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VAN DE VOORZITTER

In 2020 dachten (of hoopten) we nog dat het een bijzonder
jaar was vanwege corona. Maar helaas verliep 2021 niet
veel anders. Nog steeds hadden we  te maken met zieke
cliënten, artsen en personeelsleden, wat de toch al krappe
bezetting flink onder druk zette. Arts VG Gerjanne Vlasveld
nam nog steeds actief deel aan het Outbreak Management
Team (OMT) en we voerden regelmatig overleg met het
ministerie van VWS en Hugo de Jonge om ook onze
kwetsbare doelgroep onder de aandacht te brengen. 

Daarnaast besloten we in november 2021 om onze
beroepsnaam van AVG in arts VG te wijzigen. Een
voornemen dat er al lang lag, maar waar we eerder niet
uitkwamen. Met een zorgvuldige procedure en de
medezeggenschap van alle leden lukte het uiteindelijk toch
een keuze te maken uit diverse alternatieven. 

In 2021 kwamen twee trainees onze vereniging versterken:
Romy Spronk en David Penninga. Zij hielden zich vooral
bezig met het door VWS gesubsidieerde project op gebied
van de Wet zorg en dwang (Wzd). 

We organiseerde algemene ledenvergaderingen, een online
studiedag en de diverse commissies hielden zich bezig een
scala aan onderwerpen. Daarnaast ontwikkelde het bestuur
onder leiding van Michiel Wesseling een nieuwe
werkmethode met vijf portefeuilles. Je vindt ze terug in dit
jaarverslag. Ondanks de hectiek op de werkplekken wil ik
alle enthousiaste leden hartelijk bedanken voor hun inzet,
die ons helpt om de vereniging nóg verder te
professionaliseren en te profileren. 

Matijn Coret, 
voorzitter van de NVAVG

 
 



BESTUUR

Rebecca Seelig en Arjen Louisse traden in

2021 aan. Elke Baars, Nienke van der Schaaf,

Susan Ebbers en Bas Castelein traden af. 

BESTUURSWIJZIGINGEN

SAMENSTELLING 

VAN HET BESTUUR OP 

31 DECEMBER 2021

Matijn Coret, voorzitter

Marijke Meijer, secretaris

Gerard Asma, penningmeester

Miriam ter Horst, lid

Arjen Louisse, lid

Gerjanne Vlasveld, lid

Suzanne Duffels, lid 

Annefloor Mulder, lid    

Rebecca Seelig, aioslid
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BUREAU, TRAINEES EN
BELEIDSMEDEWERKERS

Michiel Wesseling (projectleider project

Arbeidsmarktstrategie), 

Merel Mooren (beleidsmedewerker), 

Saskia van Eck (beleidsmedewerker) en 

Petra Lubbers (officemanager). 

Het bureau bestaat uit 

BUREAU

BELEIDSMEDEWERKERS

Saskia van Eck houdt zich bezig met twee

gesubsidieerde projecten: de implementatie van

de Wet zorg en dwang en het project

Arbeidsmarktstrategie. Merel richt zich meer op

de algemene beleidszaken. 

Michiel

Merel

Saskia

Petra

TRAINEES

Romy Spronk en David Penninga waren in 2021

werkzaam als trainee. Zij droegen (vooral) hun

steentje bij aan het project Wzd. 
Romy

David
 



COVID-19

Ook dit jaar komen we er niet onderuit: COVID-19. Vooral Matijn Coret, Gerjanne

Vlasveld en Ilse Zaal-Schuller zijn regelmatig gesprekspartner bij diverse

overleggen over dit onderwerp. Gerjanne Vlasveld maakt onderdeel uit van het

Outbreak Management Team (OMT), zodat de arts VG en de VG-sector daar ook

goed vertegenwoordigd zijn. Willemijn Hensbroek werkt inmiddels twee dagen per

week bij het RIVM als adviseur vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).  

