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Jaarverslag 2015 NVGE

Bestuur
Dr. J.Ph. Kuijvenhoven trad af als penningmeester en werd opgevolgd door dr. W.H. de Vos 
tot Nederveen Cappel.

Het bestuur kwam in 2015 twaalf keer bijeen in wisselende samenstellingen. Naast de 
reguliere (kern)bestuursvergaderingen, is er jaarlijks een brainstormsessie, een tweetal 
abstractvergaderingen en een bijeenkomst met de sponsoren.  

Leden
In 2015 werden in totaal 133 nieuwe leden aangenomen, waaronder 35 buitengewone 
leden, 88 leden beëindigden het lidmaatschap en 11 leden werden geroyeerd.

NVGE activiteiten

Voor- en najaarscongressen in 2015
In 2015 vonden de gebruikelijke tweedaagse voor- en najaarscongressen plaats in Veldhoven. 
De abstractboekjes met programma’s, ook van eerdere jaren, zijn te downloaden via de web-
site van de vereniging. Tijdens het voorjaarscongres ging de abstractprijs voor het hoogst 
scorende NVGE-abstract naar I. Molendijk. De NVGE Student Award werd uitgereikt aan N. van 
Best. Het hoogst scorende abstract tijdens het najaarscongres was van A. Gerritsen. De Stu-
dent Award ging naar M.E. van der Sande. 

Casuïstiek
De besprekingen in de Jaarbeurs werden zoals gebruikelijk in februari, september en no-
vember verzorgd, dit keer respectievelijk door het Universitair Medisch Centrum Utrecht, 
Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus MC Rotterdam. Het aantal deelnemers 
aan deze bijeenkomsten is gemiddeld 55. De bijeenkomsten werden geaccrediteerd door de 
NVMDL. De avonden werden gefaciliteerd door Ferring, Dr. Falk, Olympus en Mundipharma.

Aantal deelnemers NVGE-congressen in 2015

Aantal deelnemers NVGE voorjaarscongres 1135

Aantal deelnemers NVGE najaarscongres 1038

Tijdens de NVGE dagen waren in het voorjaar 50 en in het najaar 48 bedrijven aanwezig met een stand.

Ledenaantallen per 1 januari 2016 per vereniging/sectie

Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie 1790 
SectieGastrointestinale Endoscopie 561
Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit (voorheen Maagdarm-motoriek)  245   
Netherlands Society for Parental and Enteral Nutrition 213   
Sectie Experimentele Gastroenterologie 331 
Sectie Kindergastroenterologie 127
Sectie Inflammatoire Darmziekten 210
Sectie Gastrointestinale Oncologie 182
Bloklidmaatschap ESPEN/NESPEN 72
Ereleden/niet contribuerend 11

V& VN MDL (buitengewone leden) 618

In 2015 werd de NVGE gesteund door 4 hoofdsponsors:

Dr. Falk Pharma BV, Olympus Nederland BV, Ferring BV, Mundipharma. 
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Prijzen
De jury van de NCGE Gastrointestinale Research Prijs beoordeelde onder voorzitterschap 
van Dr. S.W.O. Olde Damink  in 2015 in totaal 17 ingezonden proefschriften. De winnaar was  
M.M. Streppel voor het proefschrift getiteld: ‘Battling barrett's esophagus’. De tweede prijs 
ging naar A.J.P. van der Meer voor het proefschrift getiteld: ‘Antiviral Therapy for Chronic 
HCV Infection’.

Aantal toegekende reisbeurzen in 2015
Het aantal toegekende reisbeurzen aan NVGE-leden in afgelopen jaar bedroeg in totaal 35. 

Proefschrift sponsoring
Ook in 2015 konden leden van de NVGE proefschriftsponsoring aanvragen: 46 leden maak-
ten dit jaar van deze mogelijkheid gebruik en ontvingen een bijdrage in de drukkosten van 
€ 500,-. De samenvattingen van deze proefschriften, en ook die van eerdere jaren, zijn te 
vinden op www.nvge.nl

Gastrostartsubsidies
In 2015 ontvingen 6 leden een Gastrostartsubsidie van € 7.500,-. De toegewezen projec-
ten zijn te vinden via www.nvge.nl

J.J. Keller, secretaris NVGE

Jaarverslagen secties over 2015

NESPEN 2015
(Netherlands Society for Parenteral and Enteral Nutrition)

Als voorbereiding op het ontvangen van het ESPEN congres in 2017 wil NESPEN het voe-
dingsonderzoek in Nederland actief stimuleren. In 2015 zijn de activiteiten, zoals gestart 
in 2012, gecontinueerd zoals het uitgeven van de ESPEN travel grant bij de voorjaarsbij-
eenkomst, sprekers tijdens de symposia lid maken van ESPEN, uitreiken van de proef-
schriftprijs en voeding en metabolisme op de onderwijskaart te zetten van artsen. 
In 2015 heeft het bestuur hard gewerkt om een mooi programma te maken voor het con-
gres dat van 9 – 12 september 2017 in ’s Gravenhage zal gehouden worden.

