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ALGEMEEN
De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG), 
opgericht in 1965, is een wetenschappelijke 
beroepsvereniging met als doel het bevorderen 
van de sportgeneeskunde in de ruimste zin. De 
VSG wil haar doelen bereiken in samenwerking 
met andere partijen binnen gezondheidszorg en 
daarbuiten.
Sinds haar oprichting heeft de VSG een 
innovatieve rol gespeeld op het brede terrein 
van de sportgezondheidszorg door te beginnen 
met een vaktijdschrift Sport & Geneeskunde, 
het organiseren van cursussen voor artsen, 
het starten van een vierjarige specialistische 
opleiding en het oprichten van sportmedische 
adviescentra. Daarbij leverde de VSG bijdragen 
voor de wetenschappelijke onderbouwing van de 
sportgeneeskunde en was zij pleitbezorger voor de 
financiering van wetenschappelijk onderzoek en 
het inrichten van leerstoelen op het gebied van de 
sportgeneeskunde.

Een belangrijk streven van de VSG is in 
2014 gerealiseerd met de erkenning van de 
sportgeneeskunde als 33e medisch specialisme 
in Nederland. Dat heeft geleid tot een beter 
herkenbare positie van de sportarts in de 
zorg. Toch moet de VSG zich nog steeds grote 
inspanningen getroosten voor een volledige 
verankering van de sportgeneeskunde in het 
Nederlandse zorgstelsel. 

 

Inleiding
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SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur was in 2019 als volgt samengesteld:
• Frank Backx, sportarts, interim voorzitter  

(vanaf 18-12-2018)
• Fred Hartgens, sportarts, taakgebied wetenschap 

(tot 27-11-2019)
• Jan-Willem Dijkstra, sportarts, taakgebied 

beroepsbelangen
• Rick Hagelstein, buitengewoon lid, interim 

penningmeester (31-1-2019 tot 26-9-2019)
• Tiddo Folmer, buitengewoon lid, penningmeester 

(installatie 26-9-2019)
• Bastiaan Booij, verbinding met FSMI  

(vanaf 26-9-2019)
• Belle van Meer, sportarts, verlengde 

vertegenwoordiging namens Juniorkamer  
(tot 27-11-2019)

• Stijn Elbers, aios, namens Juniorkamer  
(vanaf 27-11-2019) 

• Aernout Snoek, sportarts (vanaf 27-11-2019)
• Prabath Lodewijks, sportarts (vanaf 27-11-2019)
NB: Het interim bestuur heeft besloten de 
portefeuille-indeling vooralsnog los te laten.

HET JAAR 2019: BEGIN VAN HERSTEL NA 
EEN FINANCIEEL CRISISJAAR VOOR DE 
SPORTGENEESKUNDE
Na het crisisjaar 2018 hebben de genomen 
maatregelen de financiële situatie van de VSG in 
2019 verbeterd. Het noodzakelijke ontslag van 
een gewaardeerde medewerker van de VSG begin 
2019 werd gevolgd door het vertrek van de twee 

overige beleidsmedewerkers van de VSG, medio 
2019. Ook vertrok in het voorjaar één van de twee 
medewerkers bij de partnerorganisatie Federatie 
van Sportmedische Instellingen (FSMI). Een andere 
medewerker van de FSMI werd, wegens financiële 
noodzaak gedurende een groot deel van het jaar 
gedetacheerd. De enige beleidsmedewerker van de 
samenwerkingspartner Stichting Beroepsopleiding 
tot Sportarts (SBOS) besloot om per oktober 
vervroegd te stoppen met werken. Deze vacatures 
konden slechts voor een zeer klein deel worden 
opgevuld en hebben geleid tot een zeer grote 
druk op de verkleinde bureauorganisatie en op 
de directie. Positief was dat de heer Bart van 
Veldhuizen, sinds 1 maart directeur van SBOS, 
veel steun kon verlenen op het gebied van 
bedrijfsvoering en bij enkele belangrijke VSG-
projecten.

ARKO SPORTS MEDIA
Door een ernstig verschil van mening met Arko 
Sports Media (ASM) zag de VSG zich genoopt het 
contract met ASM op te zeggen en onder meer 
het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres 
(SMWJC) weer zelf te gaan organiseren. Vóór 
het uitbrengen van dit jaarverslag is er in 2020 
alsnog een nieuwe overeenkomst gesloten met 
ASM omtrent het gezamenlijk voortzetten van het 
vaktijdschrift Sport & Geneeskunde.

STICHTING CERTIFICERING ACTOREN IN DE 
SPORTGEZONDHEIDZORG
De gelieerde organisatie Stichting Certificering 
Actoren in de Sportgezondheidzorg (SCAS) bleek 
begin 2019 definitief geen doorstart te kunnen 
maken wegens een onhoudbare schuldpositie. 
Omdat in het voorjaar 2019 aan het licht kwam 
dat de VSG, volgens de SCAS-statuten en de 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel, nog 
steeds bestuursverantwoordelijkheid draagt voor 
SCAS is de bereddering van de boedel ter hand 
genomen om de activiteiten van SCAS door te 
kunnen zetten dan wel onder te brengen bij andere 
certificeringsorganisaties. Einde verslagjaar was dit 
proces nog niet afgerond.

LEDEN
De VSG heeft aan het eind van het verslagjaar 
378 leden, onder wie 159 sportartsen, 29 
aio’s sportgeneeskunde en 19 sportartsen niet 
praktiserend. De overige leden zijn artsen met 
grote affiniteit met de sportgeneeskunde en 
buitengewone leden.
Sportarts en VSG-lid Hans Tol is in december 
benoemd tot hoogleraar Sportgeneeskunde aan de 
Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van 
Amsterdam (Amsterdam UMC-UvA). Hij is de eerste 
hoogleraar Sportgeneeskunde aan de UvA. Tol 
gaat zich in zijn nieuwe functie primair richten op 
behandeling en preventie van sportblessures, met 
name spier- en peesletsels.
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LEDENBERAAD
In 2019 is het Ledenberaad geïntroduceerd als 
extra afstemmingsmoment. Het is bedoeld om 
in een comfortabele setting met de achterban 
van gedachten te wisselen over zaken die van 
belang zijn of worden voor de sportarts, de 
sportgeneeskunde en de vereniging. 
In juni 2019 gaven zo’n 30 sportartsen en aios-
sen sportgeneeskunde acte de presence tijdens 
het Ledenberaad. Met als aanleiding een rapport 
van de Commissie Financiën, Organisatie en 
Governance (FOG) werd deze editie benut om input 
te verzamelen voor beleid rond: de toekomst van 
de sportgeneeskunde (1e en/of 2e lijn), kerntaken 
& ledenbetrokkenheid en bestuursstructuur & 
cultuur & samenstelling. De uitkomsten van het 
ledenberaad zijn mee genomen in de planning- 
control cyclus van de VSG zowel lopende planning 
2019 als prioritering 2020. 