 

Naast de toegenomen belasting van het bestuur heeft COVID-19 natuurlijk ook

consequenties op de werkvloer. Cliënten begrijpen de (soms niet uit te leggen)

maatregelen niet, zijn hun structuur, bezoek en dagbesteding kwijt en de ziekte,

quarantaine en overlijdens leiden tot onrust. Artsen VG, begeleiders en andere

medewerkers worden ziek, wat de capaciteit onder druk zet. En daarbij komt de

extra werkdruk in de vaccinatie- en boosterperiodes.  

 

We hielden de leden van alle ontwikkelingen rondom COVID-19 op de hoogte via

twee coronagroepen op Siilo: één voor vragen, antwoorden en discussie en één

voor documenten. 

  

 



BESTUURSPORTEFEUILLE
BEROEPSBELANGEN
Portefeuillehouders Miriam ter Horst en Marijke Meijer hielden zich in 2021 bezig met de volgende
onderwerpen:

MEDISCH GENERALISTISCHE ZORG
Mede op basis van de afspraken uit het Convenant medisch generalistische zorg (2020) is het project
Arbeidsmarktstrategie opgestart. Het blijkt in de praktijk namelijk lastig om andere
convenantsafspraken op te pakken, als dat niet projectmatig gebeurt. Bijvoorbeeld bij verbetering van
de facilitering van de praktijkvoering van de arts VG. De oorzaken zijn gebrek aan mankracht en
financiering. Daarom is besloten een subsidieaanvraag voor een project Praktijkvoering in te dienen bij
VWS. Daarnaast zijn we met de VGN in gesprek om een aantal afspraken uit het convenant verder te
implementeren, zoals een goede facilitering van de poliklinieken en het versterken van de triage tijdens
ANW-diensten, maar daar wordt vooralsnog weinig vooruitgang geboekt.

STELSELWIJZIGING
In 2021 participeerden we in meerdere verkennende overlegvormen rondom een mogelijke wijziging in
de financiering van de medisch generalistische zorg. Eind 2021 werd duidelijk dat de minister van VWS
van plan is om de hele Behandeling over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De NVAVG ziet
kansen bij een overgang naar de Zvw, maar ook talloze bedreigingen.

DERDELIJNS FINANCIERING
Samen met Agnies van Eeghen hielden we ons bezig met de financiering van de derdelijns poli's in
UMC's. Het resultaat is dat het mogelijk wordt om bij medebehandeling binnen de DBC's te declareren.
De overige financiering gaat via al bestaande declaratiestromen binnen de Wlz en de GZSP. Het is tot nu
toe niet gelukt om de verschillende financieringen onder te brengen binnen één regeling.

ARBEIDSVOORWAARDEN
In overleg met VGN en de LAD willen we tot betere arbeidsvoorwaarden voor de arts VG komen. Daarbij
denken we aan volledige vergoeding van de verplichte beroepskosten, een ruimere vergoeding van de
contributie van de beroepsorganisatie, verbetering van de positionering in de zorgorganisatie,
vrijstelling voor deelname aan bestuur of commissies en betere inschaling. Op moment dat we dit
jaarverslag schrijven zijn de cao-onderhandelingen nog niet afgerond.

GZSP
De vergoeding van de inzet van de gedragswetenschapper is binnen de huidige financiering niet
dekkend. Zorgverzekeraars Nederland heeft samen met VGN bemiddeld tussen zorgaanbieders en
zorgverzekeraars. En er is een experimentprestatie, die wél meer kostendekkend zou moeten zijn. De
gedragswetenschapper kan die inzetten bij diagnostiek. De NVAVG volgt de ontwikkelingen vanaf de
zijlijn.



BESTUURSPORTEFEUILLE
DESKUNDIGHEID
Door langdurige uitval van een van de portefeuillehouders is een aantal activiteiten in 2021
vertraagd. De plannen voor 2022 zijn onder meer periodiek overleg en afstemming met de AVG-
opleiding, overleg en ondersteuning van diverse werkgroepen en commissies van de NVAVG
zoals Universitair Onderwijs, Kwaliteitsvisitatie, Accreditatie, DKB en Pr. Overige
aandachtspunten zijn het inventariseren van de mogelijkheid tot kaderregistratie, de
herregistratie en scholingsaanbod voor artsen VG en niet-artsen-VG. 