Voor- en najaarscongres NVGE
Voor de bijeenkomst in maart in Veldhoven was een groot aantal abstracts ingediend van 
hoog niveau. Het beste abstract heeft de travel grant ESPEN 2015 voor het bezoeken van 
het ESPEN congres in Lissabon mogen ontvangen. De winnaar was drs. C.M. van der Beek 
uit het MUMC met haar abstract ‘The prebiotic inulin enhances fat oxidation in overweight 
males’. 

Na de abstractbijeenkomst volgde het Symposium ‘Darmfalen’. Sprekers waren Dr. J. Reekers, 
AMC: TPV & Lijnen: keuze van lijnen voor centraal veneuze toegang, Dr. G. Wanten: Rad-
boudumc: TPV& lever complicaties en Dr. G. Dijkstra: Kosten en complicaties van dundarm-
transplantatie. Darmfalen is een toenemend probleem in Nederland en de behandeling met 
parenterale voeding is geconcentreerd in het RadboudUMC en AMC bij de darmfalenteams. 
In de middag vond het symposium ‘voeding en bewegen’ plaats waarbij 5 diëtisten en 
verpleegkundigen hun onderzoek bespraken. De inleiding werd verzorgd door Prof. L.J.C. 
van Loon, Ph.D. Department of Human Movement Sciences MUMC. Voeding en bewegen 
gaf voldoende stof tot discussie. Tijdens dit symposium is ook de proefschrift prijs van 
NESPEN uitgereikt aan dr. Marlieke Visser (VU) voor haar proefschrift ‘Undernutrition and 
perioperative nutrition in cardiac surgery’. 
Tijdens het congres in oktober zijn er geen activiteiten vanuit NESPEN georganiseerd.
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ESPEN 2015 Lissabon
Vanuit Nederland waren ruim 150 deelnemers aanwezig tijdens het ESPEN congres in Lis-
sabon. Een actieve delegatie: Nederland was met ruim 50 ingezonden abstracts en een 
groot aantal oral presentaties het 3e land met hoogwaardige abstracts. 
Om ESPEN binnen Nederland nog meer te laten leven is in 2012 gekozen om een ‘after ES-
PEN’ te organiseren waarbij een terugblik wordt gegeven op dit congres vanuit de sprekers 
en bezoekers met hulp van de firma’s Nutricia en Baxter. Op 2 oktober was er een ruime 
multidisciplinaire aanwezigheid in hotel Karel V in Utrecht. Op deze wijze kan met een be-
perkt budget toch een impressie van de internationale activiteiten op gebied van klinische 
voeding en metabolisme verkregen worden. 
In 2016 zal het ESPEN congres in Kopenhagen georganiseerd worden.

Ondervoeding
De Engelse vertaling van de website van de stuurgroep ondervoeding is in 2015 goed 
bezocht. De Nederlandse aanpak is een voorbeeld voor veel landen en de website biedt 
de mogelijkheid deze aanpak breed te verspreiden. Op http://www.fightmalnutrition.eu/ 
is deze informatie terug te vinden. NESPEN ondersteunt het onderhoud van deze website 
vanuit de MNI grant welke in 2012 is verkregen.

Life Long Learning (LLL) programma ESPEN
Sinds 10 jaar organiseert ESPEN het LLL programma Clinical Nutrition. Dit zijn kleinschalige 
modules die aan groepen van maximaal 50 deelnemers aangeboden worden. Elke module 
duurt vier uur en is opgebouwd uit vier lezingen, casuïstiek en een afsluitend examen. 
De cursus wordt gegeven door vakinhoudelijke docenten onder toezicht van door ESPEN 
opgeleide ‘teachers’. De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden, maar het beha-
len van een groter aantal modules kan tot een Europese mastergraad in Clinical Nutrition 
leiden. Naast de modules die voor en tijdens het ESPEN congres worden georganiseerd is 
er een e-learning programma en worden er decentraal modules georganiseerd in de landen 
die zijn aangesloten bij ESPEN. In 2014 is NESPEN gestart met een pilot en zijn de modules 
‘perioperatieve voeding’ en ‘maag-darm’ in juni en oktober gegeven. Voor de organisatie is 
NESPEN in zee gegaan met de Hogeschool Arnhem / Nijmegen. De modules werden goed 
bezocht door een multidisciplinair gezelschap. Voor 2015 is het echter niet gelukt om de 
modules ‘geriatrie’ en ‘oncologie’ te geven, deze zullen begin 2016 worden aangeboden. 

