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JAARPLAN VERENIGING VOOR SPORTGENEESKUNDE  

2019 
 

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 2019: 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 2019: 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 2019: 

- 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. Uitgesloten 

zijn adviezen waarvoor externe expertise dient te worden ingekocht. 

  Overeenstemming met NZa over inbedding sportgeneeskunde in de 

bekostigingsstructuur per 1-1-2020. 

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

bestuur. 

 

Activiteiten 2019: 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) 

 

Activiteiten 2019:  Uitsluitend onderhouden contacten voor zover daar geen kosten aan 

verbonden zijn. 
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f. Individuele advisering leden 

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

van de Beroepsbelangen Commissie (zoals regionale samenwerking). Uitgesloten 

zijn adviezen waarvoor externe expertise dient te worden ingekocht. 

 

Activiteiten 2019: zie doelstelling, uitsluitend na toestemming bestuur worden activiteiten 

opgepakt. 

 

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 2019: Uitsluitend uitvoeren activiteiten waar geen kosten aan verbonden zijn.  

NB Er vindt geen ondersteuning vanuit het bureau meer plaats voor deze activiteiten. 
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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 2019: 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 2019: 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 2019: 

- Starten met herziening richtlijn chronische achillestendinopathie o.b.v. financiering Stichting 

Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

- Afronden richtlijnen inspanningsgebonden dyspnoe, belastbaarheidsonderzoek bij kinderen 

en consensus statement hersenletsel. 

- Ontwikkelen multidisciplinaire richtlijnen (dit is afhankelijk van toekenning subsidie uit 

centraal budget SKMS). 

- Opbouwen relaties met richtlijnontwikkelaars van wetenschappelijke verenigingen 

aanpalende disciplines (NOV, NVVC), NHG, VRA en KNGF. 

- Onderhouden opgebouwde relatie met landen die actief zijn op gebied van sportmedische 

richtlijnontwikkeling. 

- Maken procedure om internationaal ontwikkelde richtlijnen voor Nederlandse situatie 

geschikt te maken. 
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k. Werkgroep Kwaliteitsvisitatie 

Doelstelling:  Implementatie kwaliteitsvisitatiesysteem in de sportgeneeskundige praktijk 

 

Activiteiten 2019:  

- afstemming activiteiten op integraal kwaliteitsbeleid sportgeneeskunde 

- optimaliseren gebruikte instrumenten kwaliteitsvisitatie 

- opstellen planning kwaliteitsvisitaties komende 5 jaar 

- uitvoeren kwaliteitsvisitaties 

 

l. 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 2019:  

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

- Voorbereiding implementatie nieuw landelijk opleidingsplan (geplande implementatie 1-1-

2020) 

Overig, zie doelstellingen. 

 

Projectactiviteiten: 

 

m. Implementatie integraal kwaliteitsbeleid sportgeneeskunde 

Doelstellingen: Afronding en implementatie van het kwaliteitsbeleidsplan sportmedische zorg 

waar in 2018 een start mee is gemaakt (financiering door SKMS) 

 

Activiteiten 2019: 

- Kwaliteitsbeleidsplan sportmedische zorg en prioriteitenlijst aanbieden aan VSG-bestuur en 

vervolgens aan de leden. 

- T.a.v. implementatie: Deze activiteiten kunnen ten tijde van het opstellen van dit jaarplan 

nog niet nader gespecificeerd worden omdat het kwaliteitsbeleidsplan nog niet gereed is. 
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3. Kennisoverdracht en informatieverstrekking 
 

Vaste/doorlopende activiteiten: 

 

n. Sport en Geneeskunde 

Doelstelling: viermaal per jaar samenstellen en uitgeven Sport en Geneeskunde 

 

Activiteiten 2019: zie doelstelling 

 

o.  Platform Sport en Geneeskunde 

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. 

Sportgeneeskundige content goed en structureel inzetten om een toonaangevend 

platform op het gebied van sportgeneeskundige kennis/expertise en zorg.  

Sportgeneeskundige kennis op verschillende manieren delen met onze 

doelgroepen, om ervoor te zorgen dat onze stakeholders zich aan ons willen 

verbinden. 