DOELSTELLING EN WERKWIJZE
De vereniging heeft als statutaire doelstelling:
• 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.

Aan deze statutaire doelstelling en parallel aan 
de taakgebieden van de Federatie Medisch 

Specialisten (FMS) zijn de volgende speerpunten 
gekoppeld:
1. Beroepsbelangen sportartsen/ positionering 

sportgeneeskunde
2. Wetenschap & Innovatie
3. Kwaliteit sportmedische zorg
4. Opleiding; kennisoverdracht en 

informatieverstrekking
5. Verenigingszaken en ledenbinding
Operationalisatie vindt plaats door middel 
van vaste/doorlopende activiteiten en 
projectactiviteiten die een tijdelijk karakter hebben 
en voor een belangrijk deel vanuit werkgroepen 
worden uitgevoerd. 

WERKGROEPEN
Werkgroepen bestaan uit sportartsen en soms ook 
leden van andere disciplines die als vrijwilliger,  
onderverdeeld naar bovenstaande speerpunten, 
conform hun opdracht vanuit de VSG en in 
sommige gevallen ondersteund door het bureau, 
een bijdrage leveren aan aspecten van het vak 
en de positionering van de sportarts en de 
sportgeneeskunde in het algemeen. Ze komen 
doorgaans twee tot vier keer per jaar bijeen, fysiek 
dan wel digitaal of telefonisch. 
Het is goed om te zien dat er onder de leden 
bereidheid bestaat om hier eigen tijd en energie in 
te steken. 
Voor de samenstelling van de werkgroepen wordt 
verwezen naar bijlage 1.

STATUTENWIJZIGING
In 2019 zijn de statuten niet gewijzigd, maar in de 
naaste toekomst moeten via de notaris wel een 
aantal actualisaties worden doorgevoerd.
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  1.1  BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN  

Evenals in vorige jaren is het hebben van 
eigen coderingen op het gebied van Diagnose 
Behandel Combinaties (DBC’s) het grote 
speerpunt als het gaat om het beroepsbelang 
van de sportgeneeskunde. Op dat gebied is in 
2019 na diverse gesprekken en met steun van 
de FMS een opening gekomen. De Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) is aan de slag gegaan met deze 
coderingen voor het taken- en verrichtingenpakket 
van de sportarts op het gebied van het 
bewegingsapparaat. De verwachting eind 2019 
was dat deze codes in de loop van 2020 definitief 
zullen zijn ingebouwd. 
Met het Zorginstituut Nederland (ZiN) zijn in 2019 
bemoedigende besprekingen gestart over het 
taken- en verrichtingenpakket van de sportarts 
op het gebied van de beweegzorg (Exercise is 
Medicine). Eind 2019 was de verwachting dat ook 
de codes op dit gebied nog in 2020, na positief 
advies (‘duiding’) van ZiN, door de NZa kunnen 
worden  ingebouwd in het DBC-systeem.
In het verslagjaar is op gezette momenten overleg 
gepleegd met vertegenwoordigers van de FMS, in 
het bijzonder de communicatie-afdeling, inzake het 
afgewende faillissement van de VSG in de media 
(De Volkskrant; Medisch Contact).

1. Beroepsbelangen  
sportartsen/ 
positionering  
sportgeneeskunde
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  1.2  WERKGROEPEN  

In 2019 zijn binnen de VSG de volgende 
werkgroepen actief: Bekostiging, Exercise is 
Medicine (EiM), Sportcardiologie, Sportradiologie 
en het Netwerk InspanningsAfhankelijke 
PijnSyndromen (NIAPS). De laatste vier zijn 
inhoudelijke werkgroepen die in 2018 nieuw zijn 
ingericht. Hieronder worden per werkgroep enkele 
wetenswaardigheden van 2019 beschreven. Voor 
de samenstelling van de werkgroepen wordt 
verwezen naar bijlage 1.

WERKGROEP BEKOSTIGING
Vanuit deze werkgroep is een delegatie in 2019 
continu in voorbereiding en in gesprek met NZa, 
ZiN en andere stakeholders om de ingezette koers 
van 2018 – eigen DBC’s – verder te brengen. 
Het verzoek van VSG aan ZiN (eind 2018) heeft 
opgeleverd dat monodisciplinaire benadering van 
de sportarts middels EIM met betrekking tot louter 
complex fysieke problematiek onder andere bij 
chronische aandoeningen mogelijk gaat worden. 

WERKGROEP EXERCISE IS MEDICINE (EIM) (NIEUW 
OPGEZET IN 2018)
Om sportgeneeskunde op de kaart te zetten is er 
vanuit de Werkgroep EIM een factsheet gemaakt 
‘Sport & beweging als behandeling en preventie’. 
Van ruim 20 aandoeningen is op basis van 
wetenschappelijke literatuur het VSG advies en de 

gevolgde richtlijn in kaart gebracht. 
Eind 2019 is de werkgroep voorzichtig gestart met 
de eventuele vervolgactiviteiten als de sportartsen 
één of meerdere eigen DBC’s uit-onderhandelen 
(zie Werkgroep Bekostiging), zoals het benaderen 
van sponsoren, de benodigde diensten en 
producten voor een landelijke campagne en een 
eventuele implementatie van eigen DBC’s.
Op 20 en 21 september 2019 heeft de 8th Annual 
Congress Exercise is Medicine Europe (EIEIM) plaats 
gevonden in Amsterdam, mede georganiseerd door 
Hans Zwerver.
Tijdens de ALV in november heeft het VSG-bestuur 
EIM bestempeld als belangrijkste doel voor 2020.

WERKGROEP SPORTCARDIOLOGIE (NIEUW 
OPGEZET IN 2018)
De Werkgroep Sportcardiologie is gericht op 
samenwerking en kennisuitwisseling tussen 
sportartsen en cardiologen en deze werkgroep 
beoogt het verminderen van het risico op acute 
hartdood in de sport in Nederland. De werkgroep 
is zoekende naar de beste vorm van samenwerking 
met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie 
(NVVC) en heeft daartoe contact gezocht met deze 
belangrijke partnerorganisatie. Men is in gesprek 
over gezamenlijke vervolgactiviteiten.

WERKGROEP SPORTRADIOLOGIE (NIEUW OPGEZET 
IN 2018)
De Werkgroep Sportradiologie werkt aan een 
nauwere samenwerking en kennisuitwisseling 
tussen sportartsen en radiologen. Zo is er 
afgelopen jaar op initiatief van Werkgroep 
Sportradiologie, en met ondersteuning van de 
Juniorkamer, een interdisciplinaire workshop 
sportradiologie georganiseerd voorafgaand aan het 
VSG-Jaarcongres. De betreffende workshop is in 
2019 uitgebreid naar een hele dag.  

