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Jaarverslag 2014 NVGE

Bestuur
Er waren in 2014 geen bestuurswisselingen.

Het bestuur kwam in 2014 elf keer bijeen in wisselende samenstellingen. Naast de regu-
liere (kern)bestuursvergaderingen, is er jaarlijks een brainstormsessie, een tweetal ab-
stractvergaderingen en een bijeenkomst met de sponsoren.  

Leden
In 2014 werden in totaal 138 nieuwe leden aangenomen, waaronder 63 buitengewone 
leden, 70 leden beëindigden het lidmaatschap en 10 leden werden geroyeerd.

NVGE activiteiten

Voor- en najaarscongressen in 2014
In 2014 vonden de gebruikelijke tweedaagse voor- en najaarscongressen plaats in Veldho-
ven. De abstractboekjes met programma’s, ook van eerdere jaren, zijn te downloaden via 
de website van de vereniging. Tijdens het voorjaarscongres ging de abstractprijs voor het 
hoogst scorende NVGE-abstract naar M.C. Wielinga. De NVGE Student Award werd uitgereikt 
aan P. Janssen. Het hoogst scorende abstract tijdens het najaarscongres was van V.K. Dik. De 
Student Award ging naar B. Hupkens. 

Casuïstiek
De besprekingen in de Jaarbeurs werden zoals gebruikelijk in februari, september en no-
vember verzorgd, dit keer respectievelijk door het Radboudumc Nijmegen, het Universitair 
Medisch Centrum Groningen en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Het aantal 
deelnemers aan deze bijeenkomsten is gemiddeld 55. De bijeenkomsten werden geac-
crediteerd door de NVMDL. De avonden werden gefaciliteerd door Tramedico, Ferring, 
Dr. Falk en Olympus.

Ledenaantallen per 1 januari 2015 per vereniging/sectie

Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie 1820 
SectieGastrointestinale Endoscopie 561
Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit (voorheen Maagdarm-motoriek)  249   
Netherlands Society for Parental and Enteral Nutrition 215   
Sectie Experimentele Gastroenterologie 330 
Sectie Kindergastroenterologie 125
Sectie Inflammatoire Darmziekten 195
Sectie Gastrointestinale Oncologie 160
Bloklidmaatschap ESPEN/NESPEN 69
Ereleden/niet contribuerend 10

V& VN MDL (buitengewone leden) 625

In 2014 werd de NVGE gesteund door 5 hoofdsponsors:

Dr. Falk Pharma BV, Olympus Nederland BV, Merck Sharp & Dohme BV, Ferring BV, Tramedico BV. 

Aantal deelnemers NVGE-congressen in 2014

Aantal deelnemers NVGE voorjaarscongres 1034

Aantal deelnemers NVGE najaarscongres 955

Tijdens de NVGE dagen waren in het voorjaar 52 en in het najaar 42 bedrijven aanwezig met een stand.
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Prijzen
De jury van de NCGE Gastrointestinale Research Prijs beoordeelde onder voorzitterschap 
van Dr. S.W.O. Olde Damink  in 2014 in totaal 8 ingezonden proefschriften. De winnaar was  
J. Heijmans voor het proefschrift getiteld: ‘A close-up of colon cancer’. De tweede prijs ging naar 
M.J. Sonneveld voor het proefschrift getiteld: ‘Host and viral predictors of response to 
antiviral therapy in chronic hepatitis B’.

Aantal toegekende reisbeurzen in 2014
Het aantal toegekende reisbeurzen aan NVGE-leden in afgelopen jaar bedroeg in totaal 31. 

Proefschrift sponsoring
Ook in 2014 konden leden van de NVGE proefschriftsponsoring aanvragen: 45 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 2014 ontvingen 4 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 2014

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 tweede keer het videoforum “zonderlinge video’s 
van eigen bodem” gehouden. Voor dit videoforum konden endoscopisten een interessante, 
spannende of grappige endoscopievideo insturen, die tijdens het symposium in hoog tem-
po werden getoond. Daarnaast werd in het najaar in een apart symposium uitgebreid stil 
gestaan bij de nieuwe richtlijn Barrett-oesofagus.

