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VIER VRAGEN AAN... 

de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Intensive Care

Diederik Gommers
Anesthesioloog-intensivist Diederik Gommers, verbonden aan het 
Erasmus MC, is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Intensive Care. Sinds 1 juli is zijn vereniging lid van de Federatie.

Welke kennis kan de NVIC delen met de Federatie en 
andere verenigingen? 
‘Intensivisten zijn goed ontwikkeld in de vitaal bedreigde 
patiënt. En de komende jaren zullen op ziekenhuisafdelingen – 
ook buiten de IC – vaker ernstiger zieke patiënten binnenkomen 
door vergrijzing en comorbiditeit. Wij kunnen goed meedenken 
in constructieve oplossingen bij problemen waar collega’s 
tegenaan gaan lopen.’
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2En nu? Wat verwacht de vereniging van de 
samenwerking binnen de Federatie? 
‘Met name dat we ons verder kunnen professionaliseren. 
We kijken ernaar uit om deel te nemen aan de raden van de 
Federatie, omdat we daardoor beter weten wat er speelt. 
Ook denken we ons kwalitatief te kunnen verbeteren, 
bijvoorbeeld op het vlak van kwaliteitsvisitaties en richtlijnen. 
Daarnaast heeft onze richtlijn organisatie van IC-zorg ook 
consequenties voor andere specialismen. Ik vind het prettig 
dat we die nu vooraf met elkaar kunnen afstemmen en niet 
iets verzinnen dat niet werkt. Tot slot is het belangrijk dat 
we binnen de Federatie informatie kunnen uitwisselen over 
zaken die landelijk spelen en mee kunnen gaan met de 
veranderingen.’

Feiten & Cijfers

Naam: Nederlandse Vereniging voor  
Intensive Care (NVIC)
Bestaat sinds: 1977
Aantal leden (intensivisten en fellows): 880

Wat is de motivatie voor de vereniging om zich aan te sluiten bij 
de Federatie?   
Hoewel de intensivisten echt een apart specialisme zijn in het ziekenhuis, 
hebben we geen eigen wetenschappelijke vereniging. Medisch 
specialisten kunnen intensivist worden vanuit verschillende vakken: interne 
geneeskunde en anesthesiologie, maar ook heelkunde, cardiologie of 
longgeneeskunde. Een eigen wetenschappelijke vereniging oprichten  
– onze ambitie en ook een criterium om lid te zijn van de Federatie –  
lag daarom gevoelig.
Tegelijkertijd gaat wat er op de IC gebeurt, wel veel andere specialismen 
aan. Bovendien: als er iets op een IC gebeurt, is dat direct in het nieuws. 
Daarom heeft algemeen voorzitter Marcel Daniëls van de Federatie zich 
hard gemaakt voor onze toetreding. Vervolgens hebben we gesprekken 
gevoerd met de wetenschappelijke verenigingen die betrokken zijn bij ons 
specialisme over de voorwaarden voor toelating. Nu we daaraan voldoen, 
heeft de Algemene Vergadering van de Federatie ingestemd met ons 
lidmaatschap.’

‘Intensivisten zijn goed 
ontwikkeld in de vitaal 

bedreigde patiënt: daarover 
kunnen we collega’s 

adviseren’

4Zijn er al concrete projecten waarbij 
de NVIC en de Federatie samen 
optrekken? 
‘Jazeker, de komende twee jaar willen 
we de modulaire ontwikkeling van de 
opleiding tot intensivist vormgeven. Dit 
doen we graag samen met specialismen 
van waaruit je intensivist kunt worden. 
Ook komen we vanaf nu drie keer per jaar 
met de voorzitters van de verenigingen 
van de aanpalende specialismen bijeen 
om gezamenlijke zaken te bespreken. 
Zoals het past bij intensivisten, gaan we 
meteen van start!’ NvE