NETWERK INSPANNINGSAFHANKELIJKE 
PIJNSYNDROMEN (NIAPS) (NIEUW OPGEZET IN 
2018)
De Werkgroep NIAPS is een multidisciplinaire 
werkgroep, die zich bezighoudt met verschillende 
aspecten van moeilijk behandelbare 
inspanningsafhankelijke onderbeenklachten, 
waaronder conservatieve en chirurgische 
behandelingen en drukmetingen. Deze landelijke 
werkgroep is in 2018 nieuw opgezet en kwam 
ook in 2019 tweemaal bijeen en verzorgde een 
sterk bezochte wetenschappelijke avond voor 
de Werkgroep Deskundigheidsbevordering 
Sportartsen (WDS). 
In 2019 is een subsidie verkregen 
voor het ontwikkelen van een richtlijn 
Inspanningsgebonden pijnsyndromen van het 
onderbeen. Een kortere naam, maar niet de 
formele naam, is ‘Richtlijn Onderbeenklachten’. Er 
is nog geen formele werkgroep vastgesteld, maar 
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de werkgroepleden zullen worden gerekruteerd 
uit de groep van zo’n 35 professionals die in 2018 
en 2019 hebben deelgenomen aan bijeenkomsten 
van het Netwerk Inspannings-Afhankelijke Pijn 
Syndromen (NIAPS) (zie bijlage 1).
In februari 2020 zal een eerste bijeenkomst zijn 
met twee adviseurs van het Kennisinstituut/ 
FMS, Dr. Mirre den Ouden en Josefien Buddeke, 
die ondersteuning bij het proces zullen bieden. 
Doelstelling is in ieder geval om te komen tot 
een richtlijn die is samengesteld volgens de 
meest actuele methodiek, aantrekkelijk is in het 
gebruik en middels geaccrediteerde activiteiten, 
zoals wetenschappelijke bijeenkomsten en 
cursorisch onderwijs wordt geïmplementeerd. 
Ook multicenter onderzoeksplannen zijn in 
ontwikkeling.

COMMISSIE FINANCIËN, ORGANISATIE EN 
GOVERNANCE (FOG)
De Commissie Financiën, Organisatie en 
Governance (FOG) is in het leven geroepen door 
het VSG-bestuur als antwoord op een verzoek van 
de ALV van 27 september 2018 met als opdracht:

(…) onderzoek te doen naar de processen en 
de handelwijze van verantwoordelijken in het 
verleden tot 27 september 2018 aan toe, met 
name op het gebied van de financiën en het 
aangaan van financiële risico’s en (… ) advies uit 
te brengen over versterking van de organisatie 
en de governance ten einde situaties als in 2018 
gebleken, te voorkomen. 

Op de ALV van 21 mei 2019 presenteerde de 
onafhankelijke Commissie FOG haar eindrapport 
‘Het gaat goed tot het fout gaat’. De slotsom was:

“Besturen en directie hebben de kwetsbare 
financiële positie in 2015/2016, ondanks het 
succes van de erkenning in alle organisaties voor 
de sportgeneeskunde niet kunnen verbeteren.
Met het doorzetten van de financiële handelwijze 
(rekening courant verhoudingen, vereveningen en 
kostenverdeelstaten) zonder een financieel beleid 
gericht op het verbeteren van het eigen vermogen, 
zonder een kritische doorlichting van de kosten 
en zonder een normaal bedrijfsvoeringsstelsel 
moest het stelsel van ‘bevriende’ organisaties wel 
‘omvallen’.
De financiële, bedrijfsmatige en bestuurlijke 
kwaliteiten van besturen en directie waren 
onvoldoende.
Besturen en directie hebben niet voldaan aan 
uitgangspunten van goed bestuur.”

Tijdens een ledenberaad op 18 juni 2019 konden 
de VSG-leden nader in gesprek gaan met de 
Commissie FOG en op de ALV van 26 september 
presenteerde het bestuur zijn reactie op de ruim 
20 aanbevelingen van de Commissie. Vrijwel 
alle aanbevelingen werden door het bestuur 
overgenomen of waren inmiddels in uitvoering 
gebracht. Zo was er al een externe penningmeester 
benoemd en presenteert het bestuur financiële 
tussenrapportages aan de leden. Ook heeft het 
bestuur aan de ALV voorgesteld om wederom een 
Controle Commissie in te stellen, in combinatie 

met een Samenstellings-verklaring van de 
accountant. Daarmee voldoet de verantwoording 
weer aan de VSG-statuten.
Met de instemming van de ALV op de 
bestuursreactie kon de Commissie FOG onder 
grote dankzegging worden opgeheven. Omdat de 
voormalig directeur en een oud-voorzitter zich 
bleven verzetten tegen een aantal bevindingen 
in het eindrapport, heeft het bestuur in zijn 
vergadering van 10 december 2019 besloten 
alleen de conclusies en aanbevelingen van de 
Commissie FOG te publiceren, maar het overige 
deel van het eindrapport vertrouwelijk te houden.
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  2.1  BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN  

WETENSCHAPPELIJKE AVONDEN
De Werkgroep Deskundigheidsbevordering 
Sportartsen en de Werkgroep Accreditatie 
Sportgeneeskunde hebben in 2019 zorg 
gedragen voor de programmering, ontwikkeling 
en kwaliteitsbewaking van na- en bijscholingen 
voor sportartsen, andere artsen en zorg- 
en/of sportprofessionals werkzaam in de 
sportgezondheidszorg. Er zijn in 2019 vier 
wetenschappelijke avonden georganiseerd met als 
onderwerpen: 
• Inspanningsdiagnostiek en trainingsadvies voor 

patiënten en sporters (14 februari)
• Duikgeneeskunde (4 april)
• Inspanningsgerelateerde onderbeenklachten  

(13 juni)
• Topsport: hoe om te gaan met potentiele 

negatieve cardiale en musculoskeletale 
gevolgen (8 oktober)

WETENSCHAP ALS VERBINDENDE FACTOR
Op initiatief van de Wetenschappelijke Raad zijn in 
mei 2019 voor de tweede keer vertegenwoordigers 
van diverse commissies en werkgroepen van de 
VSG die (mogelijke) raakvlakken hebben met 
wetenschap bijeen gekomen om te bespreken 
welke onderlinge verbindingen er bestaan en hoe 
ervoor gezorgd kan worden dat de onderlinge 
afstemming/samenwerking verbetert. Alle 
aanwezigen waren zeer enthousiast. 