De Sectie Gastrointestinale Endoscopie heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor conti-
nuering van de toezending van het tijdschrift Endoscopy aan haar leden. Dit was nodig 
omdat de gesponsorde toezending beëindigd werd. Als oplossing werd in 2014 het Dual 
NVGE-ESGE membership geïntroduceerd: tegen gereduceerd tarief kunnen leden van onze 
sectie lid worden van de ESGE, waarbij de toezending van het tijdschrift Endoscopy inbe-
grepen is. 156 leden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

Het bestuur van de sectie Gastrointestinale Endoscopie bleef in 2014 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 leden-
aantal van de sectie steeg naar 561.

Namens het Sectiebestuur,
B.L.A.M. Weusten, voorzitter

Jaarverslag sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit

De Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit steunt wetenschappelijk gastrointestinaal 
onderzoek en biedt middels interessante voor- en/of najaarsbijeenkomsten een platform 
voor onderzoekers en clinici met belangstelling voor basale neurogastroenterologie en 
klinische aspecten van de motiliteit van het maagdarmkanaal. 
Tijdens de vrije voordrachten van de najaarsvergadering 2014 werden weer diverse pre-
sentaties gegeven van Nederlands motiliteitsonderzoek. Motiliteit wordt gemeten van 
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oesofagus tot anorectum. Onderzoeken vonden plaats bij patiënten met refluxziekte, dys-
fagie, achalasie en IBS. Bij de laatste groep werden nieuwe ervaringen met ESM (Experience 
Sampling Method) voor symptoomregistratie en met “Low FODMAP”-dieet gepresenteerd. 
Tijdens de najaarsvergadering 2014 werd ook het symposium “New upper GI motility 
tests: how clinically relevant are they?” gehouden met wederom veel expertise uit Neder-
land en Europa. De sprekers A.J. Bredenoord (Amsterdam), J.M. Conchillo (Maastricht), D. 
Sifrim (London) en A.J.P.M. Smout (Amsterdam) gaven de toehoorders in de Baroniezaal in-
zichten over nieuwe motiliteitstesten zoals high-resolution manometrie, wireless motility 
capsule en impedance planimetry. Door middel van een paneldiscussie werd het publiek 
bij de discussie betrokken.
De sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit heeft in 2014 een bestuurswisseling onder-
gaan. Richelle Felt-Bersma trad terug als bestuurslid en is door Daniel Keszthelyi (Maas-
tricht) vervangen. De sectie steunt de European Society of Neurogastroenterology and 
Motility (ESNM) en de voorzitter van de sectie is lid van het bestuur van de ESNM. De sectie 
Neurogastroenterologie en Motiliteit telt 250 leden.

Bestuurssamenstelling:
A.J.P.M. Smout, voorzitter, J.M. Conchillo, secretaris, M.A. Benninga, penningmeester,  
A.J. Bredenoord, D.P. Hirsch, D. Keszthelyi, R. van den Wijngaard.

J.M. Conchillo, secretaris

Sectie Gastrointestinale Oncologie 

NVGE congres
In de voorjaarsvergadering 2014 werd voor de tweede keer een thema symposium door 
de sectie Gastrointestinale Oncologie georganiseerd. Dit keer als onderwerp het hot topic 
Bevolkingsonderzoek Colorectaal Carcinoom, waardoor een goed bezocht symposium.
Verder werd zowel in de voor- als najaarsvergadering een sessie verzorgd, waarin de beste 
abstracts, ingezonden voor de sectie, werden gepresenteerd. 

De sectie bestaat sinds 2012 en heeft een totaal aantal van 152 leden, waaronder naast 
MDL artsen, o.a. ook chirurgen en pathologen.

Bestuurssamenstelling
A. Cats voorzitter, G.H. de Groot penningmeester, C. van Enckevort secretaris, K.M.A.J. Tytgat, 
J. van Dieren, M.J. Bruno, J.H. Kleibeuker (2 laatstgenoemden t/m 2014, opvolgers via ALV). 

