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JAARPLAN VERENIGING VOOR SPORTGENEESKUNDE  

2018 
 

Dit jaarplan is gebaseerd op de statutaire doelstelling van de VSG.  

Uit de statuten van de VSG 

Artikel 3 - Doel  

1.  De vereniging heeft als doel: 

- het ontwikkelen van de sportgeneeskunde in de ruimste zin van het woord;  

- het bevorderen en het bewaken van de kwaliteit bij de beoefening van de  

- sportgeneeskunde;  

- het behartigen van de belangen van haar leden; 

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2.  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

a. het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten en activiteiten; 

b. het publiceren van het op die bijeenkomsten verhandelde;  

c. het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de sportgeneeskundige 

 opleiding en de beroepsuitoefening in brede zin, onder meer door het  

 organiseren en accrediteren van nascholing en het uitvoeren van visitaties; 

d. het bevorderen en bewaken van de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een 

 adequate sportgeneeskundige beroepsuitoefening onder meer door middel van 

 het vertegenwoordigen van haar leden bij alle daarvoor van belang zijnde  

 instanties, de overheid daaronder begrepen;  

e. het verzamelen van gegevens en het opstellen van sportgeneeskundige  

 richtlijnen;  

f. het contacten leggen en onderhouden met gelijksoortige buitenlandse  

 instellingen;  

g. Alle wettige middelen, waardoor de gelegenheid tot beoefening van  

 sportgeneeskunde wordt verruimd en haar ontwikkeling wordt bevorderd. 

 

Daaraan zijn de volgende speerpunten gekoppeld: 

1. Beroepsbelangen sportartsen/positionering sportgeneeskunde 

2. Kwaliteit sportmedische zorg 

3. Kennisoverdracht en informatieverstrekking 

4. Samenwerking 

5. Wetenschap 

6. Overige ontwikkelingen 

Operationalisatie vindt plaats door middel van vaste/doorlopende activiteiten en 

projectactiviteiten die een tijdelijk karakter hebben. Per commissie/werkgroep/project staan de 

doelstelling en de activiteiten beschreven. Het is mogelijk dat projectactiviteiten op termijn 

worden verheven tot vaste/doorlopende activiteiten. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het 

project.  
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1. Beroepsbelangen sportartsen/positionering sportgeneeskunde 
Doelstelling: Behartigen van de beroepsbelangen van de sportartsen (in opleiding) 

 

Vaste/doorlopende activiteiten: 

 

a. Juniorkamer 

Doelstelling: Behartigen van de belangen van de sportartsen in opleiding 

 

De voorzitter van de Juniorkamer heeft zitting in het VSG-bestuur.  

 

Activiteiten 2018: zie eigen documenten Juniorkamer 

 

b. Klachtencommissie 

Doelstelling: Ten aanzien van klachten die niet door tussenkomst van de klachtenfunctionaris 

zijn opgelost: 

 het onderzoeken van deze klachten 

 het doen van uitspraken over de (on)gegrondheid van deze klachten 

 het opstellen van aanbevelingen voor de aangeklaagde  

 

Activiteiten 2018: zie doelstelling 

 

c. Medisch Ethische Commissie 

Doelstelling: Verheldering en verdieping gedachtevorming medisch-ethische vraagstukken  

binnen de sportgeneeskunde, met als uitgangspunt de ‘Richtlijnen voor artsen 

omtrent sportmedisch handelen’ 

 

Activiteiten 2018: 

- voorbereiding sessie  

- oppakken/uitwerken nieuwe vraagstukken 

 

d. BeroepsBelangen Commissie 

Doelstellingen:  Adviseren leden bij individuele vraagstukken op allerlei uiteenlopende terreinen 

(conflicten, honorarium, CAO, positionering, implementatie overheidsbeleid, 

wet- en regelgeving, implementatie erkenning, zorgverzekeraars) mede op basis 

van informatie en adviezen van de Federatie Medisch Specialisten.  

  Alle vraagstukken van leden over declareren, verwijzen en wettelijke kaders zijn 

eind 2018 opgelost. 

  De activiteiten van deze commissie zijn vooralsnog ondergebracht bij het VSG-

bestuur. 

 

Activiteiten 2018: zie doelstelling 

 

e. Internationale contacten 

Doelstelling:  - Vertaalslag maken van internationale ontwikkelingen naar Nederlandse situatie 

   -  Komen tot een Europees specialisme sportgeneeskunde 

   -  Onderhouden samenwerking met British Journal of Sports Medicine (BJSM) 

 

Zowel binnen de European Federation of Sports Medicine (EFSM) als binnen de International 

Federation of Sports Medicine (FIMS) hebben VSG-afgevaardigden zitting. Sinds 2011 werken 

VSG en BJSM officieel samen. In het kader van deze samenwerking hebben VSG-leden o.a. voor 
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een zeer gering bedrag online toegang gekregen tot de BJSM, heeft de VSG zeggenschap 

gekregen over de redactionele strategie en ontwikkeling van het tijdschrift, mag de VSG voor 1 

uitgave per jaar een issue editor aanwijzen en kunnen belangrijke VSG-berichten via de BJSM 

Online Blog en de BJSM-cover onder de aandacht gebracht worden. 