2. Wetenschap  
& Innovatie
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Bijdragen aan wetenschap onder andere:
• 23 februari 2019, Sportmedisch Symposium 

in Thialf met bijdragen van onder andere 
sportartsen Jean Driessen, Gee van Enst en Jaap 
Stomphorst

• Juni 2019; artikel van sportarts Frank Backx en 
huisarts Frank Baarveld voor het blad Huisarts 
en Wetenschap onder de titel Wanneer de 
sportarts inschakelen?

• Augustus 2019; start onderzoek ‘Hielklachten bij 
jonge sporters’, Erasmus MC (projectleider Linda 
van de Berg)

• 6 september 2019, VOCA congres, Sport Injuries 
lower extremities met bijdragen van onder 
andere Wart van Zoest en Hans Zwerver

• 1 november 2019, 1e Utrecht Knee Joint 
Preservation Course, UMC Utrecht met bijdrage 
van Frank Backx

• 4 november 2019: Editorial getiteld Challenging 
developments of sports medicine in The 
Netherlands …… still in progress! in British 
Journal of Sports Medicine door Fred Hartgens 
en Frank Backx

• 13 december 2019; 2e hardloopcongres 
‘Hardlopen & gezondheid’ met bijdrage van aios 
Tom Wiggers.

CONSORTIUM SPORTGENEESKUNDE
Het Consortium Sportgeneeskunde, in 2018 
gestart, is een netwerk waarin sportartsen en 
onderzoekers binnen de sportgeneeskunde 
samenwerken op het gebied van het opstellen 
en indienen van subsidieaanvragen voor 
sportgeneeskundig onderzoek passend binnen 
de Kennisagenda Sportgeneeskunde (2017) en 
het uitvoeren van sportgeneeskundig onderzoek 
(zowel passend binnen de Kennisagenda 
Sportgeneeskunde als breder). Door middel 
van het Consortium ondersteunt de VSG de 
wetenschappelijke ontwikkelingen voor het 
vakgebied. Het Consortium Sportgeneeskunde 
wordt geadviseerd door de Wetenschappelijke 
Raad. 
In 2019 zijn de consortiumleden via de mail 
geïnformeerd over subsidiemogelijkheden, onder 
andere ZonMW en Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA). Daarnaast zijn er voor diverse 
subsidieaanvragen Letters of Commitment 
afgegeven. Belangrijk bij het afgeven van de Letter 
of Commitment was de betrokkenheid van een 
sportarts in het onderzoek (direct of indirect). 
De eind 2018 ingediende projectplannen binnen 
het programma Sport en Bewegen van ZonMW 
kregen helaas geen subsidie toegewezen. Wel 
zijn er op basis van deze projectideeën in 2019 
aanvragen ingediend via SKMS (zie Werkgroep 
Richtlijnen). 

PROMOTIE
Op 26 november 2019 verdedigde Wessel 
Zimmermann zijn proefschrift ‘Chronic exercise-
related leg pain: diagnosis and treatment in the 
armed forces’ aan de Universiteit Utrecht.

NIEUWE AIOS-SEN GESTART
In 2019 heeft de VSG zeven nieuwe aios-sen 
mogen verwelkomen die zijn gestart met de 
opleiding tot sportarts, te weten:
• Pamela Schendelaar - Groningen
• Yasmine Hiemstra - Amsterdam
• Femke Claessen - Leidschendam
• Stijn Elbers - Nijmegen
• Astrid de Kruijf - Venlo
• Liesbeth Klein - Zwolle
• Marieke van Vessem - Veldhoven
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  2.2  WERKGROEPEN  

In 2019 zijn binnen de VSG de volgende aan 
wetenschap gerelateerde werkgroepen actief: 
Wetenschappelijke Raad, Congrescommissie en 
de Juryprijs Sportgeneeskunde. Hieronder worden 
per werkgroep enkele wetenswaardigheden van 
2019 beschreven. Voor de samenstelling van de 
werkgroepen wordt verwezen naar bijlage 1.
Daarnaast is eind 2019 het voorstel gedaan om 
binnen het domein ‘Wetenschap en Innovatie’ 
na te denken over het opzetten van twee nieuwe 
werkgroepen te weten: Artificial Intelligence/e-
health en Redactie blad & website.

WETENSCHAPPELIJKE RAAD
De Wetenschappelijke Raad (WR) vergaderde in 
2019 drie keer, waarvan twee keer telefonisch. 
Belangrijkste onderwerpen: voortgang 
Kennisagenda Sportgeneeskunde 2017, Fit bij 
Kanker; subsidiemogelijkheden (ZonMW Sport & 
Bewegen en NWA-route Sport, Nationaal Centrum 
Exercise is Medicine, wetenschapsstages door 
aios-sen, sportgeneeskundig onderwijs aan de 
universiteitssteden door sportartsen.
Suzan de Jong respectievelijk Frank Backx 
vertegenwoordigden de VSG in de FMS-Raad 
Wetenschap & Innovatie. 

CONGRESCOMMISSIE
Het vijftiende Sportmedisch Wetenschappelijk 
Jaarcongres (SMWJC) werd op 28 en 29 november 
2019 gehouden in de Heerlickheijd van Ermelo. Dit 
jaar weer terug in eigen beheer.
Onder leiding van de voorzitter van de 
congrescommissie, Adam Weir, werden de 
twee congresdagen gevuld met onder andere 
presentaties en workshops. De (inter)nationale 
keynotes die aan het congres hun steentje hebben 
bijgedragen waren: prof. Dr. Eamonn Delahunt, prof 
dr. Anton Wagenmakers, prof dr. Hans Zwerver, prof. 
dr. Domenico Corrado en prof dr. Sinead Holden. 
In totaal bezochten 356 personen  het congres 
als deelnemer, waarvan 245 deelnemers beide 
dagen. Daarnaast waren er sprekers en sponsoren 
en was zowel het bestuur als bureau en directie 
vertegenwoordigd. De reacties op het congres 
waren positief met name over de deskundige 
sprekers uit binnen- en buitenland, de organisatie 
en de mogelijkheden voor netwerken/sociaal 
contact onderling. 
Het volledige programma en de abstracts van het 
congres zijn opgenomen in Sport & Geneeskunde, 
nr. 4, november 2019.