  

NESPEN 2014
(Netherlands Society for Parenteral and Enteral Nutrition)
clinical nutrition and metabolism

Als voorbereiding op het ontvangen van het ESPEN congres in  2017 wil NESPEN het voe-
dingsonderzoek in Nederland actief stimuleren. In 2014 zijn de activiteiten, zoals gestart 
in 2012, gecontinueerd zoals het uitgeven van de ESPEN travelgrant bij de voorjaarsbijeen-
komsten, sprekers tijdens de symposia lid te maken van het ESPEN, de proefschriftprijs en 
voeding en metabolisme op de onderwijskaart te zetten van artsen. 

Voor- en najaarscongres
De travelgrant ESPEN 2014 Leipzig is uitgereikt aan drs. Marcel van der Poll met zijn ab-
stract ‘Enteral glutamine administration increases urea production’.  Aansluitend was het 
symposium ‘klinisch voedingsonderzoek’ waar 6 onderzoeksdiëtisten hun onderzoek be-
spraken. De inleiding werd verzorgd door Prof. dr. ir. Marjolein Visser, hoogleraar ‘Gezond 
ouder worden’ en per 1 september 2014 hoogleraar klinische diëtetiek aan de Vrije Univer-
siteit en het VUMC. Haar lezing Sarcopenie, do’s and don’ts: voeding van ouderen’ gaf vol-
doende stof tot discussie. Tijdens dit symposium is ook de proefschrift prijs van NESPEN 
voor het eerst uitgereikt aan mw. Dr. Hester Vlaardingenbroek (EMC) voor haar proefschrift: 
“Content matters! – Quantity and quality of parenteral nutrition for preterm infants”.  Tijdens 
het congres in oktober zijn er geen activiteiten vanuit NESPEN georganiseerd.
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ESPEN 2014 Geneve
Vanuit Nederland waren ruim 150 deelnemers aanwezig tijdens het ESPEN congres in 
Geneve. Een actieve delegatie, Nederland was met ruim 40 ingezonden abstracts en een 
groot aantal oral presentations het 3e land na Japan en Spanje. 
Om ESPEN binnen Nederland nog meer te laten leven is gekozen om een ‘after ESPEN’ te 
organiseren waarbij een terugblik werd gegeven op dit congres vanuit de sprekers en 
bezoekers. Na een succesvolle eerste bijeenkomst in 2012 is dit initiatief voortgezet met 
hulp van de firma’s Nutricia en Baxter. Op 26 september was er een ruime multidiscipli-
naire aanwezigheid in hotel Karel V in Utrecht. Op deze wijze kan met beperkt budget 
toch een impressie van de internationale activiteiten op gebied van klinische voeding en 
metabolisme gevolgd worden. 

Ondervoeding
De Engelse vertaling van de website van de stuurgroep ondervoeding is in 2014 goed 
bezocht. De Nederlandse aanpak is een voorbeeld voor veel landen en hiermee is de mo-
gelijkheid deze aanpak breed te verspreiden. Op http://www.fightmalnutrition.eu/ is deze 
informatie terug te vinden.

Life Long Learning (LLL) programma ESPEN
Sinds 10 jaar organiseert ESPEN het LLL programma Clinical Nutrition. Dit zijn kleinscha-
lige modules die aan groepen van maximaal 50 deelnemers aangeboden worden. Elke 
module duurt 4 uur en is opgebouwd uit 4 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 behalen 
van een groter aantal modules kan ook tot een Europese mastergraad in Clinical Nutrition 
leiden. Naast de modulen die voor en tijdens het ESPEN congres worden georganiseerd 
is er een e-learning programma en worden er decentraal modulen georganiseerd in de 
landen aangesloten bij ESPEN. In 2014 is NESPEN gestart met een pilot en zijn de modulen 
‘perioperatieve voeding’ en ‘maag-darm’ in juni en oktober gegeven. Voor de organisatie is 
NESPEN in zee gegaan met de Hogeschool Arnhem / Nijmegen. De modulen werden goed 
bezocht door een multidisciplinair gezelschap. Voor 2015 zullen de modulen geriatrie en 
oncologie aangeboden worden. 
NESPEN hoopt door deze modulen 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 re-
guliere onderwijsactiviteiten van de medische faculteiten klinische voeding kan aanbieden,

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 travelgrant worden ondersteund 
door firma’s op gebied van klinische voeding.

