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Jaarverslag  
Nederlandse Vereniging voor 

Donorgeneeskunde Verenigingsjaar 
2018 

 

 
Geachte lezer,  

 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2018 aan van de Nederlandse Vereniging voor 

Donorgeneeskunde (NVDG). 

Algemeen bestuur 

In 2018 zijn er zijn er weinig wisselingen geweest in het bestuur: 

Wel heeft een van de leden tijdelijk de taken neer moeten leggen door omstandigheden. 

Recentelijk is een nieuw lid toegetreden die de functie van secretaris van Sanne overneemt.  

Nieuwe lid: Marieke van Rosmalen. 

Sanne Bruijns zal haar functie per 1 januari 2019 neerleggen. 

 

De huidige samenstelling van het bestuur-NVDG: 

• Ineke Tieken, voorzitter – Eurotransplant International Foundation 

• Sanne Bruijns, secretaris – Sanquin  

• Marieke van Rosmalen, secretaris vanaf 01-01-2019 – Eurotransplant International 

Foundation 

• Ryanne Lieshout-Krikke, vice voorzitter – Sanquin 

• Koos Hendriks  –  Sanquin 

• Wouter Hamstra  –  Sanquin 

• Wim Bastiaanse  –  Sanquin 

• Susan Marks – Sanquin 
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Na het overgangsjaar van het bestuur in 2017 zijn we in 2018 geconfronteerd met behoorlijk wat 

uitdagingen, maar 2018 mocht dan uitdagend zijn het was ook erg inspirerend jaar. Voor de 

NVDG maar zeker ook voor de sociale geneeskunde waaronder de donorgeneeskunde valt.  

De volgende punten zijn o.a onder de aandacht gekomen; AVG, subsidie van opleiding 

donorgeneeskunde tot arts M&G, samenwerking binnen de KAMG, aankomende veranderingen 

van de eisen voor herregistratie etc.. 

De hoeveelheid tijd die nodig was om dit voor de NVDG in goede banen te leiden moest door een 

kleine groep van zeer actieve leden gedragen worden. 

 

Algemeen NVDG  

Zoals hierboven al genoemd heeft het bestuur niet stilgezeten, maar is er veel werk verricht ivm 

aanstaande wijzigingen / verbeteringen in de positie van de NVDG. 

 

AVG  

De NVDG heeft in het kader van de AVG zijn privacy beleid opgesteld en deze is te vinden op de 

website: https://www.nvdg.info/documents/Privacybeleid%20NVDG.pdf 

 

Subsidie van opleiding donorgeneeskunde tot arts M&G 

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

sociale geneeskunde nooit tot deze groep. Afgelopen jaren is daar verandering in gekomen. Nu 

wordt alleen de opleiding met de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, 

tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde en medische milieukunde gesubsidieerd. Dit 

heeft geleid tot een twee splitsing van de profielen die gesubsidieerd worden en profielen 

(waaronder donorgeneeskunde) die niet gesubsidieerd worden. Onder leiding van de voorzitter 

van de KAMG zijn de verenigingen van deze profielen om de tafel gaan zitten om een 

gezamenlijk pleidooi te maken die ondersteunt wordt door de werkgevers om voor te leggen bij 

het ministerie van VWS. In de voorbereiding is een document opgesteld waarin het belang van 

donorgeneeskunde binnen de publieke gezondheidszorg en de mogelijke gevolgen als 

donorgeneeskunde buiten de gesubsidieerde profielen blijft vallen. Hopelijk kunnen we dit 

pleidooi in het eerste helft van 2019 ter discussie aan het ministerie VWS voorleggen. (zie 

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

 

Samenwerking binnen de KAMG 

Door de bovenstaande situatie is, maar ook om een krachtigere sociaal geneeskundige stem te 

laten horen, is de behoefte binnen de verschillende profielen groot om meer en beter samen te 

werken. Afgelopen juni, op de “heidag” van de KAMG concludeerden de kleinere maar ook de 

grotere verenigingen dat betere samenwerking tussen de verenigingen binnen de KAMG 

uiteindelijk zal leiden tot een verbetering van de sociale geneeskunde. Het globale idee daarin is 

dat we samensmelten tot een vereniging met daaronder aandachtsgebieden. Hiervoor is ter 

verkenning een commissie opgesteld waarin ook de NVDG is vertegenwoordigd. In december is 

de eerste vergadering geweest met de voorzitters van alle verenigingen. Hierin is duidelijk 



 

geworden dat de verschillende profielen de identiteit en deskundigheid van ieders 

aandachtsgebied moeten worden gewaarborgd.  