BESTUURSPORTEFEUILLE
ICT
In 2021 is het PvE IS VG-sector (plan van
eisen voor informatiesystemen voor de arts
VG) opgeleverd. Volgend jaar wordt met VGN
besproken hoe dit plan geborgd kan worden
bij ICT-leveranciers. 



BESTUURSPORTEFEUILLE
KWALITEIT
De portefeuille kwaliteit heeft als doel het bestendigen en verder ontwikkelen van het
kwaliteitsbeleid. Daarnaast is er aandacht voor actuele onderwerpen, zoals COVID-19 en de Wzd.
Er zijn diverse commissies en werkgroepen aan deze portefeuille verbonden: de stuurgroep
richtlijnontwikkeling (SRO) en de commissies/werkgroepen ethiek, wet- en regelgeving,
palliatieve zorg en slaapgeneeskunde. Met deze werkgroepen en commissies maken we
afspraken over hun taakopdracht, jaarplannen en de evaluatie daarvan. 

SKILZ
Vanaf 2020 werkt SKILZ aan zes kwaliteitsinstrumenten, gericht op wilsbekwaamheid,
slaapproblemen, zelfmanagementondersteuning, slikproblemen, mondzorg en proactieve
medische zorgplanning. Het doel is om eind 2022 de kwaliteitsinstrumenten wilsbekwaamheid,
slaapproblemen en zelfmanagementondersteuning af te ronden en voor deze instrumenten te
starten met het implementatietraject. 
Daarnaast werkt SKILZ sinds voorjaar 2021 aan de herziening van de oude Werkgroep Infectie
Preventie (WIP)-richtlijnen, in samenwerking met de FMS en RIVM in de vorm van de SRI
(stuurgroep richtlijnen infectiepreventie).  

SKILZ is in 2021 gevraagd in de toekomst het beheer van de richtlijn Probleemgedrag bij mensen
met een verstandelijke beperking op zich te nemen. Zodra het Zorginstituut Nederland klaar is
met het proefimplementatietraject worden de uitkomsten meegenomen voor de revisie van dit
instrument door SKILZ. Dit gebeurt mogelijk over twee à drie jaar. 

Het bestuur is erg blij met de grote inzet van verschillende artsen VG, die zich bezighouden met
richtlijnontwikkeling. Maar we zijn ons ook bewust hoeveel dit van ze vraagt. Voor deze
richtlijnen, maar ook voor alle andere richtlijnen die ontwikkeld worden, bijvoorbeeld samen met
de FMS en de IKNL. 

Met de andere moederpartijen (Verenso, V&VN) kijken we naar de governancestructuur van
SKILZ. Na een SWOT-analyse in 2021 kijken we in 2022 naar de vorm die recht doet aan de
ambities van SKILZ. Daarnaast hebben we samen een Deplhi-studie gedaan naar de prioriteit van
monodisciplinaire richtlijnen. 

 
COVID-19
Ook in 2021 waren we actief betrokken bij alle corona-ontwikkelingen. In 2021 ging de aandacht
vooruit naar de implementatie van de diverse vaccinatierondes, het updaten van het
behandeladvies en het continu onder de aandacht brengen van de gehandicaptenzorg en cliënten
met een handicap. 

KWALITEITSKADER
Vanuit VGN wordt gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader. Vanuit de NVAVG is Annefloor Mulder
daarbij aangesloten. 



Regionalisering, een ‘hot item’ in zorgland en een nieuw onderwerp op de agenda voor de
NVAVG in 2021. Het concrete doel van deze portefeuille was een behoeftenonderzoek
onder onze leden te doen en in kaart te brengen wat er al aan regionalisering in het land
bestaat. Na het delen van de resultaten met de leden zou er met de resultaten een plan
voor het faciliteren van de regio's worden gemaakt. 
 