NESPEN hoopt door deze onderwijsmethode te faciliteren de lacunes in kennis bij artsen 
op gebied van klinische voeding in te vullen. Ook wordt nog steeds gekeken hoe NESPEN 
binnen de reguliere onderwijsactiviteiten van de medische faculteiten klinische voeding 
kan aanbieden.

Tijdschrift
NESPEN had sinds lang een wens om de kennis op gebied van klinische voeding en meta-
bolisme te delen met de leden. De bloklidmaatschapsleden van ESPEN krijgen acht keer 
per jaar het tijdschrift ‘Clinical Nutrition’ (impactfactor 4,5) toegezonden. In overleg met 
Clinical Nutrition is gekozen om een aantal keer per jaar een Nederlandstalig tijdschrift uit 
te geven met vertalingen van artikelen en abstracts uit Clinical Nutrition. Dit jaar is onze 
wens uitgekomen, NESPEN heeft een wetenschappelijk katern in ‘Voeding en Visie’, Neder-
lands platform voor voeding en metabolisme: praktijk en wetenschap. Eind december is 
het eerste nummer uitgekomen. Dr. Gerdien Ligthart-Melis is wetenschappelijk hoofdre-
dacteur hiervan en lid van het NESPEN bestuur. 

Financiële situatie NESPEN
Bij het stoppen van de ondersteuning vanuit de NVGE heeft NESPEN nauwelijks inkomsten 
om de activiteiten te ondersteunen. De LLL modulen en travel grant worden ondersteund 
door bedrijven op gebied van klinische voeding.

Bestuurssamenstelling
In 2015 is mw. dr. Gerdien Ligthart-Melis weer toegetreden tot het bestuur na een 2 jarig 
verblijf in het buitenland. Zij is de wetenschappelijk redacteur van het wetenschappelijk 
katern in ‘Voeding en Visie’.

Dr. G. Wanten, voorzitter
C.F. Jonkers - Schuitema, secretaris
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De Sectie Experimentele Gastroenterologie (SEG) heeft tot doel een forum te zijn voor ba-
saal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de spijsverteringsorganen. Sinds 2008 
wordt hiertoe tijdens de voorjaarsvergadering van de NVGE samen met de Sectie Basale 
Hepatologie van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie ‘the Dutch Gastroenterology 
and Hepatology Meeting (DEGH)’ georganiseerd. Daarnaast stimuleert de sectie basaal we-
tenschappelijk onderzoek en de samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen 
op het gebied van de gastroenterologie. Tot slot levert de SEG een bijdrage in drukkosten 
van proefschriften van haar leden.

Dutch Gastroenterology and Hepatology Meeting
Afgelopen jaar vond tijdens de voorjaarsvergadering van de NVGE de achtste DEGH Mee-
ting plaats. Ook deze versie mocht zich verheugen in een ruime belangstelling. Op zowel 
donderdag als vrijdag waren er DEGH sessies waar een diversiteit aan basaal werk werd 
gepresenteerd, ingeleid middels Translational Science Teaching Sessions door experts op 
het gebied van lever- en darm transplantaties, darm- en leverontsteking en het microbi-
oom. Daarnaast was er een goed bezochte postersessie met poster discussies. Nieuw dit 
jaar was een battle tussen drie genomineerden voor de basale junior onderzoekers prijs 
van de SEG. Met behulp van een korte presentatie werd een jury bestaand uit 10 wille-
keurige toehoorders overtuigd dat de paper in PNAS, gepresenteerd door Jarom Heijmans 
getiteld ´Sex disparity in colonic adenomagenesis involves”promotion by male hormones, 
not protection by female hormones´ de beste high impact paper van 2015 was.

Abstractprijzen
De SEG reikt ieder jaar prijzen uit voor de beste abstracts. Tijdens de 7e DEGH meeting 
ging de prijs voor de beste voordracht naar S.L. Rosekrans (Tytgat Instituut, AMC), voor 
het abstract, getiteld: Induction of ER stress identifies Id2 as a potential eosophagal stem 
cell marker. De posterprijs ging naar S. Calpe (MDL, AMC, Amsterdam), voor het abstract, 
getiteld Inhibition os BMP2 and BMP4 by a novel llama-derived nanobody sustains intesti-
nal stem cells in organoid cultures. 