PRIJS VOOR SPORTGENEESKUNDE
De Prijs voor Sportgeneeskunde is ingesteld 
door de VSG en werd in het verslagjaar financieel 
mogelijk gemaakt door Vyaire.
De VSG wil door middel van de Prijs voor Sport-
geneeskunde het wetenschappelijk onderzoek 

op het gebied van de sportgeneeskunde in de 
ruimste zin bevorderen. In totaal zijn in 2019 
negen proefschriften en vier wetenschappelijke 
artikelen ingezonden. De winnaar 2019 in de 
categorie ‘beste proefschrift’ is sportarts Victor 
Niemeijer (TU Eindhoven) geworden. Hij ontving 
een cheque ter waarde van € 2.000 uit handen 
van Vyaire. Het proefschrift getiteld ‘Skeletal 
muscle characteristics and exercise intolerance 
in chronic heart failure’ werd door de jury 
onder voorzitterschap van Dr. Hans Tol hoger 
gewaardeerd dan de twee andere genomineerde 
proefschriften. Een tweede plaats en cheque ter 
waarde van € 500 was er voor Stephan van der 
Zwaard (Universiteit Leiden) met zijn proefschrift 
‘Why muscles matter, Optimizing sprint and 
endurance performance in athletes‘ Coen Bongers 
(Universiteit Nijmegen) werd derde met zijn 
proefschrift ‘Thermoregulatory responses and fluid 
balance control during exercise’ en ontving een 
cheque van € 250. 
De eerste prijs in de categorie ‘beste weten-schap-
pelijke artikel’ werd uitgereikt aan Sander van de 
Hoef (UMC Utrecht). Zijn artikel ‘Does a bounding 
exercise program prevent hamstring injuries in adult 
male soccer players? – A cluster-RCT’ werd hoger 
gewaardeerd dan de twee andere genomineerde 
artikelen. Aernout Snoek  (Isala-Zwolle) – ‘Impact of 
a Graded Exercise Program on VO2peak and Survi-
val in Heart Failure Patients’ en Bas Habets (UMC 
Utrecht) - ‘Return to Sport in Athletes with Midporti-
on Achilles Tendinopathy: A Qualitative Systematic 
Review Regarding Definitions and Criteria.’
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  3.1  BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN  

KWALITEITSVISITATIES PER 1 JULI 2019 VERPLICHT 
ONDERDEEL HERREGISTRATIE
Kwaliteitsvisitaties maken sinds de erkenning ook 
voor de sportartsen officieel onderdeel uit van de 
herregistratie-eisen. De kwaliteitsvisitatie van de 
sportartsen verschilt qua aanpak van veel andere 
specialismen, omdat de sportartsen vaak niet in 
vakgroepen/maatschappen werken. Binnen de 
sportgeneeskunde bestaat de kwaliteitsvisitatie 
uit een intercollegiale doorlichting gericht op 
de individuele sportarts. Het is een periodieke 
zelfevaluatie die zich richt op verbetering van 
het individueel functioneren (niet op opsporen 
disfunctioneren), waarbij de uitkomst een 
individueel verbeterplan is met zelfgekozen 
verbeterdoelen. De visitatie wordt gedaan volgens 
‘peer-to-peer-principe’ met getrainde visitatoren 
die beoordelen of het proces goed is doorlopen. 
De Commissie Kwaliteitsvisitatie Sportartsen 
(CVS) zet zich in om de huidige kwaliteitsvisitaties 
dusdanig in te richten dat er geen sprake is van 
overlap met andere kwaliteitsinstrumenten. 
Vanwege de doorgemaakte overgang van sociale 
geneeskunde naar medisch specialisme heeft de 
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 
(RGS) een overgangsregeling voor de herregistratie 
van de sportartsen opgesteld. 
Per 1 juli 2019 zijn kwaliteitsvisitaties een 
verplicht onderdeel van de herregistratie. Tot 
deze tijd konden alle sportartsen die voor die tijd 
moesten herregistreren, zowel op basis van het 

3. Kwaliteit 
 sportmedische  

zorg
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Kaderbesluit van het College Sociale Geneeskunde 
(CSG) als op basis van het Kaderbesluit van het 
Centraal College Medische Specialismen (CCMS) 
herregistreren, of op basis van een combinatie van 
beide besluiten. Alle sportartsen die na 1 juli 2019 
moeten herregistreren moeten aantonen dat zij aan 
de kwaliteitsvisitatie van hun wetenschappelijke 
vereniging hebben deelgenomen. 
Eind 2019 waren er 11 sportartsen opgeleid tot 
visitator om de toename van het aantal visitaties 
per 2019 te kunnen opvangen. Eind 2019 is één 
visitator gestopt als voorzitter van de CVS en met 
het doen van visitaties.

ONTWIKKELEN INTEGRAAL KWALITEITSBELEID 
SPORTGENEESKUNDE
Het doel van het integraal kwaliteitsbeleid 
sportgeneeskunde is het ontwikkelen 
van een toekomstvisie voor de kwaliteit 
van de sportmedische zorg, bestaande 
kwaliteitsinstrumenten binnen de sportmedische 
zorg als totaal beter op elkaar afstemmen en 
lacunes in het kwaliteitsbeleid identificeren en 
invullen. Dit project is uitgevoerd met subsidie 
vanuit Stichting Kwaliteitsgelden Medisch 
Specialisten (SKMS) (zie ook hieronder).
Na de start in maart 2018, een invitational 
conference1 en een ronde interviews met 
vertegenwoordigers van diverse werkgroepen 
binnen de VSG en de directeur is het integraal 
kwaliteitsbeleid in 2019 afgerond.
Door de werkwijze en indeling sluit het 

Kwaliteitsbeleidsplan goed aan bij de plannen van 
de koepelorganisatie FMS, waardoor de positie van 
de sportgeneeskunde wordt versterkt. De doelen 
worden mee genomen in de begroting en het 
jaarplan 2020.

1 Aan de Invitational Conference deden 
onder andere vertegenwoordigers mee van: 
Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands 
Genootschap voor Sportmassage, 
Dopingautoriteit, Koninklijk Genootschap voor 
Fysiotherapie, Nederlandse Vereniging voor 
Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg en 
Nederlandse Orthopaedische Vereniging.

KWALITEITSGELDEN
De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 
(SKMS) is in 2019 overgegaan naar SKMS2 waarin 
er een aantal dingen zijn veranderd voor de 
wetenschappelijke verenigingen. Zo is er geen 
gealloceerd en centraal budget meer, maar is er 
nu een Programma Richtlijnen en Programma 
Kwaliteitsprojecten. 
In 2019 heeft de VSG een nieuw project ingediend: 
‘Inspanningsdiagnostiek bij verminderde 
inspanningstolerantie’ (voorzitter Floor Groot). Ten 
tijde van het afronden van dit jaarverslag is bekend 
dat de longartsen de aanvraag niet steunen en 
werkt de VSG aan een officieel bezwaarschrift. 