Bestuurssamenstelling
Mw. Drs K. de Kanter is opgevolgd door mw. Dr. N. Vink van Kemenade, ziekenhuis- 
apotheker UMCN. 

G. Wanten, voorzitter
C.F. Jonkers-Schuitema, secretaris

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.
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Dutch Gastroenterology and Hepatology Meeting
Afgelopen jaar vond tijdens de voorjaarsvergadering van de NVGE de zevende 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 virale hepatitis, IBD, CRC en Barrett’s oesophagus. Daarnaast was er een 
goed bezochte postersessie met poster discussies. 

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 J.F. van Lidth de Jeude (Tytgat Instituut, AMC), 
voor het abstract, getiteld: ER stress depletes Apc mutant intestinal epithelial stem cells 
downstream of nuclear B-catenin
De posterprijs ging naar C.L.Menckeberg (Laboratory of Pediatrics, EMC), voor het Ab-
stract, getiteld Secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI) is a potent regulator of small 
intestinal myeloid driven tolerance.
Proefschrift sponsoring
Naast de organisatie van de DEGH verleent de SEG financiële ondersteuning bij het druk-
ken van proefschriften. De volgende personen kregen in 2014 sponsoring:
P. Bus (afd MDL, UMCU), voor het proefschrift, getiteld: Early Detection and Determinants 
of Esophageal Cancer
L.M.M. Costes (Laboratory of Pediatric Gastroenterology, EMC), voor het proefschrift, geti-
teld: Neuromodulation of Intestinal Inflammation
G. Goverse (afd Moleculaire Celbiologie en Immunologie, VUmc), voor het proefschrift, 
getiteld: Environmental Control of the Mucosal Immune System
J.C. Haan (afd Pathologie, VUmc), voor het proefschrift, getiteld: Analysis of Chromosomal 
Copy Number Aberrations in Gastrointestinal Cancer
D. Keszthelyi (afd. MDL, MUMC), voor het proefschrift, getiteld: The intestinal barrier func-
tion: an integrative approach to understanding gastrointestinal pathophysiology
A. Regeling (afd. MDL, UMCG), voor het proefschrift, getiteld: Gene and Environmental 
Interactions in IBD – Emphasis on Smoking and Autophgagy
L.P. van der Steen (afd. Moleculaire Celbiologie en Immunologie, VUmc), voor het proef-
schrift, getiteld: Immunoglobulin A-induced neutrophil migration: how the IgA Fc receptor 
FcαRI can aggravate tissue damage
M.A. van Leeuwen (Laboratory of Pediatric Gastroenterology, EMC), voor het proefschrift, 
getiteld: Regulation of Intestinal Immune Responses in the Inflamed Intestine

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, voozitter, 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 

Sectie Kindergastroenterologie

De sectie telde eind 2014 106 actieve leden, onder wie 42 geregistreerde kinderartsen MDL 
en 41 geregistreerd lid van de NVGE. De sectie maakt zowel deel uit van de Nederlandse 
Vereniging 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. 
Het afgelopen jaar 2014 hebben plaatsgevonden: 

Sectiebrede activiteiten 
•  Maart Wetenschappelijke vergadering gecombineerd met sectievergadering tijdens 

voorjaarscongres NVGE. 
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•  Maart Mede organisatie symposium darmfalen op voorjaarscongres van de NVGE 
•  April Sectiebestuursvergadering 
•  Juni Sectievergadering, lever-dunne darm transplantatiebespreking en casuïstiek 

Bijeenkomst in de Jaarbeurs te Utrecht 
•  November Sectievergadering, lever-dunne darm transplantatiebespreking en 

Casuïstiekbijeenkomst in de Jaarbeurs te Utrecht 
•  November Presentatie nieuwe werkboek Kinder-MDL tijdens het jaarlijkse congres NVK 
•  November Symposium Intestinaal microbioom tijdens het jaarlijkse congres NVK 