Proefschrift sponsoring
Naast de organisatie van de DEGH verleent de SEG financiële ondersteuning bij het drukken
van proefschriften. De volgende personen kregen in 2015 sponsoring:
Jeroen Goos (afd Pathologie, VUmc), voor het proefschrift Towards molecular imaging for 
personalized therapy of patients with colorectal cancer liver metastasis
Elmer Hoekstra (afd MDL, EMC), voor het proefschrift Phosphatasesin cancer; shifting the 
balance
SL Rosekrans (Tytgat Instituut, AMC), voor het proefschrift Homeostasis of the esophageal 
epithelium. A quest for the stem cell
W Utomo (afd MDL, EMC), voor het proefschrift Combatting (pre)malignant pancreatic 
disease: high time for molecular markers
Thijs Wielenga (Tytgat Instituut, AMC), voor het proefschrift Between Cancer and Therapy 
– studies of the colon
Samenvattingen van deze proefschriften zijn op de website van de NVGE te vinden
(http://www.nvge.nl/), onder de sectie SEG.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
Anje te Velde, voorzitter, Gerd Bouma, secretaris, Rinse Weersma, penningmeester en Daisy
Jonkers, lid
De SEG hoopt dat ook de volgende versie van de DEGH tijdens de komende voorjaarsver-
gadering van de NVGE een groot succes zal worden en hoopt op een grote opkomst van 
zowel basale onderzoekers als clinici.

G. Bouma, secretaris
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Jaarverslag 2015 sectie inflammatoire darmziekten (IBD)

De sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) richt zich vooral op klinisch wetenschappelijk 
onderzoek naar inflammatoire darmziekten en organiseert de wetenschappelijke vergade-
ringen tijdens de NVGE en ieder najaar ook een nascholingssymposium op IBD gebied. De 
sectie werd voorjaar 2012 opgericht en bestaat inmiddels uit 214 leden. 
Vanaf dit jaar is het na overleg met de NVGE ook mogelijk geworden voor IBD-verpleeg-
kundigen om buitengewoon lid te worden van onze sectie, op voorwaarde dat men lid is 
van de V&VN MDL.

In 2015 hebben twee bestuurswisselingen plaatsgevonden; in het voorjaar werd een aios 
MDL toegevoegd aan het bestuur, nadat eerder door de NVGE werd besloten dat aios ook 
deel uit kunnen maken van deze besturen. Desiree Leemreis-van Noord werd op 19 maart 
2015 geïnstalleerd als bestuurslid. In het najaar was er een bestuurswisseling waarbij af-
scheid werd genomen van Gerard Dijkstra (voorzitter; academisch bestuurslid) en Rachel 
West (secretaris; perifeer bestuurslid). Als nieuwe bestuursleden werden Marieke Pierik en 
Marco Mundt geïnstalleerd. 
Het huidige bestuur bestaat uit Janneke van der Woude (voorzitter), Marieke Pierik, Desiree 
Leemreis-van Noord, Marco Mundt en Ingrid Gisbertz (secretaris).

In het voorjaar werden 40 IBD abstracts (ruim 16 % van totale aantal) ingediend. Er werden 
twee goed bezochte abstract sessies georganiseerd. Zowel het best scorende abstract als 
het best scorende studenten abstract kwamen ook voort uit de IBD inzendingen.
In het najaar worden traditioneel minder IBD abstracts ingezonden (7% van de in totaal 
120 abstracts). Tijdens de najaarsvergadering vond een sessie plaats met vrije voordrach-
ten IBD. Daarnaast vond het symposium “Wat is kwaliteit binnen de IBD” plaats, dat goed 
gewaardeerd werd door de aanwezigen, en actueel is gezien de toenemende vraag naar 
transparantie over resultaten, de ontwikkeling van IBD expertise centra en de kwaliteitsin-
dicatoren voor de IBD. 

In dit kader werd ook namens de sectie IBD deelgenomen aan de vergaderingen om te ko-
men tot kwaliteitsindicatoren binnen de IBD. In 2016 zal hier verder aan gewerkt worden. 

Zoals bekend vindt in 2016 het jaarlijkse ECCO congres plaats in Amsterdam. Omdat te-
gelijktijdig de voorjaarsvergadering van de NVGE plaatsvindt zal er op de laatste geen IBD 
abstractsessie zijn. De sectie inflammatoire darmziekten zal wel binnen het ECCO congres 
een sessie met vrije voordrachten organiseren op de donderdagochtend.

MDL-artsen en verpleegkundigen (lid van V&VN MDL) met speciale interesse voor de IBD 
roepen wij op om lid te worden van de sectie IBD van de NVGE. Nieuwe leden kunnen zich 
aanmelden via een mail aan secretariaat@nvge.nl; graag naam en werkinstelling vermelden.