Stand van zaken lopende SKMS projecten:
• Kwaliteitsbeleid Sportmedische Zorg (voorzitter 

Edwin Goedhart). Looptijd: 01-01-2018 tot 
30-06-2020. Project is afgerond, beleidsstuk 
is besproken en goedgekeurd in de ALV van 
september 2019. 

• Achilles tendinopathie (voorzitter: Robert-Jan 
de Vos); Looptijd: 01-04-2018 tot 30-12-2020 
project loopt op schema; conceptrichtlijn is 
bijna af, verwachtte afronding eind 2020 na 
commentaarfase en autorisatiefase. Wordt trots 
moment en daarna ook goede test case over 
verspreiden en implementeren. Er staat al een 
sessie in SMWJC gepland om daar te promoten.

• Fysieke fitheid oncologische patiënten 
(voorzitter: Rhijn Visser); Looptijd: 01-01-2019 
tot 31-12-2021; nog niet van alle partijen is 
de ondersteuning binnen, waardoor project 
vertraging oploopt. Gesprekken met andere 
partijen lopen nog.

• Anterieure kniepijn (voorzitter: Sietske 
van Berkel); Looptijd: 01-09-2019 tot 31-
08-2022 project is gestart in september 
2019, schriftelijke knelpuntenanalyse 
heeft plaatsgevonden in 2019 en eerste 
werkgroepvergadering is gepland in januari 
2020.

• Richtlijn inspanningsgebonden pijnsydromen 
van het onderbeen (voorzitter: Wessel 
Zimmermann) Looptijd: 1-1-2020 tot  
31-12-2022. 
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  3.2  WERKGROEPEN  

In 2019 zijn binnen de VSG de volgende 
werkgroepen actief: Commissie Visitatie 
Sportartsen (CVS), Werkgroep Richtlijnen, Medisch 
Ethische Commissie, Werkgroep Accreditatie 
Sportgeneeskunde (WAS). Hieronder worden 
per werkgroep enkele wetenswaardigheden van 
2019 beschreven. Voor de samenstelling van de 
werkgroepen wordt verwezen naar bijlage 1.
Daarnaast is eind 2019 het voorstel gedaan om 
binnen het domein ‘Kwaliteit’ na te denken over 
het opzetten van één nieuwe werkgroep te weten: 
werkgroep kwaliteitsregistratie/ dataverzameling.

COMMISSIE VISITATIE SPORTARTSEN (CVS)
• In 2019 is door de RGS een officiële 

goedkeuring gegeven voor de huidige vorm 
van de externe kwaliteitsvisitatie. Door deel te 
nemen aan de externe kwaliteitsvisitatie van 
de VSG voldoet een sportarts aan de eis van 
de RGS met betrekking tot deelname aan het 
Individueel Functioneren Medisch Specialisten 
(IFMS) en externe kwaliteitsvisitatie. Zie ook 
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-
carriere/herregistratie/herregistratie-eisen-1/
herregistratie-eisen-per-specialismegroep/
sportartsen.htm

• In 2019 zijn tien visitaties gedaan, waarbij 50 
individuele sportartsen werden gevisiteerd.

• Sinds 1 juli 2019 is deelname aan de externe 
kwaliteitsvisitatie van de VSG verplicht om te 

kunnen herregistreren als sportarts. 
• De commissie heeft in 2019 kritisch de kosten 

van een visitatie geëvalueerd en in overleg 
met het VSG-bestuur en de ledenvergadering 
besloten vanaf 2020 een nieuw tarief voor de 
visitaties van €850 per sportarts te berekenen. 
Niet-VSG-leden betalen per 1 oktober 2019 
€2000. Spoedvisitaties kosten €300 extra.

• Om de kosten van een visitatie te verlagen, is 
in het najaar van 2019 besloten geen ambtelijk 
secretaris van het bureau Sportgeneeskunde 
meer mee te laten gaan naar de visitaties. De 
visitatoren maken voortaan zelf notulen en 
verslagen van de visitaties. 

• Besloten is in 2019 dat de noodzaak hoog is 
dat er een digitaal systeem komt waarmee 
de visitatie documenten kunnen worden 
ge-upload, en waarmee de visitatoren de 
visitatiedocumenten kunnen bekijken en 
beoordelen. Er is een werkgroep gevormd 
binnen de commissie die onderzoekt 
welk digitaal systeem geschikt is voor de 
kwaliteitsvisitaties. 

• In 2019 werd de vakgroep Quickscan en het 
vakgroep Verbeterplan een verplicht onderdeel 
voor sportartsen die in een groep samenwerken. 
Er is sprake van een groep wanneer twee of 
meer sportartsen met elkaar samenwerken. 

• De CVS kwam in 2019 drie keer bij elkaar (april, 
juni en oktober 2019) en heeft een nieuwe 
voorzitter gekregen. Karin van de Ende is gestopt 
als voorzitter en commissielid, Mineke Vegter 
heeft de taak van voorzitter overgenomen. 

WERKGROEP RICHTLIJNEN
In 2019 is hard gewerkt aan het initiëren, 
ontwikkelen en bijdragen aan multidisciplinaire 
richtlijnen met behulp van SKMS-subsidies 
en conform de nieuwste wijze van 
richtlijnontwikkeling (richtlijnen 2.0). Voor drie 
richtlijnen is de aanvraag gehonoreerd en zijn de 
werkgroepen reeds gestart:
a) Achillespees (voorzitter Robert-Jan de Vos).
b) Anterieure kniepijn (voorzitter Sietske van 

Berkel)
c) Richtlijn inspanningsgebonden pijnsydromen 

van het onderbeen (voorzitter Wessel 
Zimmermann) 

Voor de volgende richtlijn is de aanvraag 
geaccordeerd en gaat de werkgroep in 2019/2020 
opstarten:
d) Fysieke fitheid oncologische patiënten 

(voorzitter Rhijn Visser)
Er is een aanvraag ingediend bij de SKMS voor: 
e) Inspanningsdiagnostiek bij verminderde 

inspanningstolerantie (voorzitter Floor 
Groot). Werkgroep is in afwachting van 
adhesieverklaring van longartsen (besluit 17 
maart 2020)

Tot slot is het strategisch aanschuiven bij relevante 
bijeenkomsten over richtlijnen verdeeld over de 
werkgroep leden, daarbij valt te denken aan de 
(Raad van) FMS en GENEVER meetings. 

Met dank aan de Werkgroep Richtlijnen en de 
reacties op de richtlijnen van leden zijn in 2019 de 
volgende twee richtlijnen geaccordeerd door  
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de ALV:
• De Richtlijn Aanbevelingen voor sporten in 

warme omstandigheden
• De Revisie Hamstringblessure
Alle protocollen en richtlijnen zijn opgenomen op 
de website van de VSG.

