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Voor u ligt het jaarverslag 2013 van V&VN Maag Darm Lever. In maart zijn er een aantal 
bestuurswisselingen geweest. Dit jaar is er vooral geïnvesteerd in het bespreken van de verschillende 
functies binnen onze beroepsgroep. Zo is het expertisegebied MDL ontwikkeld, elk van de betrokken 
functies heeft een specifieke uitwerking van de CANMEDsrollen. En we beleefden een mijlpaal daar 
de eerste groep in Nederland opgeleide verpleegkundig endoscopisten hun diploma hebben behaald!  
Kortom, in 2013 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.  
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. De laatste twee jaar hebben we jaarlijks een 
ledengroei van 21 personen. In september 2013 telde het aantal V&VN MDL leden 610 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  

 
Tot slot een korte vooruitblik met acties voor 2014.  
 

Afdelingsstructuur  
In 2013 hebben de netwerken steeds verder hun eigen plan gevolgd, onder de vlag van V&VN MDL. 
In november is het netwerk bariatrie ontstaan. Via de V&VN werd onze afdeling gevraagd de bariatrie 
verpleegkundigen op te nemen binnen onze beroepsafdeling. De netwerken kliniek MDL, endoscopie 
en bariatrie zijn netwerken die nog in de kinderschoenen staan. De andere netwerken opereren al veel 
meer zelfstandig. De netwerken die binnen de V&VN MDL horen zijn: endoscopie, lever, IBD, voeding 
kliniek MDL en bariatrie. De huidige structuur van de vereniging V&VN, afdeling MDL ziet er als volgt 
uit: 
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Bestuursleden 2013 Rol binnen bestuur Contactpersoon voor  

Thea Korpershoek Voorzitter V&VN, beleidsplan, jaarplan, website, opleiding MDL vpk, 
MDL kliniek, expertisegebieden, kwaliteitsregister, 
nieuwsbulletin, sedatie, RIVM, netwerken V&VN MDL, 
sponsoring  

Angelie de Heer Vice voorzitter IBD, expertisegebieden, kwaliteitsregister, aanvragen 
accreditatie, scholingsplan  

Marianna Kooijman Secretaris V&VN, sponsoring  

Wendeline de Bruyn Penningmeester V&VN, financiën, RIVM, endoscopie  

Wanda Kuin Bestuurslid Voeding, voor- en najaarscongres Veldhoven, 
scholingsplan 

Monique Knops Bestuurslid Netwerk endoscopie, HKZ normen, NVMDL dag 

Ton van der Meijden Bestuurslid Lever, erkenning endoscopieopleidingen  

Wilma Kok Aspirant bestuurslid Verpleegkundig endoscopisten, netwerk endoscopie, 
RIVM, erkenning endoscopieopleidingen  

Antionette Pouwelsen Bestuurslid Netwerk kliniek MDL  

Joyce de Korte Bestuurslid Bariatrie 

 
In maart 2013 trad Petra Bol af als voorzitter en werd zij opgevolgd door Thea Korpershoek. Tevens 
kwamen er nieuwe bestuursleden die een netwerk vertegenwoordigen.  
 
Positionering  
V&VN MDL heeft in 2013 vooral aandacht besteed aan het ontwikkelen van het expertisegebied MDL, 
een aanvullend document aan het beroepsdeelprofiel verpleegkundige V&V 2020. Begin 2014 wordt 
dit expertisegebied gepubliceerd. Daarnaast had de V&VN een belangrijke rol in het project 
bevolkingsonderzoek coloscreening en alle afspraken omtrent sedatie bij endoscopie. Eind 2013 heeft 
V&VN MDL een start gemaakt met het openen van een deskundigheidsgebied MDL, waardoor leden 
specifieke accreditatiepunten kunnen behalen.  
 
Gezamenlijk organiseren  
Een aantal congressen werden gezamenlijk georganiseerd, denkend aan het voor- en 
najaarscongres. Beide congressen werden goed bezocht! Daarnaast organiseerden netwerken eigen 
bijscholingsavonden/ dagen. Samen met de NVMDL werd er in juni een kwaliteitsdag in Amsterdam 
georganiseerd, waarbij het thema gericht was op 'the future'. De V&VN MDL is steeds nauwer 
betrokken bij de opleiding tot MDL-/ endoscopie verpleegkundige en de opleiding tot verpleegkundig 
endoscopist. De V&VN MDL heeft voor iedere opleiding een aanspreekpunt die bij het starten van de 
opleiding een introductie presentatie geeft en aanwezig is bij de diplomering. Ook is er een 
samenwerking met de ESGENA en bezocht de secretaris V&VN MDL namens V&VN MDL de UEGW. 
In december 2013 is er ook contact gelegd met de V&VN Gastro Enterologie Oncologie, om ook 
elkaars scholingen te delen en af te stemmen.  
 
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. De website www.mdl.venvn.nl wordt up to date gehouden. 
Ieder netwerk houdt zijn of haar eigen onderdeel bij.  
 
Vooruitblik 2014  
In 2014 hoopt het bestuur van de V&VN MDL verder te gaan of een start te maken met de volgende 
onderdelen:  
Afdelingsstructuur 

- netwerk endoscopie, kliniek MDL verpleegkundigen en bariatrie meer vormgeven 
- inwerken nieuwe bestuursleden  

Positioneren 
- expertisegebieden januari 2014 publiceren  
- erkenning opleiding endoscopie verpleegkundige, verpleegkundig endoscopist, MDL 

verpleegkundigen  
- aandacht voor de rol endoscopieassistente  

http://www.mdl.venvn.nl/
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- openen deskundigheidsgebied Maag Darm Lever 
- sponsorbeleid verder uitwerken en invulling geven met sponsoren   
- inventariseren van ICT zorg voor Maag Darm Lever patiënten  
- updaten richtlijnen per netwerk  

Gezamenlijk organiseren 
- gezamenlijk organiseren van scholingen 
- input vanuit alle netwerken, werkgroepen voor de nieuwsbrief V&VN MDL  
- samenwerking NVMDL, NVGE, RIVM (bevolkingsonderzoek coloscreening), opleidingen, 

V&VN Gastro Enterologie Oncologie  
Individuele voordelen 

- vernieuwing V&VN MDL website 2014/ 2015 
- specifieke informatie/ uitnodigingen per netwerk 
- korting op scholingen/ congressen  

 
 
Namens bestuur V&VN MDL,  
Thea Korpershoek, voorzitter 
 
 