De portefeuillehouders maakten een opstart en vanaf de zomer tot en met eind 2021
werden zij ondersteund door twee trainees van High Select, die in opdracht van de
NVAVG een onderzoek uitvoerden. Er is een enquête uitgegaan onder de leden en
daaropvolgend zijn er verdiepende interviews gehouden met artsen VG uit verschillende
regio's in het land. 

In januari 2022 leverden we een rapport op met een advies voor de NVAVG. De
samenvatting daarvan deelden we met de leden.  
Op basis van dit advies is besloten op dit moment geen regiostructuur anders dan de al
bestaande structuren op te zetten. Wel is er nu vanuit het NVAVG-bestuur meer zicht op
de huidige vormen van samenwerking in de bestaande regio’s. Vanuit de behoefte van de
leden zal er aandacht zijn voor betere vindbaarheid van artsen VG onderling in het land
en op de nieuwe website zullen er best practices vanuit verschillende regio's gedeeld
worden.

BESTUURSPORTEFEUILLE
REGIONALISERING

HET RESULTAAT



Onderzoeksrapport en overzicht met quick wins en langetermijnoplossingen om de instroom in

de arts VG-opleiding te vergroten (in samenwerking met onderzoeksbureau CINOP en VGN).

Actualiseren van leerdoelen en ontwikkelen van onderwijsmateriaal voor coschappen (in

samenwerking met NVAVG-commissie Universitair Onderwijs en docenten en career officers

van universiteiten).

Voorbereiden en uitvoeren van een pr-campagne voor de arts VG-opleiding

(campagnemateriaal, foto- en videomateriaal, sociaal mediastrategie, contentkalender, nieuwe

podcast, televisie-uitzending SBS6) om basisartsen en zij-instromers te werven voor de arts

VG-opleiding (in samenwerking met O-Bureau, arts VG-opleiding, VAAVG, NVAVG-pr-

commissie)

Realiseren van een nieuwe website voor de arts VG-opleiding (in samenwerking met O-Bureau,

arts VG-opleiding, Lettow Studios): https://avgopleiding.nl/

Aanbieden van informatie aan bureaus die traineeships aanbieden (in samenwerking met

SBOH, BKV, Talent Care). 

Het NVAVG-project Arbeidsmarktstrategie AVG (AMS) is gericht op het vergroten van het aantal

praktiserende artsen VG. De focus ligt op het vergroten van de instroom in de arts VG-opleiding. Er

zijn vijf deelprojecten:

 (1) Imago en marketing, 

(2) Geneeskunde-opleiding, 

(3) Vervolgopleiding tot AVG, 

(4) Professionalisering NVAVG en 

(5) Traineeships. 

Om de impact van het project zo groot mogelijk te maken, wordt in de uitvoering zoveel mogelijk

samengewerkt met andere partijen. Bijna alle producten en diensten die het project AMS oplevert

zijn daarom coproducties. Het project AMS heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de

onderstaande producten en diensten.

PRODUCTEN EN DIENSTEN GERICHT OP DE

GENEESKUNDESTUDENTEN, BASISARTSEN EN ZIJ-INSTROMERS 

PROJECTEN
ARBEIDSMARKTSTRATEGIE

https://avgopleiding.nl/


Vernieuwen en uitbreiden van het pr-materiaal van de NVAVG over het specialisme (banners,

folders, visitekaartjes, congresmateriaal, Escaperoom-AVG experience, filmpjes voor social

media, nieuwe templates voor PowerPoints) (in samenwerking met NVAVG-pr-commissie, arts

VG-opleiding, O-Bureau, VAAVG).

Vergroten van zichtbaarheid van de NVAVG en het specialisme door verbeteren van de

organisatie van meeloopdagen, aanwezigheid en zichtbaarheid tijdens congressen, inzetten

van aios en startende artsen VG als ambassadeurs (in samenwerking met NVAVG-pr-

commissie, VAAVG).

Voorbereiden van een nieuwe website voor de NVAVG (in samenwerking met Lettow Studios).

Voorbereiden van een nieuwe naam voor het specialisme (geneeskunde voor verstandelijk

gehandicapten) en de specialist (AVG) (in samenwerking met O-Bureau, bestuur en leden van

NVAVG, VAAVG, AVG-opleiding).