Het vervolg hierop is dat eerst een inventarisatie gemaakt moet worden naar de mogelijkheden 

voor betere samenwerking waarbij het probleem en de oplossing goed beschreven worden. 

Verder zal  de missie, visie en governance structuur opgesteld worden. Deze zullen in de eerste 

helft van 2019 klaar moeten zijn. Het uiteindelijke doel zal zijn dat er in 2021 een sterk verenigd 

sociale geneeskunde vereniging staat, die op sociaal geneeskundig gebied een goed tegenwicht 

kan bieden aan de andere specialismen. 

 

Wijzigingen voor herregistratie 

In het afgelopen jaar is er meer duidelijkheid gekomen over de eisen voor herregistratie, 

voornamelijk op het gebeid van ICT (intercollegiale toetsing) met daarin intervisie, POP 

(persoonlijk ontwikkelingsplan), GOP (groep ontwikkelingsplan) en evaluatie individueel 

functioneren (EIF). Meer informatie is te vinden op de website van de KAMG 

(https://www.kamg.nl/eif-hoe-doe-ik-dat/). 

Het is belangrijk voor alle (profiel) artsen om te realiseren wat de eisen voor herregistratie zijn. De 

arts is zelf verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de gevraagde eisen worden voldaan.  

 

Meer specifieke informatie op de gebieden van de commissies kunt u 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 deze wil ik dan ook iedereen bedanken die dit uitermate belangrijk 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) 

 

Namens het bestuur en de commissies,  

 

met vriendelijke groet,  

 

Ineke Tieken, MD,  

Voorzitter NVDG 

 

 

 



 

 

Jaarverslag Onderwijs Commissie 
Nederlandse Vereniging voor 

Donorgeneeskunde 

 

Algemeen 

In 2018 is er een grote verandering geweest in de onderwijs commissie. Een aantal belangrijke 

leden hebben hun taken plotseling neergelegd. Zowel de voorzitter als een paar andere leden 

hebben om verschillende redenen hun taken neergelegd. Sinds begin van 2018 is daarom een 

terugval geweest in de activiteiten van de onderwijs commissie die helaas niet, door de vele 

andere belangrijke taken, niet werden overgenomen .  

Helaas is sinds het vertrek van de voorzitter niemand gevonden die de voorzittersrol op zich wil of 

kan nemen. Ondanks dat gaat de commissie verder met het ontwikkelen van een onderwijs 

programma voor toekomstige artsen.  

Door het bovenstaande is ook de reden dat het streven om in 2018 het 2 jarig profiel opleiding 

van de grond te krijgen om vervolgens de eerste kandidaten voor deze opleiding in 2019 te laten 

starten niet verwezenlijkt. We hebben dit doel ook moeten omzetten in het verwezenlijken van 

een 2-jarig opleiding die deel uitmaakt van de totaal 4-jarige opleiding tot arts maatschappij en 

gezondheid met aandachtsgebied donorgeneeskunde. 

 

De huidige samenstelling van de OC: 

• Aartie Ramlochan - Tewarie Ramsaransing -- BISLIFE 

• Franka van Reekum -- Nederlandse Transplantatie Vereniging, UMCU 

• Ivo Filipoff -- Euro Tissue Bank 

• Joke van Marion -- Sanquin 

• Marieke van Rosmalen – Eurotransplant International foundation 

• Mirjam Fechter -- Matchis 

• Peter van den Burg -- Sanquin 

• Rik van Leiden -- Nederlandse Transplantatie Stichting 
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2018 stond in het teken van: 

A. 2 jarige opleiding Donorgeneeskunde binnen de 4-jarige opleiding arts M&G 

• Opleidingsinstituut en -inrichting 

• Ontwikkeling lokaal opleidingsplan / curriculum 

B. Participatie in het Concilium van de KAMG  

C. Participatie in het ontwikkelen van een masteropleiding Donor Health Care (DoHeCa) 

In 2018 zijn er 5.  OC-NVDG vergaderingen geweest. Dit jaar heeft de focus gelegen op het 

verder ontwikkelen van de 2-jarige profiel opleiding. 

 

A. 2 jarige profiel opleiding Donorgeneeskunde binnen de vierjarige opleiding arts M&G 

 

Nadat er een besluit is genomen dat de 2 jarige opleiding donorgeneeskunde binnen de vierjarige 

opleiding arts M&G opgezet moet worden voor 2021 is er in het afgelopen jaar gestart met een 

analyse wat er nu klaar is van de opleiding. Belangrijk is te ontdekken waar er nog lacunes zijn of 

wat er nog verbeterd / geprofessionaliseerd moet worden in de opleiding. Deze analyse zal in 

2019 voortgezet worden. 