MEDISCH ETHISCHE COMMISSIE
Vanuit de Medisch Ethische Commissie zijn in 2019 
zijn één cursus en één themavond georganiseerd. 
De cursus ‘Sportgeneeskunde en ethiek’ voor 
aios-sen bood onder leiding van drie docenten 
(sportartsen Tessa Backhuijs en Esther Schoots 
en filosoof Erik Boers) een interactief programma, 
waarin cursisten in verschillende werkvormen 
in gesprek gingen over sportmedisch ethische 
dilemma’s die zich bevinden op het vlak van: 
1. Spanning tussen weldoen en autonomie, 
2. Vertrouwen: belang van beroepsgeheim en 
3. Rechtvaardigheid: inzet van middelen/

diagnostiek, en ook: spelregels in de sport  
(casus Caster Semenya ).

Tijdens de thema avond ‘Ze zeggen dat ik geen 
meid ben’ spraken de organisatoren (sportartsen 
Tessa Backhuijs en Esther Schoots en filosoof Erik 
Boers) met 25 deelnemers over dilemma’s rondom 
gender en sport naar aanleiding van de casus 
Caster Semenya. Met een gastbijdrage van Pim 
de Ronde, endocrinoloog van de Anabolenpoli in 
Haarlem, over de medische achtergronden van DSD 
en testosteron. En een gastbijdrage van Natalie van 
Gogh, transgender en geboren als man, over haar 

ervaringen als Elite-vrouw in het wielerpeloton. 
In een socratisch gesprek leidde Erik Boers de 
deelnemers door de waarden die in het geding 
zijn in een casus zoals die van Caster Semenya 
en hoe moeilijk het is om je als zorgverlener te 
verhouden tussen enerzijds ‘eerlijke sport’ en 
anderzijds waarden als menselijkheid, gezondheid 
en zelfbeschikking. 

Tevens is de VSG/Medisch Ethische Commissie in 
gesprek met NOC*NSF over gedragsregels voor 
topsportartsen. Dit gesprek was eind 2019 nog niet 
afgerond.

WERKGROEP ACCREDITATIE SPORTGENEESKUNDE 
(WAS)
De WAS heeft in 2019 54 activiteiten/
buitenlandnascholingen van individuele 
sportartsen en 28 ingediende nascholingen 
sportgeneeskunde beoordeeld.

WERKGROEP KWALITEITSREGISTRATIE/ 
DATAVERZAMELING 
Het bureau VSG is eind 2019 begonnen met het 
verkennen van gegadigden voor voorzitterschap en 
deelname aan deze werkgroep. De oprichting en 
samenstelling is nog niet voltooid.
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  4.1  BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN  

HERZIENING LANDELIJK OPLEIDINGSPLAN 
SPORTGENEESKUNDE
In februari van 2019 heeft het Concilium de 
herziening van het Landelijk Opleidingsplan 
(LOP) Sportgeneeskunde afgerond en tijdens haar 
februaribijeenkomst vastgesteld. Per 1 januari 
2020 treedt het nieuwe opleidingsplan in werking. 
Grootste wijzigingen in het plan zijn de introductie 
van nieuwe bouwstenen van de opleiding, 
de zogenoemde EPA’s (Entrusted Professional 
Activities), de invoering van verdiepingsstages en 
de aanpassing van de duur en volgordelijkheid 
van de diverse stageonderdelen. Met dit nieuwe 
plan voldoet de sportgeneeskunde weer helemaal 
aan de nieuwste eisen die op dit moment aan de 
opleidingsplannen worden gesteld.

  4.2  WERKGROEPEN  

In 2019 zijn binnen de VSG de volgende 
werkgroepen binnen het cluster Opleidingen 
actief: Concilium, Werkgroep Cursorisch Onderwijs 
(WCO; tijdelijk), de Plenaire Visitatie Commissie 
(PVC), Werkgroep Deskundigheidsbevordering 
Sportartsen (WDS) en de Juniorkamer. 
Hieronder worden per werkgroep enkele 
wetenswaardigheden van 2019 beschreven. Voor 
de samenstelling van de werkgroepen wordt 
verwezen naar bijlage 1.

4. Opleiding; 
kennisoverdracht en 
informatieverstrekking
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CONCILIUM
• Herschrijven Landelijke Opleidingsplan (LOP) 

Sportgeneeskunde (zie 4.1).  
• Evalueren van het LOP Sportgeneeskunde; 

jaarlijks op hoofdlijnen inclusief de bijstelling, 
indien noodzakelijk

• Aanpassing en goedkeuring specifiek besluit 
sportgeneeskunde naar aanleiding van invoering 
nieuwe LOP, afstemming met CGS hierover en 
rapportage naar VSG.  

• Kiezen en bouwen van nieuw e-portfolio (VREST) 
door werkgroep E-portfolio.

• Drie plenaire vergaderingen van het Concilium
• Sollicitatiegesprekken nieuwe aios-sen
• Werkgroep Cursorisch Onderwijs heeft een 

aanzet gedaan voor voorstel hervorming 
onderwijsrooster

WERKGROEP CURSORISCH ONDERWIJS (WCO; 
TIJDELIJK) 
De subwerkgroep Cursorisch Onderwijs bestaat 
uit enkele leden van het Concilium en is een 
werkgroep op het overgangsgebied met de 
SBOS. De WCO is belast met een tijdelijke taak, 
namelijk de vertaalslag maken van het nieuwe LOP 
Sportgeneeskunde naar het centrale cursusaanbod 
van SBOS/SOS.

PLENAIRE VISITATIE COMMISSIE (PVC)
In 2019 is de opleiding Sportgeneeskunde in 
Martini Ziekenhuis in Groningen met voorrang 

gevisiteerd. Dat was nodig omdat het UMC 
Groningen de afdeling Sportgeneeskunde 
had gesloten en de opleiding niet kon worden 
voortgezet in dat ziekenhuis, maar wel in het 
Martini Ziekenhuis. Deze opleidingsvisitatie vond 
plaats op 26 juni 2019. De visitatoren waren: 
Huib Plemper (voorzitter), Tom Brandon, Laura 
Weerwag (aios) en Madelief Hoogendorp (ambtelijk 
secretaris Qualicura). De uitkomst was: advies 
erkenning onder voorwaarden.