 

Activiteiten 2018: 

- meedoen in traject Europese erkenning 

- bezoeken meetings 

- uitvoeren activiteiten i.h.k.v. de samenwerkingsafspraak met de BJSM 

- meedoen aan initiatief BJSM op het gebied van internationale samenwerking tussen 

wetenschappelijke verenigingen  

 

f. Individuele advisering leden 

Doelstelling: Adviseren leden bij individuele vraagstukken die niet vallen onder de reikwijdte 

van de Beroepsbelangen Commissie (zoals regionale samenwerking) 

 

Activiteiten 2018: zie doelstelling 

 

Projectactiviteiten: 

g. Sportmedische begeleiding 

Doelstelling: Sportmedische begeleiding een herkenbare en uniforme plek geven binnen het 

takenpakket van de sportarts en deze uitdragen naar belanghebbende partijen 

 

Activiteiten 2018: 

- bestaande definitie sportmedische begeleiding herijken 

- definiëren competenties sportarts werkzaam in de medische begeleiding 

- verankeren gedefinieerde competenties in het Landelijk Opleidingsplan Sportgeneeskunde  

- meerwaarde sportarts in de sportmedische begeleiding formuleren en delen met 

belanghebbende partijen (w.o. NOC*NSF, sportbonden, sportzorgalliantie,….) 
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2. Kwaliteit sportmedische zorg 
 

Vaste/doorlopende activiteiten: 

 

h. Werkgroep Deskundigheidsbevordering Sportgeneeskunde 

Doelstelling: - Kwaliteitsbewaking cursussen en opleidingen 

- Bespreken evaluatie modules en cursussen en bijstellen en aanvullen 

- Voorbereiden wetenschappelijke avonden en cursussen 

- Voorbereiden cursusprogramma 

 

Activiteiten 2018: zie doelstelling 

 

i. Werkgroep Accreditatie Sportgeneeskunde 

Doelstelling:  - Beoordeling accreditatieaanvragen 

- Waar nodig doorvoeren aanpassingen in Accreditatiereglement  

 Deskundigheidsbevordering Sportgeneeskunde 

- Afstemming activiteiten met Landelijk Accreditatie Overleg 

 - Zorgdragen voor afstemming GAIA op Accreditatiereglement 

Deskundigheidsbevordering Sportgeneeskunde 

 

Activiteiten 2018: zie doelstelling 

 

j. Werkgroep Richtlijnen/uniformering 

Doelstelling:  zorgdragen voor de totstandkoming en update van mono- en multidisciplinaire  

richtlijnen en uniformering sportmedische onderzoeken  en faciliteren van de 

implementatie 

 

Activiteiten 2018:  

Afronden protocol: 

- audiotest 

- visus en oogafwijkingen in relatie tot sportbeoefening 

- bloeddruk (in rust) 

Afronden richtlijnen: 

- inspanning gerelateerde hoofdpijn 

- training in de hitte 

- mobiele inspanningstest buiten 

- belastbaarheidsonderzoek bij kinderen 

- omgaan met sportgerelateerd hersenletsel 

Afhankelijk van toekenning subsidie: 

- Revisie richtlijn hamstringblessure 

 

k. Werkgroep Kwaliteitsvisitatie 

Doelstelling:  Implementatie kwaliteitsvisitatiesysteem in de sportgeneeskundige praktijk 

 

Activiteiten 2018:  

- afstemming activiteiten op integraal kwaliteitsbeleid sportgeneeskunde 

- opstellen planning kwaliteitsvisitaties komende 5 jaar 

- uitvoeren kwaliteitsvisitaties 
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- onderzoeken mogelijkheid ontwikkeling tool t.b.v. planning en communicatie rondom de 

visitaties   

 

l. Werkgroep Complicatieregistratie 

Doelstelling: de ontwikkeling van een complicatieregistratie voor de sportartsen die voor alle 

gebruikers eenvoudig implementeerbaar is 

 

Activiteiten 2018: 

- uittesten complicatieregistratie in de sportmedische praktijk 

- onderzoeken mogelijkheden financiering technische realisatie complicatieregistratie 

 

m. Concilium 

Doelstellingen: - uitvoeren van de taken die betrekking hebben op de opleiding tot sportarts 

- toezicht houden op de inhoud en implementatie van het opleidingsplan 

- toezien op de uitvoering van de opleiding 

- opstellen en implementeren jaarlijkse kennistoets 

- uitvoeren visitaties opleidingsinrichtingen (leden plenaire visitatiecommissie) 

 

Activiteiten 2018:  

- Opstellen nieuw landelijk opleidingsplan dat voldoet aan de nieuwste eisen. 