Jaarverslag Sectie kinder-MDL (SMDL)

De sectie kinder-MDL (SMDL) maakt zowel deel uit van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde (NVK) als van de NVGE. De sectie is vertegenwoordigd in de besturen 
van de NVGE en de wetenschappelijke raad van de Maag Lever Darm Stichting. 
De sectie telde eind 2015 129 leden vanuit de NVGE en 108 leden vanuit de NVK, waarvan 
39 lid waren van beide verenigingen. De sectie telde 44 geregistreerde kinderartsen MDL. 

Sectie brede bijeenkomsten 
Maart  Sectie vergadering tijdens voorjaarscongres NVGE 
April  Sectie bestuursvergadering 
Juni  Sectie vergadering, lever dunne darm transplantatie bespreking in combinatie 
 met Casuïstiek bespreking (Jaarbeurs Utrecht) 
November Sectie vergadering, lever dunne darm transplantatie bespreking in combinatie 
 met Casuïstiek bespreking (Jaarbeurs Utrecht) 

isectie inflammatoire darm
zie

kte
ni
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Activiteiten van de werkgroep kinder-IBD (KICC) 
In KICC (Kids with Crohn’s and colitis) zijn 18 kinderartsen-MDL actief. Het bestuur bestaat 
uit Hankje Escher (voorzitter), Patrick van Rheenen (secretaris) en Angelika Kindermann 
(penningmeester). De werkgroep, opgericht in 2008, houdt zich bezig met multicenter 
studies, indicatoren en richtlijnen op het gebied van IBD bij kinderen. 
In 2015 zijn twee door ZONMW ondersteunde multicenter studies: IBD-live (PI Patrick van 
Rheenen) en TISKIDS (PI Lissy de Ridder).

Bijeenkomsten in 2015:
Juni vergadering (voorafgaand aan sectievergadering in Jaarbeurs Utrecht)
November  vergadering (voorafgaand aan sectievergadering in Jaarbeurs Utrecht)
November  deelname aan vergadering ICC (Initiative on Crohn’s and Colitis) UMCU

In april 2015 vonden de kinder-leverdagen over leverfalen en levertransplantatie in Gronin-
gen plaats met 110 deelnemers.  

In mei 2015 was een zeer succesvolle editie van het jaarlijkse congres van de European 
Society of Paediatric Gastro-enterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) in de RAI in 
Amsterdam onder lokale organisatie van Marc Benninga. Vanuit de gehele wereld kwamen 
4700 deelnemers voor drie dagen van wetenschappelijke uitwisseling en educatie over 
de kinder-MDL in zijn gehele breedte. Ook de voorafgaande post-graduate course werd 
uitstekend beoordeeld door de deelnemers.

Opleiding in 2015 
Zes fellowplaatsen in Nederland, waarvan twee fellows hun opleidingen dit jaar hebben 
afgerond. 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter mevr. Prof. dr. J.C. Escher, secretaris: dr. R. Scheenstra, Penningmeester: dr. B.G.P 
Koot, vertegenwoordiger fellows: Mevr. Dr. M.W. Schaart.

Jaarverslag Sectie Gastrointestinale Endoscopie

Als ieder jaar verzorgde de sectie op de voorjaars- en najaarsvergadering een programma
op de vrijdagochtend waar de beste abstracts, ingezonden voor onze sectie, werden ge-
presenteerd.
In het najaar werd voor de derde keer het videoforum “zonderlinge video’s van eigen bo-
dem” gehouden. Voor dit videoforum konden endoscopisten een interessante, spannende 
of grappige endoscopievideo insturen, die tijdens het symposium in hoog tempo werden 
getoond. Aansluitend vond het symposium “an update in endoscopy” plaats. Hierin pas-
seerden Barrett-surveillance, dunnedarm endoscopie en coloscopie de revue. Op de vrij-
dagmiddag was het symposium “troubleshooting in endoscopy” inhoudelijk en qua aantal 
toehoorders een groot succes. 

De Sectie Gastrointestinale Endoscopie heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor conti-
nuering van de toezending van het tijdschrift Endoscopy aan haar leden. Via het in 2014 
het geïntroduceerde NVGE-ESGE Dual membership konden sectieleden tegen gereduceerd 
tarief lid worden van de ESGE, waarbij de toezending van het tijdschrift Endoscopy inbe-
grepen is. Tot op heden hebben 186 leden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Het bestuur van de sectie Gastrointestinale Endoscopie bleef in 2015 ongewijzigd, en 
bestond uit B.L.A.M. Weusten (voorzitter), J.J.G.H.M. Bergman (secretaris), M.A.J.M. Jacobs 
(penningmeester), J.W. Poley (lid), Y.C.A. Keulemans (lid) en T.E.H. Römkens (lid). 

Het ledenaantal van de sectie steeg naar 562.