 

Activiteiten 2019: Nader in te vullen, e.e.a. afhankelijk van overleg met Arko 

 

p.  Inzet diverse communicatiekanalen 

Doelstelling: informeren leden  

 

Activiteiten 2019:  

-  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 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 2019:  

-  voortzetten/aangaan gesprekken met aanpalende specialismen 

-  uitvoering geven aan de gemaakte afspraken 
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5. Wetenschap 
 

 

s. Wetenschappelijke Raad 

 

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

sportgeneeskundig wetenschappelijk onderzoek 

 

Activiteiten 2019:  

 beleidsontwikkeling op basis 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  

 ontwikkeling beleid t.a.v. gebruik data uit elektronisch sportersdossier t.b.v. 

wetenschappelijk onderzoek 

 afstemming en samenwerking van initiatieven en activiteiten van de diverse commissies, 

werkgroepen en anderen om ontwikkeling wetenschappelijk onderzoek nog meer te 

optimaliseren en de positionering van de sportgeneeskunde te versterken 

 implementatie van onderzoeksresultaten in de sportmedische praktijk 

 opstellen overzicht met lopende en afgeronde onderzoeken op het gebied van de 

sportgeneeskunde 

 

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

uitnodigen sprekers 

 
Activiteiten 2019: zie doelstelling 

 
u. Jury Prijs voor Sportgeneeskunde 

 

Doelstelling: Uitreiking Prijs voor Sportgeneeskunde 

 

Activiteiten 2019:  Beoordeling inzendingen Prijs voor Sportgeneeskunde volgens de 

daartoe opgestelde procedure 

NB Er vindt geen ondersteuning vanuit het bureau meer plaats voor deze activiteiten. 

 

v. Consortium 

Doelstelling: Verbeteren van de sportgeneeskundige zorg door middel van het gezamenlijk 

doen van onderzoek naar aandoeningen en behandelingen op het gebied van de 

sportgeneeskunde. 

 

Activiteiten 2019:   

 het samenbrengen van verschillende onderzoekers om gezamenlijke subsidieaanvragen in te 

dienen voor sportgeneeskundig onderzoek passend binnen de Kennisagenda 

Sportgeneeskunde en om gezamenlijk sportgeneeskundig onderzoek uit te voeren (zowel 

passend binnen de Kennisagenda Sportgeneeskunde als breder). 

 expertgroepen vormen die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek maar ook met 

kennisuitwisseling, kennisoverdracht en implementatie van (nieuwe) kennis in de praktijk. 

NB Er vindt geen ondersteuning vanuit het bureau meer plaats voor deze activiteiten. 
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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 

 

ac. Werkgroepen VSG  

(NB Er vindt geen ondersteuning vanuit het bureau meer plaats voor deze werkgroepen) 

 

1. Sportcardiologie 

Activiteiten 2019: 

o Doelstelling en taken  werkgroep Sportcardiologie definiëren 

o Screeningsprotocol hartafwijkingen opstellen 

o Dataset ‘plotse hartdood’ actualiseren 

 

2. Sportradiologie 

Doelstelling: samenwerking en kennisuitwisseling tussen de radiologen betrokken bij 

(top)sportradiologie en de sportartsen structureel te optimaliseren en samen toe te 

werken naar kwaliteit. 

Activiteiten 2019: 

o Invulling geven aan na- en bijscholing m.b.t. sportradiologie voor 

deskundigheidsbevordering voor aios en voor middengroep 

 

3. Exercise is Medicine 

Activiteiten 2019: 

o Doelstelling en taken werkgroep en rol sportgeneeskunde binnen Exercise is 

Medicine definiëren 

o Werkgroep vormgeven, richting geven aan inhoud (therapie, secundaire en 

tertiaire preventie en/of inspanningsdiagnostiek) 

 

4. NIAPS 

Doelstelling: het optimaliseren van patiëntenzorg met specifieke 

inspanningsafhankelijke onderbeenspathologie, het exploreren van multi-center 

onderzoek, bij elkaar in de keuken kijken en zo transparant mogelijk naar elkaar toe 

en naar buiten treden. 

Activiteiten 2019: 

o Checklist maken van anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek en 

doorlopen behandelingen van NIAPS 

o Consensus bereiken over de chirurgische behandeling (tactiek, techniek en 

postoperatieve behandeling) 

o Consensus bereiken over drukmetingen 

o Bepalen outcome parameters t.a.v. conservatieve en chirurgische behandeling. 
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5.  Duikgeneeskunde 

Doelstelling: Optimalisering van duikgeneeskundige kennis binnen de beroepsgroep 

sportartsen, door het stimuleren van deelname aan cursussen, het organiseren van 

wetenschappelijke avonden, het faciliteren van de Expertgroep Duiken en het 

beantwoorden van vragen van consumenten. 

 

Activiteiten 2019: zie doelstelling + organiseren bijeenkomst Expertgroep Duiken 
 

 