Activiteiten van de werkgroep kinder-IBD (KiCC) 
•  Januari Symposium in de Kas te Amsterdam 
•  Juli Vergadering in AMC, Amsterdam 

•  September Organisatie internationaal pediatric IBD symposium, de Doelen, Rotterdam 
•  Dec Vergadering in Erasmus MC, Rotterdam 

Activiteiten van de teams thuis-TPV / darmfalen bij kinderen 
•  November Vergadering voorafgaand aan sectievergadering 

Opleiding in 2014 
7 fellowplaatsen in Nederland, waarbij 2 fellows hun fellowship dit jaar hebben afgerond. 

Bestuurssamenstelling 
Per 31 december 2014 bestond het bestuur van de sectie uit: Voorzitter: Mevr. Prof. dr. J.C. 
Escher; Secretaris: Mevr. dr. E.K. George; Penningmeester: drs. B.G.P. Koot; Vertegenwoor-
diger fellows: Mevr. drs. M.W. Schaart 

Geplande activiteiten in 2015 
•  Sectievergadering en wetenschappelijke vergadering tijdens het Voorjaarscongres NVGE
•  Symposium "Kinderen met MDL-aandoening worden volwassen" op Najaarscongres NVGE
•  Twee sectievergaderingen gecombineerd met lever-dunne darm transplantatiebespre-

king en casuïstiekbesprekingen in juni en november in de Jaarbeurs te Utrecht 
•  In mei 2015 vindt het jaarlijkse congres van de European Society of Paediatric Gastro-

enterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) plaats in Amsterdam

Jaarverslag 2014 sectie inflammatoire darmziekten (IBD)

De sectie IBD van de NVGE bestaat inmiddels alweer meer dan 2 jaar en bestaat uit 194 
leden. Het doel van de sectie IBD is om aandacht te geven aan de klinische IBD op de NVGE 
vergaderingen. In 2014 waren tijdens de voorjaarsvergadering 22% van de totaal aantal 
aangeboden abstracts voor de NVGE voor de sectie IBD ingediend, zo konden er twee IBD 
sessies worden georganiseerd. Voor het najaar werden er te weinig abstracts ingestuurd 
voor een eigen abstract sessie. Tijdens de najaarsvergadering ligt ook de nadruk op bij- en 
nascholing, om die reden had de sectie IBD in het najaar twee symposia georganiseerd. Het 
eerste symposium was getiteld “IBD: chirurg of MDL-arts aan zet?” en werd georganiseerd in 
samenwerking met de NVGIC. Het tweede symposium was de presentatie van de herziende 
richtlijn IBD. Beide symposia werden druk bezocht. Om niet gelijktijdig 4 (2 academisch, 2 
perifeer) maar 2 bestuursleden te moeten wisselen (zittingstermijn is 3 jaar) vond er tijdens 
de najaarsvergadering 2014 een eerste bestuurswissel plaats. Annekatrien Depla (penning-
meester) en Andrea van der Meulen (algemeen bestuurslid) hebben het bestuur verlaten en 
zijn vervangen door Ingrid Gisbertz en Janneke van der Woude. Het bestuur bestaat nu uit 
Gerard Dijkstra (voorzitter), Ingrid Gisbertz, Janneke van der Woude en Rachel West (secre-
taris). Volgend jaar zal er ook een AIOS MDL worden toegevoegd aan het bestuur en in het 
najaar 2015 zal er een  volgende bestuurswissel (Dijkstra en West) plaatsvinden. Leden van 
de sectie met belangstelling voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur.  
Mocht u MDL-arts zijn met een speciale interesse voor de IBD dan roepen wij u op om u 
aan te melden voor de sectie IBD van de NVGE. Nieuwe leden kunnen zich via een mail aan: 
secretariaat@nvge.nl gratis aanmelden o.v.v. naam en werkinstelling.

isectie inflammatoire darm
zie

kte
ni
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Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie

De Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie (NVGIC) 
heeft als doel de chirurgische patiëntenzorg, het onderwijs en de 
wetenschap op het gebied van ziekten van de tractus digestivus in 

breedste zin te bevorderen. Deze doelen worden nagestreefd in samenwerking met de 
werkgroepen van de NVGIC nl de werkgroep Leverchirurgie, de werkgroep Endoscopische 
Chirurgie, de werkgroep Coloprotocologie, de werkgroep Bariatrische chirurgie, de werk-
groep Buikwandchirurgie en de werkgroep UpperGI. Daarnaast is de NVGIC vertegenwoor-
digd in de Pancreascarcinoom onderzoeksgroep (DPCG) alsmede In het bestuur van de 
Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA). De NVGIC telde in 2014 bijna 700 leden.

Bestuurssamenstelling 2014
Dr. M.I. van Berge Henegouwen (voorzitter), Dr. T.M. Karsten (secretaris), Dr. R.M. van Dam 
(penningmeester), Dr. J. Heisterkamp, (lid). Dr. J. Ruurda ( lid), Dr. E. Hazebroek (lid), Dr. P. 
van Duijvendijk (lid) en Dr. H.C. van Santvoort (tot november) en Dr. H. Marsman (vanaf 
november) (afgevaardigden VAGH - AIOS).

Activiteiten
In het jaar 2014 zijn een aantal belangrijke kernactiviteiten van de NVGIC verder ont-
wikkeld. Onder leiding van Peter van Duijvendijk werd het onderwijs voor de opleiding 
Heelkunde verder geformaliseerd. De zogenaamde CASH cursus voor 3e en 4e jaars assi-
stenten over colorectale, hpb en upper gi chirurgie werd inhoudelijk mede door de NVGIC 
georganiseerd. Voor GE AIOS in het 5 en 6e jaar van de opleiding werden de NVGIC “Diffe-
rentianten Dagen” georganiseerd. Nieuw was de cursus laparoscopische rectum chirurgie 
in een humaan kadaver model voor de 6e jaars. 
Daarnaast participeerden een toenemend aantal chirurgische assistenten in het cursorisch 
onderwijs voorafgaand aan de NVGE dagen.
Het bestuur probeert de deelname van chirurgen aan de NVGE te intensiveren door alle 
activiteiten van de NVGIC te concentreren op de donderdag. Hiertoe werden parallel aan 
de vrije abstracts sessie in maart en oktober symposia georganiseerd. Dit bleek een groot 
succes in zowel de voor als de najaarsvergadering. In maart werd een volledig colorectaal 
symposium georganiseerd door de werkgroep Coloproctologie over anussparende chirur-
gie en uitkomsten van zorg en transparantie in de colorectale chirurgie. In oktober betrof 
dit symposia van de werkgroep Upper GI, de werkgroep Bariatrie en een multidisciplinair 
symposium van de werkgroep Coloproctologie en sectie IBD over o.a. behandeling van 
linkszijdige maligne colonobstructie. Een van de hoogtepunten op de najaarsvergadering 
was de “state of the art” lecture door NVGIC erelid Prof. dr. H.G. Gooszen getiteld: ‘Stand 
van het land. Chirurgisch onderzoek op de weegschaal’
Zowel op de Chirurgendagen als de najaarsvergadering van de vereniging van heelkunde 
organiseerde de NVGIC i.s.m. met de werkgroepen diverse symposia over GE chirurgische 
onderwerpen. Een goed bezocht symposium was bijvoorbeeld het symposium over Vo-
lume en Normering in de Upper GI chirurgie” op de najaarsvergadering in Utrecht.
Bestuurlijk zijn er ook belangrijke stappen voorwaarts gezet. De CRKBO status werd ver-
kregen na een intensief voortraject van audits. De nieuwe statuten van de NVGIC en de 
normen voor IBD chirurgie en flexibele scopieën werden door de leden geaccordeerd. De 
financiële huishouding werd verder geprofessionaliseerd.

