werk dan wel uitbreiding daarvan. Vind jij het ook belangrijk dat het profiel 
donorgeneeskunde ontwikkeld is en wil je bijdragen aan de NVDG, dan ben je zeer 
welkom om de wetenschappelijke commissie te versterken. (nvdg.contact@gmail.com) 

 
VI. Evaluatie nascholingsdag 2 februari 2019 

De enquête van de nascholing van vorig jaar had een heel hoge respons en dat gaf ons 
veel energie en inspiratie om dit jaar verder te gaan. Dankbaar maakten we gebruik van 
alle input die jullie ons brachten via de enquête. Ook voor dit jaar nog alle dank voor de 
terugkoppeling, dank voor alle waardering en voor de verbeterpunten. Elke opmerking 
of suggestie wordt meegenomen.  
Verbetering kwam dit jaar nog wel het meest tot uiting in de temperatuur: waar de 
locatie in 2018 als veel te warm werd ervaren werd het in 2019 een beetje aan de koude 
kant beoordeeld. Om een indruk van jullie beoordeling op inhoud te geven: elke spreker 
werd als ruim positief beoordeeld door een % van de deelnemers variërende van 82% 
tot 92% van de deelnemers. (Inhoud heeft bijgedragen aan kennis: ‘zeker mee eens’ of 
‘eens’). Een waardering van ‘Een beetje eens’ werd toegelicht met de mededeling dat 
men al bekend was met de spreker of de inhoud.  

https://www.kamg.nl/kamg-verzoekt-vws-om-bekostiging-opleiding-mg/
mailto:nvdg.contact@gmail.com
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Voor de dag als geheel vond 97%  het bijgedragen aan de kennis. Het wordt erg 
gewaardeerd om van andere werkgebieden binnen de donorgeneeskunde te vernemen.  
  
VII. Overig 

Op 2 juli heeft er met drie artsen van donorgeneeskunde een gesprek plaatsgevonden 
met het Capaciteitsorgaan. In dit gesprek hebben we onder andere het huidige tekort 
aan artsen, de noodzaak naar goed geschoolde artsen, en de noodzaak voor meer 
artsen de toekomst besproken. Op dit moment is het soms lastig nieuwe collega’s te 
vinden gezien het onduidelijke toekomstperspectief en het feit dat er momenteel geen 
subsidie beschikbaar is voor de opleiding. Eind dit jaar zal het Capaciteitsorgaan een 
rapport aan VWS hierover uitbrengen. 

 
Op 1 juli is Carla Derijck gestart als nieuwe directeur van de KAMG. Voor meer 
informatie: https://www.kamg.nl/de-kamg-heeft-een-nieuwe-directeur/  
 
Mark your calendar: 
 

• 5 november: KNMG jubileumcongres: Dokter in verandering. 

KNMG viert haar 170-jarig bestaan 

• 22 november: KAMG congres: Kwetsbare mensen, kwetsbare 

groepen 

• 1 februari: NVDG nascholingsdag: Infectieziekten 

 
 
Namens het bestuur NVDG, met vriendelijke groet, 
Ineke Tieken, voorzitter NVDG 