Professionaliseren van de werkwijze van bestuur, commissies, werkgroepen en bureau van de

NVAVG (meerjarenbeleidsplan, introduceren bestuursportefeuilles, standaardcovernotities

voor bestuursvergaderingen, wijze van vergaderen).

PRODUCTEN EN DIENSTEN GERICHT OP HET SPECIALISME EN DE

NVAVG



Vanuit VWS was er in 2021 subsidie voor het

project implementatie Wzd. Hierdoor was het

mogelijk om met meer mankracht

(beleidsmedewerker, trainees, inhuur Verenso) bij

te dragen aan de implementatie van deze wet. De

NVAVG kon daardoor goed aansluiten en de

belangen behartigen bij diverse landelijke tafels,

zoals de landelijke werkgroep en de stuurgroep

Wzd, bekostiging Wzd, organisatie crisiszorg en

wetsevaluatie. Daarnaast zijn er veel

informatieproducten samen met Verenso

ontwikkeld, zoals de e-learning Wzd, handreiking

Wzd, webinars Wzd en video's. Maar ook een Q&A

voor de achterban en vernieuwing van de website. 

PLANNEN VOOR 2022

Voor 2022 liggen er uitdagingen op het gebied van

Wzd ambulant, verdere invulling van de

randvoorwaarden crisiszorg en een vervolg van

de wetsevaluatie. 

WZD-IMPLEMENTATIE



Het bestuur houdt leden op de hoogte van ontwikkelingen via Siilo, de website, de mail, de

nieuwsberichten op de website, de halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen,

bestuursmededelingen en het TAVG (het tijdschrift van de NVAVG). 

Het bestuur en een aantal werkgroepen communiceert intern via Teams van Microsoft 365. De

chatfunctie vervangt een deel van het e-mailverkeer en de vergaderingen op locatie zijn

grotendeels vervangen door onlinebijeenkomsten. 

Om de taken meer over de leden te verdelen heeft het bestuur de NVAVGdoet! Whatsappgroep in

het leven geroepen. Daarin staan verzoeken om taken over te nemen, zodat de belasting voor de

bestuursleden iets afneemt. 

COMMUNICATIE

TAVG
De redactie van het Tijdschrift van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (TAVG) bestaat uit

artsen VG, een psychiater en een apotheker, met ondersteuning van een

officemanager/tekstschrijver.  Vier keer in het jaar brengen ze een tijdschrift uit, dat wordt

verspreid onder de leden en diverse stakeholders. 

Nummer 1 had de Vereniging voor Bijzondere Mondzorg als gastredactie. In nummer 3 waren dat

de Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Twee bijzondere en mooie

samenwerkingen, die de onderlinge banden aanhaalden.  



procesbeheer en meelezen met lopende richtlijnen

zoeken, mandateren en begeleiden van artsen VG voor nieuwe richtlijnen

een nieuwe webpagina voor richtlijnen 

samenwerking met de VSOP rond het project Drieluiken 

betrokkenheid bij Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ), o.a. door

deelname aan de Adviesraad 

samenwerking met andere organisaties, zoals IKNL, NvK en het Kennisinstituut 

prioritering van thema’s 

visie t.a.v. professionaliseren richtlijnenontwikkeling

het onderwijsprogramma ‘Richtlijnen’ bij de AVG-opleiding 

Wat willen we zelf als NVAVG doen op het gebied van ontwikkeling van

kwaliteitsinstrumenten en wat niet? 

Hoe kunnen we optimaal aansluiten bij landelijke ontwikkelingen? 

Hoe kunnen we samenwerking met SKILZ optimaal vormgeven?

Hoe willen we samenwerken met andere organisaties, en welke?

Hoe kunnen we meer administratieve en inhoudelijke ondersteuning krijgen om verder

te professionaliseren?

Het is een bewogen jaar geweest in richtlijnenland, waarbij we met ‘richtlijnen’ meerdere

typen kwaliteitsdocumenten bedoelen. Er zijn weer veel richtlijnen opgeleverd met NVAVG

betrokkenheid (zie tabel 1). Ook zijn er nog veel in ontwikkeling (tabel 2).