Namens het Sectiebestuur,
B.L.A.M. Weusten, voorzitter
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Jaarverslag Sectie Gastrointestinale Oncologie NVGE 2015

NVGE congres
In de voorjaarsvergadering 2015 werd voor de derde keer een thema symposium door 
de sectie Gastrointestinale Oncologie georganiseerd. Dit keer was het onderwerp “Diag-
nostiek en surveillance door de MDL-arts”, wederom een goed bezocht symposium. De 
volgende onderwerpen kwamen aan bod: methoden vroege ontdekking kanker (dr. Lans-
dorp), achalasie (dr. Leeuwenburgh), maagcarcinoom (dr. Van Dieren), Erfelijk darmkanker 
(dr. Van Leerdam) en pancreascarcinoom (dr. Poley). 
Verder werd zowel in de voor- als najaarsvergadering een sessie verzorgd, waarin de beste 
abstracts met oncologische onderwerpen werden gepresenteerd. Het aantal ingestuurde 
abstracts was 52, waarvan er 31 werden geaccepteerd voor presentatie.

De sectie bestaat sinds 2012 en heeft een totaal aantal van 152 leden, waaronder naast 
MDL-artsen, o.a. ook chirurgen en pathologen. Er is een samenwerkingsverband met de 
Commissie Oncologie van de NVMDL met gezamenlijke vergaderingen en agendapunten. 

Tijdens de najaarsvergadering heeft voor aanvang van de abstractsessie de eerste ALV 
plaatsgevonden. Hierin zijn kort de ontwikkelingen, huishoudelijk regelement en toekom-
stig symposium besproken. Het doel is om ieder jaar tijdens de najaarsvergadering een 
ALV in te plannen. Vooraf zullen de leden een agenda ontvangen. 

Bestuurssamenstelling
Annemiek Cats, voorzitter 
Jolanda van Dieren, tijdelijk vervangend voorzitter
Gerrit de Groot, penningmeester
Conny van Enckevort, secretaris
  

Jaarverslag sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit 2015

De sectie NGM steunt wetenschappelijk gastrointestinaal onderzoek en kan middels inte-
ressante voor- en/of najaarsbijeenkomsten de basale Neurogastroenterologie en klinisch 
relevante Motiliteits onderzoeken een platform geven. 
Tijdens de vrije voordrachten van de voorjaarsvergadering 2015 werden weer diverse pre-
sentaties gegeven van Nederlands motiliteitsonderzoek. Motiliteit wordt gemeten van oes-
ofagus tot anorectum. Onderzoeken vonden plaats bij patiënten met refluxziekte, acha-
lasie en IBS. Bij kinderen met functionele darmklachten nieuwe ervaringen met fMRI voor 
rectale sensibiliteit en met yoga therapie werden gepresenteerd. 

In de najaarsvergadering 2015 werd ook het symposium “Microbes, food and functional 
bowel disorders” gehouden met wederom veel expertise uit Nederland en Europa. De spre-
kers G. Bakker (Amsterdam), E.H.M. Mathus-Vliegen (Amsterdam), A.A.M. Masclee (Maas-
tricht) en R. Spiller (London) gaven de toehoorders in de Brabantzaal inzichten over de rol 
van microbiota, FODMAPs, probiotica en faecestransplantatie bij functionele darmaandoe-
ningen. Bij aanvang van het symposium ontving André Smout de NVGE erelidmaatschap, 
nadat de voorzitter van de NVGE op zijn imposante carrière had teruggeblikt. 

De sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit heeft in 2015 een bestuurswisseling on-
dergaan. André Smout trad terug als voorzitter en is door Arjan Bredenoord vervangen. 
De sectie steunt de European Society of Neurogastroenterology and Motility (ESNM) en de 
voorzitter van de sectie is lid van het ESNM bestuur. In 2018 wordt het NGM wereldcongres 
van de Federation of Neurogastroenterology and Motility (FNM) in Amsterdam gehouden 
en onze sectie is actief betrokken bij de organisatie. 

De sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit telt  245 leden.

