
 
 

Verslag gesprek C-DGO 

 

Op 24 november jongsleden heeft een afvaardiging van het bestuur een gesprek gehad 

met commandant Defensie Gezondheidszorg Organisatie Brigade Generaal arts Johan de 

Graaf. Namens de staf DGO waren aanwezig KTZAR Hoogland (Hoofd Reguliere Militaire 

Gezondheidszorg) en MAJ van der Linden.  

 

Inleiding 

 

Generaal de Graaf gaf ons een update v.w.b. de laatste ontwikkelingen binnen de 

Militaire gezondheidzorg 

 

1. Reorganisatie 

 

De generaal geeft aan dat er (weer) beweging zit in de reorganisatie. Het IDGO en 

CEAG zijn weer een stap verder, er zijn nog hobbels op de weg maar er zit 

vooruitgang in. Het TGB zal niet worden opgericht en het CMH, IDR en MRC zullen 

blijven bestaan als eigen entiteit. Er zal in het EGB zal een scheiding worden 

aangebracht tussen de bedrijfsgezondheidzorg en de 1ste lijn. Er zal een duidelijke 

scheiding komen tussen de DGO-schap en het HMA-schap. Waarschijnlijk blijven 

dit wel dezelfde functionaris maar zal aparte staven krijgen. De role 2 SSM (400 

GNK) krijgt er 28 FTE bij en het beleidsvoornemen zal spoedig worden 

aangeboden. 

 

2. Samenwerking NAVO landen 

 

De samenwerking met Duitsland en België zal worden geïntensiveerd. Met onze 

oosterburen met name op het gebied van MED Intell en een project met NH90 en 

AE personeel van CLSK. Met onze zuiderburen op het gebied van onderwijs en 

samenwerking op het gebied van de ART’s aan boord van schepen.  

 

 

Agendapunten 

 

1. Dag van de verpleging 2014 (evaluatie) en vooruitblik 2015 

 

De dag van de verpleging 2014 is succesvol verlopen. Uit de evaluatie komt een 

algemeen rapportcijfer van 7.4 ( editie 2013 kreeg een 7.1) De tevredenheid op 

algemene onderdelen varieert van 79% tot 88%. Bij de lezingen en workshops is 

1 uitschieter te zien, het onderdeel “post traumatisch stress syndroom” krijgt 94% 

tevreden tot zeer tevreden reacties. 83% van de aanwezigen geeft aan volgend 

jaar weer te komen. 

 

Het symposium in het kader van de Dag van de Verpleging 2015 zal in 

samenwerking worden georganiseerd met onze zusterafdeling V&VN Justitieel 

verpleegkundigen. Vanuit deze afdeling worden tussen de 100 – 125 leden 

verwacht wat het totaal verwachte deelnemers rond de 400 zal brengen. Rond het 



thema “samen deskundig” zullen er plenaire lezingen worden georganiseerd en 

workshops in de middag. C-DGO geeft aan dat het duidelijk moet zijn dat er van 

te voren er een duidelijk verwachtingspatroon geschetst moet worden. Het zal 

moeten gaan of wat we van elkaar kunnen leren.  

 

In 2016 zal er vanuit de DGO een jaarcongres georganiseerd worden, een film 

over de militaire gezondheidzorg zal daar een onderdeel van zijn. Bijzonderheden 

volgen later maar de afdeling zal daar over benaderd worden. 

 

2. Project expertise gebieden 

 

Collega Rob Hoogervorst geeft aan de hand van een factsheet een korte uitleg 

over het project expertise gebied Militaire zorg. Uit het project Verpleegkundigen 

en Verzorgende 2020 is een nieuw beroepsprofiel ontstaan, het expertisegebied 

zal de verbijzondering omschrijven van de militair verpleegkundige en zo een 

“nieuw” beroepsdeelprofiel worden. Het stuk zal geschreven worden onder 

begeleiding van de V&VN en in de loop van het project zullen er een 5-tal ronde 

tafel gesprekken plaatsvinden in den lande. 