Als SRO hebben we daarnaast aandacht besteed aan:

TOEKOMST
We zien dat we als beroepsgroep verder professionaliseren. Er worden steeds meer

richtlijnen voor onze doelgroep ontwikkeld volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden,

bijvoorbeeld  via SKILZ en organisaties zoals de IKNL en de NvK. Ook wordt de NVAVG steeds

vaker door andere organisaties en beroepsverenigingen gevraagd om leden af te vaardigen

voor deelname aan werkgroepen voor richtlijnen. Dat is geweldig, want het betekent

optimale inclusie van onze doelgroep in algemene medische richtlijnen. Maar het vraagt

ook veel van de NVAVG-leden. Thema’s om met elkaar over gesprek te gaan zijn dan ook:

Genoeg te doen dus, en we verheugen ons op de vervolgstappen! 

RICHTLIJNONTWIKKELING



Tabel 1. Afgeronde richtlijnen in 2021



Tabel 2. Richtlijnen in ontwikkeling per 1 januari 2022



De commissie wet- en regelgeving houdt zich in 2021 

intensief bezig met de Wet zorg en dwang (Wzd). De 

belangrijkste ontwikkelingen en documenten zijn terug te 

lezen op de website. Voor de Wzd-functionarissen is er een 

Wzd-groep in Sillo, waar zij vragen kunnen stellen en op de hoogte

blijven van ontwikkelingen. Daarnaast participeert de commissie in

diverse webinars over de Wzd, zodat leden én andere geïnteresseerden

op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken. 

De commissie overlegt met onder andere met het Ministerie van VWS,

Zorgverzekeraars Nederland, VGN, Verenso, IGJ, de NVVP, Nza en CIZ

over de Wzd. 

WET- EN REGELGEVING

Professioneel functioneren 

Dossieronderzoek Probleemgedrag 

Reflectieverslag ethisch dilemma, in een bijna afgerond proces. 

Ook in 2021 meldden zich een groot aantal artsen VG aan voor

kwaliteitsvisitatie, dat een voorwaarde voor herregistratie is. De

deelnemers wordt na afloop van de visitatie gevraagd hoe zij het

proces hebben ervaren. De meeste deelnemers zijn tevreden over het

verloop. 

De commissie ontwikkelde drie nieuwe versies van vragenlijsten

voor nieuw te starten visitaties: 

De commissie zorgde ook voor een vragenlijst Jaarlijkse Evaluatie

POP. Daarnaast werd er een bijdrage geleverd aan opleiding in het

kader van levenslang leren, met een presentatie over

kwaliteitsvisitatie en discussie. 

KWALITEITSVISITATIE

http://www.nvavg.nl/wet-en-regelgeving


De commissie deskundigheidsbevordering plande in 2021 twee

studiedagen. De studiedag in april was een lustrumcongres met de

titel Medisch leiderschap: de AVG aan zet. Mede dankzij de goede

samenwerking met Medische Scholing werd het een bijzondere,

interactieve en leerzame studiedag, onder het genot van een hapje

en drankje dat alle deelnemers thuisgestuurd hadden gekregen. 

De studiedag van november had het thema Crisis. Vanwege de

oplopende coronabesmettingscijfers vonden bestuur en organisatie

het niet verantwoord om de studiedag offline door te laten gaan. De

studiedag werd verzet naar september 2022. De ALV kon online

gewoon doorgaan. 

De commissie volgde in juni een training van Kim Coppes over het

vormgeven van online scholingen. 

DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING

DE NVAVG AAN ZET



De pr-commissie houdt zich bezig met het

promoten van het arts VG-vak bij studenten,

coassistenten en artsen. De focus ligt

momenteel vooral op het onder de aandacht

brengen van ons vak bij studenten en artsen die

nog een specialisme willen kiezen, omdat er

dringend behoefte is aan meer aios. Dat doet de

commissie door (het coördineren van)

deelname aan congressen, symposia en

promotiemateriaal. Via de website kunnen

enthousiaste artsen en coassistenten zich

aanmelden om een dag met een arts VG mee te

lopen, om zo te ontdekken wat het vak inhoudt.