Bestuurssamenstelling:
A.J. Bredenoord, voorzitter
J.M. Conchillo, secretaris
M.A. Benninga, penningmeester

D.P. Hirsch
D. Keszthelyi 

A.J.P.M. Smout
R. van den Wijngaard

Kristien Tytgat
Niels van Lelyveld
Lieke Hol
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Jaarverslag 2015 Nederlandse Vereniging voor 
Gastrointestinale Chirurgie

De Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie (NVGIC) 
heeft als doel de chirurgische patiëntenzorg, het onderwijs en de we-

tenschap op het gebied van ziekten van de tractus digestivus in breedste zin te bevor-
deren. Deze doelen worden nagestreefd in samenwerking met de werkgroepen van de 
NVGIC nl de werkgroep UpperGI, de werkgroep Coloprotocologie en de werkgroep HPB 
met respectievelijk de werkgroep Leverchirurgie, en de multiplicinaire werkgroepen Dutch 
Pancreatic Cancer Group DPCG en de Pancreatitis Werkgroep Nederland. Daarnaast zijn 
er de werkgroep Endoscopische Chirurgie, de werkgroep Bariatrische chirurgie, de werk-
groep Buikwandchirurgie en is de NVGIC vertegenwoordigd in het bestuur van de Dutch 
Surgical Colorectal Audit (DSCA). 
De NVGIC is een CRKBO geregistreerde instelling en telde in 2015 meer dan 700 leden.

Bestuurssamenstelling 2015
Dr. M.I. van Berge Henegouwen(voorzitter afgetreden op 27-11-2015), Dr. T.M. Karsten (se-
cretaris en aangetreden als voorzitter per 27-11-2015), Dr. R.M. van Dam (penningmees-
ter), Dr. J. Heisterkamp, (lid). Dr J. Ruurda ( lid), Dr.E.Hazebroek (lid), Dr. P. van Duijvendijk 
(lid en secretaris) en Drs. J.F.M. Lange (vanaf november) en Dr. H.A. Marsman (afgevaar-
digde VAGH - AIOS).

Activiteiten
In het jaar 2015 vond het  NVGIC themajaar “Summits in GI Surgery” plaats.
Met veel plezier kijken we terug op een geslaagd themajaar waarbij 4 congressen werden 
georganiseerd door de themajaar commissie o.l.v. Jelle Ruurda
1. De “Alpine Summit’ te Hintertux, Oostenrijk, met 125 deelnemers . Drie dagen met aan-
dacht voor de nieuwste ontwikkelingen in alle deelgebieden van de GI chirurgie gecombi-
neerd met meer dan 100 km skipistes.
2. De “Spring Summit”  in maart op het NVGE voorjaarscongres met de focus op de multi-
disciplinaire benadering van het colorectaal carcinoom.
3. De “FallSummit”in oktober op het NVGE najaarscongres met een drukbezocht benigne 
HPB symposium met o.a. updates over galsteenlijden, pancreatitis en galwegletstels en 
een symposium over de behandeling van reflux ziekte en hernia diafragmatica.
4. De “FinalSummit” op 5 en 6 november met een career development course door een 
internationale faculty voor GE differentianten en jonge klaren, over alle ins en outs van een 
chirurgische carrière. Op het congres, thema Safety in Surgery, werd o.a. aandacht besteed 
aan de veilige introductie van nieuwe chirurgische technologie en procedures, het fit to 
perform principe en crew resource management. 
We kijken uit naar het volgende themajaar in 2017!

Erelidmaatschap in Duitsland
In september werd op het congres van de Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszer-
alchirurgie (DGAV) het erelidmaatschap uitgereikt worden aan Miguel Cuesta.

Nieuwe NVGIC Website
Vanaf medio december 2015 is de nieuwe NVGIC website live gegaan die ook gelinked is 
aan de site van de NVGE, met strakkere lay-out en een beknopter overzicht van alle belang-
rijke onderdelen. De website zal de komende  tijd verder uitgebreid worden.

Beurzen en Prijzen vergeven en te verwerven
- De NVGE Research prijs (1500Euro) voor proefschriften uit 2015 (nvge.nl). 
- De Gastrostart subsidie (7500 Euro) voor beginnend onderzoek (gastrostart@nvge.nl).
- Travel grants van European DigestiveSurgery (EDS) voor de UEGW (www.edsurgery.org). 
(NVGIC leden zijn hier automatisch lid van)

Samenvattend was 2015 een prachtig themajaar waarin wetenschap en onderwijs pro-
minent aanwezig waren. Het bestuur hoopt dat met de nieuwe chirurgische symposia op 
de NVGE dagen de trend van 2014 en 2015 met meer chirurgische inschrijvingen, zich in 
2016 doorzet.

Peter van Duijvendijk, secretaris NVGIC. 
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Jaarverslag 2015 V&VN MDL

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de V&VN Maag Darm Lever. Afgelopen 
jaar hebben we als bestuur de ingezette wegen op het gebied van sponsor-
beleid verder doorgezet. Extra aandacht is gegaan naar het bouwen van een 
nieuwe internetsite, die door de V&VN gelanceerd werd. 