 

Er is discussie of dit stuk een verander document moet worden, dus wat de AMV 

in de toekomst zal moeten kennen en kunnen. 

 

C-DGO geeft aan dit project te steunen, zowel financieel als in medewerking 

vanuit de staf.  

 

(zie 

http://www.venvn.nl/Dossiers/Beroepsprofielen/Detail/tabid/5302/ArticleID/7851/

mod/13982/Expertisegebieden.aspx ) 

 

3. Aanwijzing DMG/051 

 

Deze aanwijzing omschrijft de (her)registratie eisen van de AMV. De militaire 

werkelijkheid heeft echter deze aanwijzing in gehaald en er zijn veel bewegingen 

gaande die  invloed hebben, zoals de herziening van de opleidingen. Ook kan deze 

aanwijzing niet los gezien worden van het project expertise gebied militaire zorg 

(zie punt 2) 

 

DGO geeft aan de evaluatie in gezamenlijkheid aan te lopen in afwachting van de 

andere ontwikkelingen. 

 

4. Protocollen AMV 

 

Er is veel te doen over dit zeer actueel onderwerp. De beroepsafdeling benadrukt 

nogmaals de eis van het verpleegkundige domein waarbij validatie van bestaande 

protocollen een eerste stap moet zijn. De generaal geeft aan dat het EGB en CEAG 

belast zullen gaan worden met protocollering, er is nu te weinig ruimte binnen zijn 

eigen staf. 

 

Om een duidelijk beeld te krijgen over hoeveel en welke protocollen we nu praten 

zal een vervolg afspraak komen met KTZAR Hoogland, KTZAR Blom en de 

beroepsafdeling. 

 

5. Elektronische leeromgeving 

 

Vanuit het stafverpleegkundig overleg CLAS en het IDGO zijn er ontwikkelingen 

om te gaan participeren in een elektronische leeromgeving. De beroepsafdeling 

steunt dit initiatief van harte  en geeft dit aan bij de HMA. Deze vindt het een 



positieve ontwikkeling. De Nota met aanbevelingen vanuit het IDGO wordt 

afgewacht. De afdeling zal dit blijven volgen. 

 

(zie http://www.profportaalzorg.nl/ ) 

 

6. Kwaliteitsregister V&V 

 

Uit de jaarrapportage KR V&V blijkt dat het kwaliteit register goed gebruikt wordt. 

Er staan op dit moment zo’n 580 personen ingeschreven. Er zijn gemiddeld 16 

scholingen, 64 geaccrediteerde punten en 50 punten van overige 

deskundigheidsbevorderende activiteiten opgevoerd. 

 

Er is discussie over de verplichting, vanuit de DMG/051, om dit een vast onderdeel 

te maken van het functioneringsgesprek tussen de verpleegkundige en de 

lijnmanager. De generaal onderschrijft dit maar geeft daarbij ook aan in het 

“nieuwe” kwaliteit beheersing systeem de eenheden zullen moeten aantonen hoe 

het gaat met bij- en nascholing en hoeveel punten daarbij zijn 

gehaald.                    

 

7. Verpleegkundige expertise binnen DGO 

 

De voorzitter geeft aan het te betreuren dat er op dit moment geen 

verpleegkundige vanuit de staf aan tafel zit. C-DGO geeft aan dat hij deze 

expertise vanuit de individuele eenheden zal halen. De afdeling geeft aan blij te 

zijn met het aantreden van de adjudant Egstorf als nieuw staf adjudant DGO en 

denkt dat dit een aanwinst is omdat de AOO een verpleegkundige is. 

 

Het dossier vakgroep oudste verpleegkunde wordt nog kort besproken, er is een 

nota in de maak met een voorstel daarover. Wij wachten deze nota af. 

 

Samenvattend 

 

Het was een open en prettig gesprek waarbij er respect was voor elkaars standpunten. Er 

zijn enkele vervolg afspraken gemaakt zoals in deze samenvatting zijn omschreven. Over 

een half jaar zullen wij elkaar opnieuw treffen.  

 