WERKGROEP DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
SPORTARTSEN (WDS)
Eind oktober 2018 bepaalde de Werkgroep 
Deskundigheidsbevordering Sportartsen (WDS) het 
cursusaanbod voor het jaar 2019. Te weten vier 
nieuwe onderwerpen voor de wetenschappelijke 
avonden in 2019 (zie ook paragraaf 2.1). 
Begin december 2019 heeft de huidige werkgroep 
(d.d. jan 2020, zie bijlage 1) onder andere 
de in 2019 georganiseerde 14 cursussen en 
vier wetenschappelijke avonden besproken. 
Uit deze beoordelingen en de beoordelingen 
uit het verleden komt een advies voort met 
betrekking tot het cursusaanbod 2020. Tevens is 
er gebrainstormd over mogelijke onderwerpen 
voor de wetenschappelijke avonden 2020. De 
eerste twee wetenschappelijke avonden gaan over 
‘Duikgeneeskunde’ en ‘Neurologie en Sport’. De 
andere twee wetenschappelijke avonden worden 
nog nader ingevuld. Mogelijke onderwerpen 
zijn: invloed van voeding, slaap en lifestyle op 

gezondheid en ‘Exercise is Medicine’.
Tot slot heeft de werkgroep een overzicht 
gemaakt van mogelijke onderwerpen die in 
aanmerking komen voor nascholingen. Dit is 
gebaseerd op de bestaande richtlijnen (multi- 
en monodisciplinair), protocollen sportmedisch 
onderzoek, richtlijnen vanuit andere specialismen 
en de Kennisagenda Sportgeneeskunde. In 
dit proces is er nauw samengewerkt met de 
Werkgroep Richtlijnen en de Congrescommissie. 
Tijdens de voorjaarsvergadering van 2020 wordt 
de voortgang hierop bewaakt en de onderwerpen 
verder uitgewerkt.

JUNIORKAMER
Het jaar 2019 kent grote veranderingen voor 
de opleiding. Enerzijds is het opleidingsplan 
herschreven en beginnen de nieuwe aios-sen per 
1-1-2020 met drie maanden sportgeneeskunde. 
Anderzijds is er een nieuw e-portfolio en 
Entrustable Professional Activities (EPA’s) gekomen 
om de eigen voortgang beter bij te houden. 
Daarnaast is de Juniorkamer het afgelopen jaar 
in gesprek geweest met SBOS om de secundaire 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren, met als kers op 
de taart een persoonlijk afscheidscadeau voor de 
afstuderende aios. 
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  5.1  KENNIS EN INFORMATIE DELEN  

Het is een belangrijke taak van een vereniging om 
de informatie en kennis die er is te delen met haar 
achterban en andere geïnteresseerden. Daarvoor 
heeft de VSG diverse kanalen beschikbaar. 
Hoewel in 2019 de blik (nog) veelal intern 
was gericht in verband met de nasleep van de 
zware tijden in 2018 volgen hieronder enige 
wapenfeiten.
 

SPORT & GENEESKUNDE
Het blad Sport & Geneeskunde is in 2019 
vier keer verschenen. De verschillende edities 
beschrijven onder meer sportmedisch onderzoek, 
congresverslagen, proefschriften, de Kennisagenda 
Sportgeneeskunde, vertaalde wetenschappelijke 
artikelen en case reports. In de vierde editie – de 
laatste onder hoofdredactie van Suzan de Jonge 
- staat het programma van het SMWJC 2019 met 
bijbehorende abstracts.

PLATFORM SPORT & GENEESKUNDE
Door de onderhandelingen met Arko Sportsmedia 
zijn in 2019 de activiteiten rondom het platform 
Sporteneneeskunde.nl stil gevallen.

SPORTZORG.NL
Sportzorg.nl is de onafhankelijke 
voorlichtingswebsite van de FSMI (eigenaar) die 
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samen met de VSG (bepaalt mede inhoud) wordt 
onderhouden. In 2019 telde deze website 1,8 
miljoen bezoekers. De meest bezochte pagina’s 
zijn: oefeningen en informatie over liesblessures, 
hamstring blessures, oefeningen core-stability, 
enkeloefeningen en sportkeuringen. Het meeste 
verkeer naar deze website is organisch (via 
Google,) direct of via Twitter.

NIEUWSBRIEVEN
De leden zijn geïnformeerd door de maandelijkse 
nieuwsbrieven van de VSG over uiteenlopende 
onderwerpen zoals bij- en nascholingen, het 
SMWJC en andere (inter)nationale congressen, de 
klachtenregeling, richtlijnen, accreditatie, wet- en 
regelgeving, vergoedingen, informatie en nieuws 
over de FMS en wetenschappelijk onderzoek 
(onder andere artikelen van het ‘British Journal of 
Sports Medicine’). 

  5.2  SAMENWERKING  

SPORTZORG ALLIANTIE
Door een verschuiving van de prioriteiten van 
de VSG is besloten om geen trekkersrol meer te 
hebben bij deze Alliantie. 

SAMENWERKING DIVERS
In de juli editie van het blad Huisarts en 
Wetenschap hebben sportarts Frank Backx en 

huisarts Frank Baarveld een artikel geschreven. 
Focus van het stuk: de huisarts beter informeren 
over wanneer zij naar de sportarts kunnen of 
moeten verwijzen.

De samenwerking tussen sportartsen en 
musculoskeletale radiologen (MSK radiologen) 
heeft geleid tot een tweede succesvolle 
workshop Sportgeneeskunde meets Radiologie, 
voorafgaand aan het SMWJC en is ontwikkeld door 
de Werkgroep Sportradiologie. Ruim 40 aios-sen 
sportgeneeskunde en aios-sen radiologie waren 
aanwezig.

KONINKLIJKE BENOEMING
Op 15 maart 2019 is (top)sportarts Peter 
Vergouwen benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw voor zijn jarenlange nationale 
en internationale inzet voor topsportgeneeskunde. 
Hij ontving de onderscheiding uit handen van de 
Edese burgemeester René Verhulst en minister 
Ank Bijleveld tijdens de kick-off van het nieuwe 
sportmedische centrum van Ziekenhuis Gelderse 
Vallei: Sports Valley.

DUIKGENEESKUNDE
De expertgroep Duikgeneeskunde heeft ook in 
2019 weer tientallen vragen van collega’s kunnen 
beantwoorden. In 2019 is er geen meerdaagse 
cursus duikgeneeskunde georganiseerd. 
Inmiddels is de samenwerking van de 

Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde 
geïntensiveerd. Er is in 2019 door bestuur en 
directie onderzocht hoe de SCAS-duikerartsen 
het beste bediend zouden kunnen worden, 
zowel voor registratie, herregistratie, meerdaagse 
cursussen en nascholingscursussen. Het plan 
is in 2020 een Europees erkende cursus aan te 
bieden aan sportartsen in opleiding en andere 
geïnteresseerden.
 

  BIJLAGE 1   

SAMENSTELLING WERKGROEPEN EN COMMISSIES 
EIND 2019

Voor deze bijlage wordt verwezen naar de versie 
van dit jaarverslag op het besloten deel van de 
website.
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