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Geachte lezer, 
 
Hierbij sturen wij u de 17e editie van onze nieuwsbrief en tevens de eerste nieuwsbrief van mij als 
voorzitter van de NVDG. Per 1 januari 2017 is Peter van den Burg gestopt met het voorzitterschap en tot 
die tijd is er gezocht naar een nieuwe voorzitter. Sinds 1 oktober heb ik deze eervolle taak op mij 
genomen en is dit door de overige bestuursleden aangenomen. Hierbij wil me aan jullie voorstellen voor 
wie mij nog niet kent: 
Ik ben Ineke Tieken, 43 jaar, woon in Amstelveen, heb een man en twee kinderen (dochter van 7 jaar en 
een zoon van 4 jaar). Sinds 1 april 2007 als arts werkzaam bij Eurotransplant en heb sinds januari het 
profiel donorarts. Hiervoor heb ik o.a. gewerkt bij de thoracale chirurgie en heb meegewerkt om een 
bedrijf op te zetten in de telemedicine. 
Sinds de oprichting van de NVDG in 2009 zijn er veel dingen veranderd, o.a. erkenning van het nieuwe 
profiel donorarts, geregistreerde donorartsen in RGS en wordt er nu hard gewerkt aan de twee jarige 
opleiding. Dit alles hebben we te danken aan onze geweldige vorige voorzitter samen met een groep van 
enthousiaste leden.  
We hebben al veel bereikt, maar er is geen reden om stil te gaan zitten. Mijn doel is als nieuwe voorzitter 
om de NVDG verder op de kaart te zetten en de leden (wel of niet geregistreerd) van de NVDG aan hun 
behoefte te voorzien. Hierbij vraag ik daarom aan jullie allemaal om mee te denken en suggesties aan te 
leveren en aan te geven als er interesse is om actief mee te helpen de NVDG een sterke 
wetenschappelijke vereniging te maken. 
 
In deze nieuwsbrief is verder te lezen over stand van zaken van de verschillende commissies  
 
1) ALV en nascholing op zaterdag 3 februari 2017  
Op zaterdag 3 februari zullen we bij Sanquin de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVDG 
houden in combinatie met een wetenschappelijk programma. Het thema van deze nascholing zal zijn 
“Privacy en autonomie binnen de donorgeneeskunde”. 
 
2) Het KAMG congres Public Health & veiligheid 
Het KAMG congres van 24 november 2017 staat in het kader van public health & veiligheid. Namens de 
NVDG zal hier een workshop gegeven worden over de veiligheid in tijden van globalisering en 
klimaatverandering. 
 
3) Nieuws van onze commissies  
 
A) Onderwijscommissie (OC NVDG, voorzitter Susan Marks) 
 
Het najaar van 2016 en bijna heel 2017 heeft in het teken gestaan van het scholingsprogramma 
Donorgeneeskunde. De donorartsen die voldeden aan de eis qua jaren werkervaring en behaalde 
accreditatiepunten konden via dit verkorte traject kennis opdoen van de werkvelden binnen 
donorgeneeskunde en de sociale geneeskunde. Op de NVDG nascholingsdag op 4 februari 2017 hebben 
dan ook 19 donorartsen hun diploma al in ontvangst mogen nemen. Op 15 november 2017 zullen er dat 
nog 25 zijn!  
 
Inmiddels is de onderwijs commissie (OC) weer volop bezig met het ontwikkelen met de inhoud van het 
onderwijs voor de 2 jarige profielopleiding. De NVDG-leden hebben vele en diverse expertisevelden. 



Daar maakt de OC dankbaar gebruik van. Niet alleen vanwege hun kennis maar ook vanwege het werk 
dat de NVDG-leden hebben verricht door mee te denken met de nieuwe modules van de opleiding. 
Iedereen die heeft meegedacht, meegeschreven en dit nog steeds doet, namens de OC en de 
toekomstige donorartsen ontzettend bedankt.  
Wij zijn nog steeds hard op zoek naar mensen die mee willen denken/ schrijven in de volgende fase van 
de inhoudelijke opleiding. Ook als je maar beperkte tijd hebt, kunnen we je hulp zeer goed gebruiken; 
meld je aan bij Anna (a.vankleef@sanquin.nl) of Susan (s.marks@sanquin.nl).  
 
Niet alleen is de inhoud van de opleiding belangrijk maar ook alle logistieke zaken rondom het opzetten 
en erkennen van de praktijkinstelling (voorheen opleidingsinrichting) en het opleidingsinstituut. Het 
opleidingsinstituut (waar de theorie wordt onderwezen) wordt naar alle waarschijnlijkheid The 
Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH). Wat betreft de praktijkinstelling (het 
werkplek leren) wordt er met alle werkgevers gekeken hoe er een consortium gevormd kan worden zodat 
alle werkgevers “onder 1 kap” als instelling kunnen fungeren. Dit heeft meerdere voordelen wat betreft 
stageuitwisselingen, het begeleiden van artsen in opleiding met zowel praktijkopleiders als 
praktijkbegeleiders, continuïteitswaarboring van de opleiding, herregistratie-eisen en kosten.    
 
 
B) Wetenschappelijke commissie (WeCo NVDG, voorzitter Niubel Diaz Padilla) 
 
In de WeCo zitten artsen die werkzaam zijn bij instellingen die te maken hebben met de donatie en 
transplantatie van verschillende lichaamsmaterialen zoals bloed, stamcellen en weefsel.  
 
1. Wim de Kort is per 1 juli met het werk bij Sanquin gestopt en heeft daarom het voorzitterschap van 

de WeCo neergelegd. De NVDG en in het bijzonder de WeCo bedanken hem voor zijn inzet, 
voornamelijk bij het organiseren van nascholing voor donorartsen.  
 