 

B. Participatie in het Concilium van de KAMG  

Door het wegvallen van een aantal leden waaronder de persoon die de NVDG 

vertegenwoordigde bij het COncillium was het structurele deelname aan het concillium niet meer 

gewaarborgd. Ondanks dat er geprobeerd wordt deze deelname te waarborgen door OC en 

bestuur is er nog steeds niet een persoon gevonden die deze taak op zich wil nemen om de 

continuiteit daarin te krijgen.  

Het landelijk opleidingsplan van 4 jaar tot arts M&G is zal in 2021 van start gaan. Alle huidige 

profielen zijn ingedeeld in deskundigheidsgebieden (zg. domeinen).  

 

C. Participatie in het ontwikkelen van een curriculum voor Donor Health Care (DoHeCa) 

 

Het DoHeCa project is in mei 2018 afgerond en het curriculum is klaar en volledig getest. 

Sanquin onderzoekt momenteel als eigenaar naar onderwijsinstituten om het als geaccrediteerde 

opleiding onder te brengen. De inhoud van DoHeCa is voor de NVDG beschikbaar voor 

onderwijs. 

 

 

 

 



 

 

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 van Rosmalen -- Eurotransplant International foundation 

• Marian Schut -- Sanquin 

  

In 2018 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de commissie. 

 

In 2018 hebben de leden als accrediteur de in GAIA aangeboden nascholingen geaccrediteerd.  

 

De relevante toetsingseisen die gesteld worden aan nascholingen zijn bekend bij de accrediteurs 

van de NVDG (leden van accreditatie commissie) en zijn te vinden via de ABSG website 

(https://www.absg.nl/). 
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Jaarverslag Wetenschappelijke 
Commissie Nederlandse Vereniging 

voor Donorgeneeskunde 

 

 

Dit jaar heeft de wetenschappelijke commissie (WeCo) helaas afscheid moeten nemen van een 

aantal zeer actieve leden om verschillende redenen. 

Bij deze bedanken we Niubel Diaz Padilla en Djuna de Back voor hun inzet voor de 

wetenschappelijke commissie. 

 

De huidige samenstelling van de WeCo–NVDG is: 

 

• Elise van den Brekel, voorzitter -- Sanquin 

• Mirjam Fechter  -- Matchis 

• Claudia Weller -- Sanquin 

 

Het werk van de wetenschappelijke commissie in 2018 was gericht op 

 

➢ Participatie in de vergaderingen van de NVDG 

➢ Organiseren en evaluatie van de Landelijke donorartsendag van de NVDG in 2018 

➢ Organiseren van de Landelijke donorartsendag van de NVDG  in 2019 

 

Participatie in de vergaderingen van de NVDG:  

De WeCo heeft in 2018 de gezamenlijk vergaderingen met het bestuur bij gewoond. Verder zijn 

er talloze (telefonische) vergaderingen geweest van de WeCo. 

  

Evaluatie van de Landelijke donorartsendag van de NVDG in 2018 

De opkomst van de nascholingsdag was groot, 105 mensen hebben deze nascholing 
bijgewoond. 
 
Onderwerpen die aan de orde kwamen in de ochtend waren de prevalentie en de risicofactoren 
van seksueel overdraagbare aandoeningen in de algemene bevolking en in de donor populatie. 
Speciale aandacht werd besteed aan de seksuele anamnese bij een soa consult. Allerlei tips 
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werden besproken die door de donorartsen in hun dagelijks praktijk gebruikt kunnen worden. Tot 
slot werd de infectiedruk bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) en de bereidheid tot 
bloeddonatie van deze groep besproken. 
 
Centraal in het middagprogramma stonden de consequenties van de privacywetgeving voor de 
donatiepraktijk. Over de voor- en nadelen van het contact tussen donor en ontvanger van het 
lichaamsmateriaal sprak een collega werkzaam in de afdeling stamceldonatie van een Duitse 
organisatie (Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Daarbij kwam naar voren dat het donor- 
patiënt contact als een waardevol en sterk aspect gezien wordt en ziet men donor als autonoom, 
aldus onze Duitse collega. 
 
De deelnemers waren in het algemeen positief over de nascholing, de inhoud van de nascholing 
werd als relevant voor de dagelijks praktijk gewaardeerd. 
 

Organiseren de donorartsendag nascholingen 2019:  

De WeCo heeft de nascholing “demografische invloeden op donorkeuring en lichaamsmateriaal” 

van 2 februari 2019 georganiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