Sinds twee jaar houdt de commissie bij hoeveel

meeloopverzoeken er binnenkomen: in 2020

waren dat er 24. In 2021 is dit aantal verdubbeld

naar 48. Een stijging die betekent dat de arts VG

zichtbaarder is en er meer interesse in ons

mooie vak is. Hopelijk gaat dat zich uiteindelijk

vertalen naar meer aanmeldingen voor de

opleiding.

PR

PALLIATIEVE
ZORG

de herziening Pallialine Richtlijn: Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

De conceptversie is gereed.

de herziening Pallialine Richtlijn: Palliatieve zorg voor kinderen. De conceptversie is bijna gereed.

In de Commissie Palliatieve zorg zijn artsen VG verenigd die ook kaderarts palliatieve zorg (in

opleiding) zijn of die bijzondere affiniteit hebben met palliatieve zorg, bijvoorbeeld door een

bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Ze zetten zich in voor de ontwikkeling en

verbetering van palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen ze door

deelname aan (beleids-)commissies en werkgroepen, richtlijnontwikkeling en door

deskundigheidsbevordering aan collega-artsen, andere behandelaars en verzorgenden.

In 2021 hebben verschillende leden van de commissie een bijdrage geleverd aan:



De werkgroep wordt sinds het subsidieproject Arbeidsmarkstrategie

ondersteund door twee projectteamleden. Hierdoor was het mogelijk om

een informatiepakket voor coassistenten te ontwikkelen met onder

andere leerdoelen, programma/activiteiten, literatuur en begeleiding

coschappen. Verder is er een pilot coassistentenonderwijs geweest en

wordt er een e-learning ontwikkeld voor coassistenten. De ontwikkelde

materialen zijn naar verwachting in het voorjaar van 2022 gereed en

komen ter beschikking aan de leden van de NVAVG. Daarnaast zijn de

contacten met UMC's door de werkgroepleden aangehaald. 

UNIVERSITAIR MEDISCH
ONDERWIJS

SLAAPGENEESKUNDE
De werkgroep overlegde in 2021 vooral over vraagstukken die bij de richtlijnontwikkeling van
SKILZ besproken worden. Vanuit de werkgroep Annelies Smits deel aan de richtlijnontwikkeling
‘Slaap’ vanuit SKILZ. 

 Almar van Suijdam verzorgde een inhoudelijke voordracht over slaapmedicatie bij kinderen met
een verstandelijke beperking. En tijdens het nationale SLAAPcongres op 25 en 26 november 2021
organiseerde de werkgroep een mooi symposium over slaap, dementie en het syndroom van
Down, met medewerking van Tonnie Coppus, Rixt Nijenhuis, Alain Dekker en Annelies Smits. Dit
symposium was (vanzelfsprekend) toegankelijk voor congresdeelnemers, maar ook voor NVAVG-
leden. 

 



De accreditatiecommissie houdt het accreditatiereglement up-to-date en stemt dit af met de

andere partners in het ABC1-cluster. Daarnaast controleren en accrediteren de drie leden de

individuele aanvragen van de leden en de groepsbijeenkomsten. Informatie over accreditatie en

herregistratie is op de website terug te lezen. 

ACCREDITATIE EN
HERREGISTRATIE

Ook 2022 zal naar verwachting deels in het teken blijven staan van COVID-19. De projecten

implementatie van de Wzd en de arbeidsmarktstrategie lopen ook in 2022 door. 

Het belooft weer een spannend, hectisch en enerverend jaar te worden. Tot volgend jaar!

VOORUITBLIK NAAR 2022



RESULTATENREKENING





BALANS

MEER WETEN OF CONTACT?
Kijk op onze website www.nvavg.nl. 

Mail naar secretariaat@nvavg.nl (Petra Lubbers). 

Bel naar 06 153 49 672