Thema Jaar
Het jaar 2014 stond ook in het teken van voorbereidingen van de tweejaarlijkse thema cy-
clus. In 2015 zal dit zijn “Summits in GI Surgery”. De themajaar commissie o.l.v. J. Ruurda 
heeft hiertoe een drietal GE chirurgische congressen georganiseerd: in februari 2015 de 
“Alpine Summit” in Oostenrijk, in maart de Spring Summit tijdens de NVGE voorjaarsverga-
dering en in november de Final Summit in NHOW, te Rotterdam. 
Samenvattend was 2014 een intensief jaar waarin onderwijs en wetenschap prominent bo-
venaan stonden. Het bestuur hoopt dat met de nieuwe chirurgische symposia op de NVGE 
dagen de trend van 2014 met meer chirurgische inschrijvingen, zich in 2015 doorzet.

T.M. Karsten, secretaris NVGIC.
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Jaarverslag V&VN
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de V&VN Maag Darm Lever. Afge-
lopen jaar hebben we als beroepsvereniging vooral geïnvesteerd in het 
sponsorbeleid, scholingsbeleid, concreet maken van de verschillende 
functies binnen de beroepsvereniging en het verder vormgeven van onze 
netwerken. 

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 groeit jaar-
lijks met ongeveer 10 nieuwe leden. In september 4 telde het aantal V&VN MDL leden 620 
personen. 

In dit jaarverslag zijn de activiteiten van V&VN Maag Darm Lever beschreven aan de hand 
van de onderdelen, die ook beschreven zijn in het beleidsplan: 
•  Afdelingsstructuur 
•  Positionering 
•  Gezamenlijk organiseren
•  Individuele voordelen 

Afdelingsstructuur 
De netwerken die binnen de V&VN MDL horen zijn: endoscopie, lever, IBD, voeding. Het 
netwerk bariatrie heeft besloten niet meer verder te gaan onder de vlag van de V&VN MDL. 
Het netwerk voor kliniek MDL is opgeheven daar er te weinig animo voor was vanuit onze 
leden. Alle netwerken organiseerden eigen bijscholingen en hebben een eigen netwerk-
deel op de website. Een mijlpaal in 2014 was dat het netwerk endoscopie een 3-tal regio-
bijeenkomsten organiseerden waar veel interesse voor was en die goed beoordeeld werd. 

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 Vice voorzitter
 Contactpersoon voor IBD, expertisegebieden, kwaliteitsregister, 

aanvragen accreditatie, scholingsplan, scholingscommissie 
Marianna Kooijman Secretaris
 Contactpersoon voor V&VN, sponsoring 
Wendeline de Bruyn Penningmeester
 Contactpersoon voor V&VN, financiën, RIVM 
Monique Knops Bestuurslid
 Contactpersoon voor Endoscopie, HKZ normen, NVMDL dag
Hanneke Huiskamp Bestuurslid
 Contactpersoon voor Lever, website, PR 
Wilma Kok Aspirant bestuurslid
 Contactpersoon voor Verpleegkundig endoscopisten, endoscopie, 

RIVM, erkenning endoscopieopleidingen 
Antionette Pouwelsen Bestuurslid
 Contactpersoon voor Netwerk kliniek MDL 
Erica Ruiter Bestuurslid
 Contactpersoon voor Voeding, website, PR
Ellen Sprong Bestuurslid
 Contactpersoon voor Endoscopie

Wanda Kuin nam in maart 2014 afscheid, en werd opgevolgd door Erica Ruiter. 

Positionering 
V&VN MDL heeft in maart 2014 een eigen deskundigheidsgebied MDL geopend. Alle leden 
kunnen nu specifieke accreditatiepunten verzamelen op MDL gebied. Daarnaast is, in sa-
menwerking met de werkgroep taakherschikking en het bestuur van de NVMDL, het exper-
tisegebied MDL definitief gemaakt en wordt in januari 2015 gepubliceerd. Naast de samen-
werking met de NVMDL is de voorzitter van de V&VN MDL betrokken bij de vergaderingen 
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met de NVGE. De V&VN MDL was ook in 2014 contactpersonen voor opleidingen en andere 
scholingen. In 2014 is ook de samenwerking met de V&VN Oncologie - SIG (gastro ente-
rologie oncologie) verder vormgegeven en zijn er onderlinge contacten en afstemming. 

