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Geachte lezer,  

 

Hierbij treft u ons jaarplan aan voor het verenigingsjaar 2019. Het jaar 2018 was een uitdagend 

jaar en hierover kan meer gelezen worden in het jaarverslag van 2018. 

 

Het streven was om in 2018 de 2 jarig profielopleiding donorgeneeskunde van de grond te krijgen 

en dat de eerste kandidaten voor deze opleiding in 2019 kunnen starten. Door omstandigheden 

zoals in het jaarverslag van 2018 te lezen is, hebben we dit doel niet kunnen bereiken. Het plan  

is aangepast naar het verwezenlijken van een 2 jarige opleiding donorgeneeskunde binnen de 

vierjarige opleiding tot arts maatschappij en gezondheid. Er wordt op dit moment en in 2019 door 

een afgeslankte onderwijscommissie gewerkt aan de inhoud van de opleiding.  

Zoals ook te lezen is in het jaarverslag is de NVDG goed vertegenwoordigd binnen de sociale 

geneeskunde en willen de verschillende verenigingen die onder de KAMG vallen nauwer gaan 

samenwerken. In 2019 zullen hopelijk de eerste stappen gezet worden met als doel om 

uiteindelijk te komen tot één vereniging, waarbij de identiteit en deskundigheid van ieders 

aandachtsgebied gewaarborgd moet blijven. Dit zal voor de NVDG een goede stap zijn om de tijd 

die nu door een kleine groep gedragen wordt te besteden aan inhoud in plaats van met name tijd 

bezig te zijn met administratieve zaken of vergaderingen die gaan over inrichten van 

bestuur/opleiding/subsidie van opleiding etc. Dit zal hopelijk ook leiden tot meer samenwerking 

op inhoudelijk gebied (b.v infectieziekten) en een aanbod van nascholingen die voor meerdere 

profielen gelden.  

Het streven is verder om in de eerste helft van 2019 de discussie aan te gaan om subsidie te 

krijgen voor de opleiding arts M&G met aandachtsgebied donorgeneeskunde. Door goede 

onderbouwing van het belang van dergelijke M&G artsen ondersteunt door de werkgevers, willen 

we in discussie gaan met het ministerie van VWS voor het verkrijgen van subsidie voor de 

opleiding tot gespecialiseerd arts M&G met aandachtsgebied donorgeneeskunde. Het document 

ter onderbouwing van de donorgeneeskunde is te vinden op de website van de NVGD 

https://www.nvdg.info/promotie.html. 

Het ministerie van VWS heeft de KAMG een toelage doen toekomen ter versterking van de 

publieke gezondheid en arts M&G. Er zijn 3 programmalijnen uitgezet door KAMG; 1. Bekendheid 

en imago, 2. Goed opleiden en academiseren, 3. Uitdagend werken in de publieke gezondheid. 

Nadat hier tot op heden voornamelijk plannen gemaakt zijn op deze 3 programmalijnen zal er in 

2019 hopelijk zichtbare stappen worden genomen. Een of meerdere NVDG artsen zullen mee 

werken dit te bewerkstelligen. Voor meer informatie zie (https://www.kamg.nl/voorstel-

programma-versterken/). 

https://www.kamg.nl/voorstel-programma-versterken/
https://www.kamg.nl/voorstel-programma-versterken/
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Om het doel van de NVDG te consolideren maar zeker ook verder te professionaliseren binnen 

de sociale geneeskunde zal in het jaar 2019 gewerkt worden door deel te nemen aan belangrijke 

vergaderingen om ons verder op de kaart te zetten en samen te werken met andere 

aandachtsgebieden binnen de sociale geneeskunde.  

Een ander streven is om de informatievoorziening aan de leden van de NVDG te verbeteren. Mijn 

roep daarbij is dat we alle hulp van alle leden kunnen gebruiken nu er zo veel veranderingen op 

vele gebieden zijn. Zowel de onderwijs commissie als de wetenschappelijke commissie hebben 

hulp nodig om de plannen die we hebben dit jaar ook uit te kunnen voeren.  

Hieronder nog een aantal punten die we binnen bestuur en of commissie in 2019 uit willen 

voeren:  

1. Participeren in de gezamenlijk vergadering van de NVDG commissies met het NVDG 

bestuur, twee maal per jaar. 

2. Bestuursvergaderingen 4 maal per jaar 

3. Deelname aan KAMG bestuur en vergaderingen 

4. Deelname aan Concilium vergaderingen 

5. Inhoud opleidingsplan completeren 

6. Accrediteren van aangeboden nascholingen 

7. Deelnemen aan de accreditatie-overleggen in breder verband met de KNMG en ABSG 

8. Uitvoeren van een audit van geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten.  

9. Jaarlijkse nascholingsdag organiseren  

 

Tot slot  
 

Wil ik mijn dank uiten aan al die personen die zich vrijwillig en vaak in eigen tijd in het verleden 

maar ook in 2019 zo veel werk voor de NVDG verrichten. Dit maakt dat onze vereniging steeds 

verder groeit in professionaliteit. 

 

 

Namens het bestuur en de commissies,  

 

Ineke Tieken,  

 

 

 

Voorzitter NVDG 