Overig, zie doelstellingen. 

 

Projectactiviteiten: 

 

n. Ontwikkelen integraal kwaliteitsbeleid sportgeneeskunde 

Doelstellingen: Het opstellen van een kwaliteitsbeleidsplan sportmedische zorg dat is afgestemd 

met relevante belanghebbenden en aansluit bij het kwaliteitsbeleid en het 

Visiedocument Medisch Specialist 2025 van de Federatie Medisch Specialisten 

 

Activiteiten 2018: 

- Instellen werkgroep t.b.v. uitvoeren projectplan 

- Uitvoeren projectplan door werkgroep 

Het Kennisinstituut Medisch Specialisten draagt zorg voor de procesmatige ondersteuning van dit 

project. 
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3. Kennisoverdracht en informatieverstrekking 
 

Vaste/doorlopende activiteiten: 

 

o. Sport en Geneeskunde 

Doelstelling: viermaal per jaar samenstellen en uitgeven Sport en Geneeskunde 

 

Activiteiten 2018: zie doelstelling 

 

p.  Platform Geneeskunde en Sport 

Doelstelling:  Het faciliteren van onderlinge, continue kennisdeling, inspiratie, co-creatie en 

communicatie vanuit en in samenwerking met alle andere disciplines binnen de 

sportgezondheidszorg met als uiteindelijk doel verbetering van de zorg voor 

sporters. 

 

Activiteiten 2018:  

- Doorontwikkeling techniek achter het platform 

- Doorontwikkeling content 

- Afspraken maken met relevante kennispartners voor het delen van kennis (nieuwe/meer 

content) 

- Realisatie van themadossiers om leden beter te informeren 

- Experts aantrekken voor het schrijven van specifieke content (columns) 

- Voorbereidingen treffen voor de realisatie van visuele content ter ondersteuning/uitbreiding 

van tekstuele content 

- Mogelijkheden onderzoeken of maatschappelijke of commerciële partners willen investeren 

in het platform 

- Opzetten Social Media campagne 

 

q.  Inzet diverse communicatiekanalen 

Doelstelling: informeren leden  

 

Activiteiten 2018:  

-  maandelijks versturen VSG-nieuwsbrief   

-  minimaal tweemaal per jaar versturen sportartsennieuwsbrief 

-  up to date maken/houden VSG-website 

- plaatsing informatie op VSG-website 

- versturen persoonlijke mailings aan leden inzake belangrijke onderwerpen 
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4. Samenwerking 
 

Projectactiviteiten: 

 
r. Aangaan/verstevigen contacten met sportzorgpartners 

Doelstelling:  toewerken naar de ontwikkeling van multidisciplinaire sportmedische 

ketensamenwerkingen met een breed draagvlak 

 

Activiteiten 2018:  

Stapsgewijs toewerken naar doelstelling door: 

- het (verder) aangaan van gesprekken met sportzorgpartners 

- waar mogelijk afspraken te maken over mogelijkheden tot samenwerking 

- uitvoering te geven aan gemaakte samenwerkingsafspraken 

 
 

s. Aangaan/verstevigen contacten met aanpalende specialismen 

Doelstelling:  toewerken naar (uitbreiding van de) samenwerking met aanpalende specialismen 

ter verbetering van de zorg voor (aspirant) sporters en chronisch zieke patiënten 

 

Activiteiten 2018:  

-  voortzetten/aangaan gesprekken met aanpalende specialismen 

-  uitvoering geven aan de gemaakte afspraken  
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5. Wetenschap 
 

 

t. Wetenschappelijke Raad 

 

Doelstelling:  Ontwikkeling van en uitvoering geven aan beleid op het gebied van 

sportgeneeskundig wetenschappelijk onderzoek 

 

Activiteiten 2018:  

 ontwikkeling beleid op basis van de uitkomsten van de Kennisagenda Sportgeneeskunde en 

passend binnen de door het VSG-bestuur vastgestelde kaders om op pro-actieve wijze te 

werken aan de continuïteit  van wetenschappelijk onderzoek binnen de sportgeneeskunde  

 

u. Congrescommissie 
 
Doelstelling:  Samenstellen programma jaarlijks sportmedisch wetenschappelijk congres en 

uitnodigen sprekers 

 
Activiteiten 2018: zie doelstelling 

 
v. Jury Prijs voor Sportgeneeskunde 

 

Doelstelling: Uitreiking Prijs voor Sportgeneeskunde 

 

Activiteiten 2018:  Beoordeling inzendingen Prijs voor Sportgeneeskunde volgens de 

daartoe opgestelde procedure 
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6. Overige ontwikkelingen 
 
w. Invulling geven aan lidmaatschap Federatie Medisch Specialisten 

 

x. Beleidsontwikkeling 

 

y. Uitbreiden en onderhouden contacten/samenwerkingen 

 

z. Strategie-ontwikkeling 

 

aa. Lobby 

 

ab. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen/brancheontwikkeling 

 