Gezamenlijk organiseren 
Een aantal congressen werden gezamenlijk georganiseerd, denkend aan het voor- en na-
jaarscongres. Beide congressen werden goed bezocht! Daarnaast organiseerden netwer-
ken eigen bijscholingsavonden/ dagen. Samen met de NVMDL werd een kwaliteitsdag in 
Amsterdam georganiseerd. Ook is er een samenwerking met de ESGENA en bezocht de 
penningmeester van de V&VN MDL namens V&VN MDL de ESGENA/UEGW in Wenen. 

Individuele voordelen 
De V&VN MDL publiceerde drie keer een digitale MDL nieuwsbrief. Daarnaast ontvingen 
alle leden ook de nieuwsbrieven en vakbladen van de V&VN. De website www.mdl.venvn.nl 
was beschikbaar. Eind 2014 is gestart met een nieuwe website, welke in januari 2015 door 
V&VN gepubliceerd wordt. 

Namens bestuur V&VN MDL, 
Thea Korpershoek, voorzitter

Lijst Aspirant-leden per februari 2015

R. Alberts post-doc Universitair Medisch Centrum Groningen
M.C. Barnhoorn arts-onderzoeker Leids Universitair Medisch Centrum
M. Bigirwamungu-Bargeman maag-darm-leverarts Medisch Spectrum Twente, Enschede
W.E. Boertien maag-darm-leverarts i.o. Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
R.M.M. Bogie aio mdl Maastricht Universitair Medisch Centrum
S.J.A. Bots arts-onderzoeker Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
A.Brinksma post-doc Universitair Medisch Centrum Groningen
M.E.S. Bronzwaer arts-onderzoeker Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
S. Calpe post-doc Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
K. Diederen onderzoeker i.o. Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
S.J.D. van Dijk arts-onderzoeker Erasmus MC, Rotterdam
A. Dirrix-Reumkens maag-darm-leverarts i.o. Maastricht Universitair Medisch Centrum
L.J. Eichweber-Lammers internist Waterlandziekenhuis, Purmerend
S.J.H. van Erp onderzoeksmedewerker Leids Universitair Medisch Centrum
C.E. Fitzpatrick maag-darm-leverarts IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel
F.C. Franca maag-darm-leverarts i.o. Medisch Centrum Alkmaar
A.W. Gotink arts-onderzoeker Erasmus MC, Rotterdam
A. Goverde arts-onderzoeker Erasmus MC, Rotterdam
A.H.J. van Grinsven arts-onderzoeker St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
J.J.L. Haans maag-darm-leverarts i.o. Maastricht Universitair Medisch Centrum
E.E. van Halsema arts-onderzoeker Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
M.H. Harms phd candidate Erasmus MC, Rotterdam
M.J.A. van Heijst arts-assistent St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
T. Herregods arts-onderzoeker Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
F.B. van Hoeij phd-student Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
A. Inderson maag-darm-leverarts Leids Universitair Medisch Centrum
M.J. de Jong arts-onderzoeker Maastricht Universitair Medisch Centrum
J.C. Kerbert promovendus Leids Universitair Medisch Centrum
C.E.L. Klaver arts-onderzoeker Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
D.G.C. van der Lee anios mdl St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
S. Nauta maag-darm-leverarts i.o. Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen
E.G. Neelis arts-onderzoeker Erasmus MC, Rotterdam
E.P.J.G. Neis promovendus Universiteit Maastricht
B.J. Noordman arts-onderzoeker Erasmus MC, Rotterdam
D.M. Oude Hergelink maag-darm-leverarts i.o. Isala, Zwolle
A.C. Pacheco Correia phd candidate Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
B.N. Ruijter maag-darm-leverarts i.o. Leids Universitair Medisch Centrum
J.C.T. Schippers master physician assistant Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
E. Schnekenburger maag-darm-leverarts Westfriesgasthuis, Hoorn
J. Shapiro anios heelkunde IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel
G.M. Sijtsma maag-darm-leverarts i.o. Leids Universitair Medisch Centrum
M.M.J. Singendonk arts-onderzoeker Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
C. Smids arts-onderzoeker Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem


