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Voorwoord  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2011 van V&VN Maag Darm Lever.  
In 2010 zijn de SEVA en de VMDLV samen gegaan en hebben we één vereniging gevormd: de V&VN 
Maag Darm Lever! 
In 2011 hebben we de structuur van de afdeling onder de loep genomen en deze steviger neergezet. 
Tevens hebben we een basis neergezet qua beleid om de komende jaren op verder te gaan.  Zo zijn 
we aan de slag gegaan met het contacten leggen met de netwerken, de PR , landelijke ontwikkelingen 
zoals de Time Out procedure, kwaliteitszorg op de endoscopie en voeding.  Ook is er veel aandacht 
besteed aan het ontwikkelen van de nieuwe functie verpleegkundig endoscopist.  
 
Kortom, in 2011 hebben we een stap gezet richting professionalisering van de afdeling V&VN Maag 
Darm Lever en de verpleegkundige beroepsgroep binnen het werkveld Maag Darm Lever.  
V&VN MDL bestaat het bestuur en verschillende netwerken/ werkgroepen, mede dank zij hun inzet en 
enthousiasme hebben we deze stap kunnen maken.  
 
Uiteraard vormen de individuele leden de kern van de afdeling. November 2010 had de V&VN MDL 360 
leden, in november 2011 is dit aantal gestegen naar 568 leden. Dit betekend een groei van 208 leden, een 
groei van 58% !  
 
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  

 
Tot slot een korte vooruitblik met acties voor 2012.  
 

Namens bestuur V&VN MDL,  
 
Thea Korpershoek 
Bestuurslid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijbehorende documenten:  

- Beleidsafspraken bestuur V&VN MDL  
- Beleidsplan V&VN MDL 2010- 2012  
- Financieel jaarverslag 2011  
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Afdelingsstructuur  
Zoals al in het voorwoord aangegeven heeft de V&VN MDL afgelopen jaar veel aandacht besteed aan 
het verder vorm geven van de afdeling. Er is gezocht naar een juiste structuur en verdeling van de 
aandachtsgebieden binnen het bestuur. Er zijn contacten gelegd met de werkgroepen en netwerken, 
zij konden meedenken in bestuursvergaderingen en ontvingen ook de notulen. Daarbij is er een 
document ontwikkelt, ‘beleidsafspraken bestuur V&VN MDL’, welke duidelijkheid biedt over de 
onderlinge afspraken en taakverdelingen, ondersteuning voor netwerken, contacten met opleidingen, 
organiseren van scholingen en dergelijke. Op dit moment wordt er geïnventariseerd of er interesse is 
in een netwerk voor kliniek/ verpleegafdeling MDL verpleegkundigen. De huidige structuur ziet er als 
volgt uit: 
 

 
 
 
Bestuur 

Bestuursleden 2011 Rol binnen bestuur Contactpersoon voor  

Petra Bol Voorzitter V&VN, verpleegkundig endoscopisten, Time Out, SFERD, 
NVGE, NVMDL 

Wanda Kuin Secretaris V&VN, NVGE, voeding 

Marja Rolink Penningmeester V&VN, endoscopie (opleidingen) 

Anouk Berger Bestuurslid IBD, organisatie symposia Veldhoven 

Monique Knops Bestuurslid Endoscopie, HKZ normen  

Marianna Kooijman Bestuurslid Endoscopie assistenten (afgetreden per oktober 2010)  

Thea Korpershoek Bestuurslid Lever, MDL kliniek, beleidsplan, jaarplan, website, 
opleiding MDL verpleegkundigen 

 
Marja Rolink en Anouk Berger hebben aangegeven begin 2012 hun functie te willen neerleggen. 
Inmiddels zijn er al personen die de plaats van Marja en Anouk en de opengevallen plaats voor 
Marianna willen invullen. Vacatureruimte is er voor de plaats van secretaris (Wanda wil algemeen 
bestuurslid worden en zich meer gaan richten op voeding en organiseren van scholingen).  
 
 
 

V&VN dagelijks bestuur 

Endoscopie  

Doktersassistenten 

Landelijk leidinggevenden 

Verpleegkundig 
endoscopisten 

Inflammatory Bowel 
Disease (IBD/ NNIC) 

Lever Voeding 

Verpleegafdeling  

MDL  (nog netwerk voor 
opzetten)  