Mede dank zij de inzet en het enthousiasme van het bestuur en de netwerken hebben we 
deze stap kunnen maken. Uiteraard vormen de individuele leden de kern van de afdeling. 
Onze afdeling is een stabiele afdeling en blijft qua aantal leden gelijk, op 04-01-2016 telt 
het aantal V&VN MDL leden 618 personen.
We werden opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Antoinette Pouwelsen, be-
stuurslid met als aandachtsgebied scholing en kliniek MDL verpleegkundigen. We zullen 
haar missen.  

Namens bestuur V&VN MDL, 

Thea Korpershoek, Voorzitter

Afdelingsstructuur
De netwerken die binnen de V&VN MDL horen zijn: endoscopie, lever, IBD, voeding. Alle net-
werken organiseerden eigen bijscholingen en hebben een eigen netwerkdeel op de website. 

Bestuur
Thea Korpershoek Voorzitter
 Contactpersoon voor V&VN, NVMDL, NVGE, beleidsplan, jaarplan, 

website, opleiding MDL vpk, expertisegebied, kwaliteitsregister, 
nieuwsbulletin, sedatie, RIVM, netwerken V&VN MDL, sponsoring

Angelie de Heer Vicevoorzitter
 Contactpersoon voor IBD, expertisegebieden, kwaliteitsregister, 

aanvragen accreditatie, scholingsplan, scholingscommissie 
Ellen Sprong Secretaris
 Contactpersoon voor V&VN, sponsoring, endoscopie 
Rickhaira van Rhee Penningmeester
 Contactpersoon voor V&VN, financiën, RIVM
Hanneke Huiskamp Bestuurslid
 Contactpersoon voor Lever, website, PR
Wilma Kok Bestuurslid
 Contactpersoon voor Verpleegkundig endoscopisten, endoscopie, 

RIVM, erkenning endoscopieopleidingen 
Antoinette Pouwelsen Bestuurslid
 Contactpersoon voor Netwerk kliniek MDL, scholing 
Erica Ruiter Bestuurslid
 Contactpersoon voor Voeding, website, PR

De volgende bestuursleden namen afscheid: Monique Knops, Wendeline Bruijn en Mari-
anna Kooijman. Antoinette Pouwelsen overleed in oktober 2015. 

Positionering 
V&VN MDL heeft in 2015 een nieuwe website gepubliceerd. In samenwerking met de V&VN 
is er een website die per netwerk ingevuld kan worden. Daarnaast heeft de V&VN MDL 
in samenwerking met de NVMDL, middels de werkgroep taakherschikking een digitale 
vragenlijst uitgestuurd naar alle verpleegkundig specialisten en physician assistants MDL 
en vervolgens ook naar alle verpleegkundig endoscopisten in Nederland. Met behulp van 
de resultaten zal in 2016 verder beleid opgesteld worden over de positionering van deze 
functies. De V&VN MDL heeft inmiddels een eigen congrescommissie gevormd, waarin 
V&VN MDL leden participeren en zorgen voor het programma tijdens het voor- en najaars-
congres. 
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Gezamenlijk organiseren 
Een aantal congressen werden gezamenlijk georganiseerd, denkend aan het voor- en na-
jaarscongres. Beide congressen werden goed bezocht! Als V&VN MDL is er ook een sym-
posium over Prikkelbare Darm Syndroom georganiseerd die veel interesse had vanuit de 
beroepsgroep en goed beoordeeld werd. Daarnaast organiseerden netwerken eigen bij-
scholingsavonden/ dagen. Samen met de NVMDL werd een kwaliteitsdag in Amsterdam 
georganiseerd. Ook is er een samenwerking met de ESGENA en bezocht Wilma Kok, be-
stuurslid van de V&VN MDL namens V&VN MDL de ESGENA/UEGW in Barcelona. 

Individuele voordelen 
De V&VN MDL publiceerde drie keer een digitale nieuwsbrief met bestuursnieuws. In de-
cember 2015 is de eerste digitale originele nieuwsbrief vanuit de website verstuurd. Daar-
naast ontvingen alle leden ook de nieuwsbrieven en vakbladen van de V&VN. De website 
www.mdl.venvn.nl was beschikbaar. 

Vooruitblik naar 2016
- plan van aanpak en uitwerking positionering verpleegkundig specialisten en physician 
  assistants MDL 
- plan van aanpak en uitwerking positionering verpleegkundig endoscopisten 
- CZO erkenning verpleegkundig endoscopisten, endoscopieverpleegkundigen, MDL ver- 
 pleegkundigen 
- organiseren congressen en symposia (o.a. Veldhoven 2 keer, PDS)
- contacten met de SIG/ oncologie verder uitdiepen
- bestuur V&VN MDL: werven en inwerken nieuwe bestuursleden (endoscopie, IBD en 
 vicevoorzitter) 
- sponsorbeleid verder uitwerken