2. De WeCo heeft vorige jaar een enquête onder zijn leden gehouden om de dilemma’s en situaties die 
de donorartsen in de dagelijks praktijk tegen komen in kaart te brengen en waar ze vinden dat meer 
onderzoek nodig is. 
 
De enquête heeft zeven responses opgeleverd met in totaal 52 suggesties. De suggesties waren 
zeer divers zowel qua aard, als qua omvang en diepgang en vielen binnen acht categorieën 
(Donorselectie, Donorveiligheid, Donorgedrag, Voorlichting, Productkwaliteit, Ethiek/Privacy en 
Ontvanger). Meestal in de bulk van donorselectie (ie. betrouwbaarheid van de informatie bij 
postmortale weefseldonoren en selectie van) en donorveiligheid (ie: lange-termijn effecten van 
donaties). Binnen Donorveiligheid lijkt een aanzienlijk aantal suggesties betrekking te hebben op de 
meer lange-termijn effecten van donaties: uiteraard wordt ijzerdepletie genoemd en de mogelijke 
samenhang van donaties met ziekten als kanker en aan immuniteit gerelateerde aandoeningen. 
 
De WeCo zal de voorgestelde onderzoeksvragen en suggesties aan de afdeling Donorstudies 
voorleggen om na te gaan welke onderwerpen zich dienen voor uitwerking naar een 
onderzoeksvoorstel. Voorstel kan geschikt zijn voor een meer uitgebreid onderzoeksproject dat 
wellicht kan leiden tot een promotieonderzoek of Postdoc onderzoek. 
 

3. De WeCo gaat in samenwerking met de onderwijscommissie een workshop in de KAMG congres dd 
24/11 geven. Niubel Diaz Padilla en Susan Marks verzorgen deze workshop over de veiligheid van 
lichaamsmaterialen voor transplantatie en transfusie ten tijden van globalisering en 
klimaatverandering. 



 
4. De WeCo gaat volgende jaar het wetenschappelijke programma van de NVDG dag organiseren. Als 

er idee of onderwerpen zijn die jullie willen geven voor toekomstige NVDG dagen, kan u contact 
opnemen met Elise van Brekel email adres: e.vandenbrekel@sanquin.nl 
 

 
C) Accreditatie commissie (AC NVDG, voorzitter Koos Hendriks) 
 
1. Nog steeds onduidelijkheid over eis geaccrediteerde nascholing binnen eigen vakgebied. 

Voorheen gold als herregistratie-eis voor sociaal geneeskundigen dat minimaal 50% van de 
geaccrediteerde nascholingsuren binnen het eigen vakgebied moest zijn gelopen. In het nieuwe 
besluit herregistratie specialisten wordt deze eis nergens genoemd en er is momenteel 
onduidelijkheid of deze eis als zodanig nog gehandhaafd gaat worden voor sociaal geneeskundigen. 
Ook is nog niet helemaal duidelijk in hoeverre uren als ICT en ODB al dan niet als vakspecifiek 
mogen worden beschouwd. Voor de andere clusters (o.a. huisartsen, medisch specialisten) geldt, 
met enkele uitzonderingen, dat er minimaal 75% moet zijn gehaald binnen het eigen vakgebied. 
Probleem bij een kleine vereniging als de NVDG is dat slechts weinig aanbieders van, ook 
donorgeneeskundig relevante, nascholing de moeite nemen om in GAIA ook voor 
donorgeneeskunde accreditatie aan te vragen. De NVDG heeft dit al geruime tijd geleden 
aangekaart bij de KAMG die hierover in overleg is met de RGS en de KNMG. We hopen dat in de 
loop van dit jaar hier eindelijk duidelijkheid over komt. Wel is het zo dat de KAMG al eerder een 
lijstverbinding is aangegaan met de overige verenigingen binnen de sociale geneeskunde (NVAB, 
NVVG) zodat alle geaccrediteerde sociaal geneeskundige nascholingsuren inmiddels wel mogen 
worden gekenmerkt als binnen het eigen vakgebied. 
Het spreekt voor zich dat ondanks alle onduidelijkheid het blijven volgen van geaccrediteerde 
nascholing via GAIA van het allergrootste belang is aangezien de arts hoe dan ook aan 200 punten 
dient te komen aan het eind van de rit. Het besluit herregistratie specialisten is te downloaden op de 
website van de KNMG: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-
carriere/cgs/regelgeving/huidige-regelgeving.htm. 
 

2. Invitational Conference KAMG en NVVG/GAV over EIF afgelopen 10 oktober in Almere. 
In het besluit herregistratie specialisten is ook als eis opgenomen een Evaluatie Individueel 
Functioneren (EIF). Hierin hebben de wetenschappelijke verenigingen (voor ons de KAMG) een 
voortrekkersrol. Zo heeft de KAMG het voornemen om ICT te gaan koppelen aan het EIF en dienen 
er erkende visiteurs die de artsen hierin kunnen begeleiden opgeleid te worden. 
Dinsdag 10 oktober is er in Almere een themamiddag geweest over het project model EIF waarin de 
KAMG samen met de NVVG/GAV die ook deelneemt aan het project verslag gaat doen van de stand 
van zaken.  
Het advies aan onze leden is om niet te wachten met ICT en nu al ICT-groepen op te zetten of reeds 
bestaande groepen te continueren. Hierbij kan alvast als leidraad onderstaande kadernotitie op de 
website van de KAMG worden gedownload: 
Kadernotitie	“Kwaliteitsvisitatie	van	KAMG	ICT	groepen	ten	behoeve	van	herregistratie	van	artsen	in	het	
specialisme	arts	Maatschappij	en	Gezondheid”	(http://www.kamg.nl/kwaliteitsvisitaties-en-
professionalisering-ict-groepen/).	

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