V&VN MDL 

voorzitter, secretaris, 
penningmeester, 

bestuursleden 
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Positionering  
V&VN MDL heeft in 2011 bewust veel aandacht besteed aan de PR. Zo zijn er folders ontwikkelt en 
uitgedeeld tijdens symposia, banners ontwikkelt en is de V&VN MDL website in oktober 2011 in 
gebruik genomen. Daarnaast zijn in het najaar 2011 alle ziekenhuis afdelingshoofden van endoscopie, 
polikliniek en verpleegafdelingen MDL in Nederland aangeschreven met de vraag om de V&VN MDL 
onder de aandacht te brengen bij hun medewerkers.  
De V&VN MDL heeft in 2011 nauwere contacten en samenwerking gecreëerd met de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen en de Anthonius Acedemie in Nieuwegein voor het beter positioneren van de 
functies MDL verpleegkundige en verpleegkundig endoscopist. Ook verzorgden bestuursleden lessen 
bij opleidingen tot endoscopie- of MDL verpleegkundige, waarin aandacht werd besteed aan de 
functie en meerwaarde van de V&VN MDL.  
Naast bovenstaande acties zijn er afspraken gemaakt met de netwerken en werkgroepen, en is er 
duidelijkheid ontstaan over wederzijdse verwachtingen. Zo zijn de netwerken NNIC (IBD) en het 
netwerk leververpleegkundigen officieel onder de V&VN MDL geschaard en maken ook zij gebruik van 
het logo van de V&VN MDL en de website. De landelijk leidinggevenden endoscopie (LLE) hebben 
nu, maar zeker ook in de komende periode een belangrijke rol in de implementatie van projecten zoals 
de HKZ, time out e.a.  
Er is een start gemaakt met het verbeteren van de beroepsdeelprofielen, competentieprofielen van de 
verschillende professionals. Nellie Kolk, adviseur vanuit de V&VN zal waarschijnlijk in 2012 het 
definitief maken van deze profielen verder gaan vormgeven.  
De V&VN MDL heeft in het begin van 2011 ook met een stand gestaan op een landelijke V&VN dag, 
zij gaven daar ook extra informatie over de functie van endoscopieverpleegkundige. Daarnaast stond 
de V&VN MDL op het voor- en najaarscongres met een stand om de verpleegkundigen te kunnen 
informeren over de beroepsvereniging en andere ontwikkelingen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezamenlijk organiseren  
De V&VN MDL heeft in 2011 een aantal scholingen georganiseerd. Zo is er weer een Nederlands 
Endoscopie Symposium (NES), een IBD dag en een voor- en najaarscongres in Veldhoven geweest.  
Alle scholingen werden goed bezocht.  
Steeds meer wordt er gezocht naar het gezamenlijk organiseren, dus een scholing waarin voor alle 
leden van de V&VN MDL een interessant onderdeel is. Alle netwerken worden gevraagd sprekers ‘te 
leveren’, zodat er een goede verdeling is.  
HKZ normen zijn het afgelopen jaar ook een belangrijk onderdeel geweest van de werkzaamheden. 
Een bestuurslid van de V&VN MDL is nauw betrokken bij het opstellen van de HKZ richtlijnen voor de 
endoscopie. Deze normen zijn op de NVMDL dag gepresenteerd. Ook is er aandacht geweest voor de 
invoering van de sedatierichtlijnen en alle nieuwe ontwikkelingen voor de colonrectaal screening.  
Er is een werkgroep gestart met verpleegkundig endoscopisten, MDL artsen en de voorzitter van de 
V&VN MDL om de opleiding en invoering/ borging van de functie van verpleegkundig endoscopist 
vorm te geven. Hierbij is de Antonius Academie nauw betrokken. In oktober 2012 zal de opleiding, van 
1 jaar, starten. Er is hierover een intensieve samenwerking met de NVMDL.  
Op het gebied van voeding zijn in november 2011 de definitieve nieuwe richtlijnen voor neus 
maagsondes gepubliceerd.  
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Individuele voordelen  
De V&VN MDL publiceerde drie keer een digitale MDL nieuwsbrief, met daarin de nieuwste 
ontwikkelingen, verslagen van symposia en dergelijke. Daarnaast ontvingen alle leden ook de 
nieuwsbrieven en vakbladen van de V&VN.  
Sinds oktober 2011 is de website www.mdl.venvn.nl beschikbaar en kunnen leden en andere 
geïnteresseerden snel en effectief zoeken naar informatie over de V&VN MDL en de daaronder 
vallende netwerken. Ieder netwerk heeft een eigen onderdeel op de website die zij zelf bijhouden. In 
2012 zal gekeken worden om per netwerk een forum vorm te geven.  
 

 
 
 
Vooruitblik 2012  
In 2012 hoop het bestuur van de V&VN MDL verder te gaan of een start te maken met de volgende 
onderdelen:  
Afdelingsstructuur 

- Nieuwe bestuursleden aantrekken en inwerken  
- Netwerk / input vanuit kliniek/ verpleegafdeling MDL verpleegkundigen  
- Structureel overleg / beleidsdag met de netwerken  

Positioneren 
- Beroepsdeelprofielen definitief maken, inclusief competentieprofiel  
- Als beroepsdeelprofielen definitief zijn, erkenning bij CZO aanvragen voor de opleidingen 

endoscopie, MDL verpleegkundige en verpleegkundig endoscopist  
- Afspraken maken met organisaties, farmacie, sponsorbeleid opstellen  

Gezamenlijk organiseren 
- Gezamenlijk organiseren van scholingen (UEGW 2012 in Amsterdam, NVMDL kwaliteitsdag, 

voorjaarscongres Veldhoven, SFERD symposium) 
- Input vanuit alle netwerken, werkgroepen voor de nieuwsbrief V&VN MDL  
- Verder uitwerken van opleiding en vormgeving functie verpleegkundig endoscopist  
- Meedenken/ organiseren in coloncascreening, invoeren kwaliteitsnormen HKZ, handhaven 

sedatierichtlijnen, protocollering en richtlijnen 
Individuele voordelen 

- Forum op de website voor alle netwerken  

http://www.mdl.venvn.nl/

