
Wil je meer van ons weten? 
Bijvoorbeeld wat onze visie en missie is, welke 
speerpunten we hebben en welke activiteiten er 
zijn? Kijk op http://mdl.venvn.nl
Als je na het bekijken van onze website nog vragen 
hebt, of je wilt als V&VN MDL lid meedenken in 
een netwerk of werkgroep, dan kan je je vragen 
of opmerkingen mailen naar de secretaris: 
secretaris.mdl@venvn.nl

Kosten lidmaatschap per jaar
V&VN (€20,- voor studenten): € 62,00 
+ V&VN MDL: € 25,00 
In totaal € 87,00 per jaar (= € 7, 25 per maand)

Lid worden?
Ga naar www.venvn.nl en kies in het menu voor 
‘Lid worden’. Bellen kan natuurlijk ook. V&VN 
ledenservice is te bereiken op (030) 2918900 of 
per e-mail: ledenservice@venvn.nl 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Opzeggingen vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. 

V&VN Maag Darm Lever
Bezoekadres
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht

Postadres
Postbus 8212
3503 RE Utrecht

V&VN Maag Darm Lever

Help jij je vakgebied ontwikkelen?



We hebben elkaar nodig! 
Is Maag Darm Leverziekten (MDL) jouw aandachts-
gebied? Dan werk je in een steeds breder vakgebied 
waarin de ontwikkelingen elkaar in razend tempo 
opvolgen. De mogelijkheden voor diagnostiek en be-
handelingen breiden zich steeds verder uit. Daarnaast 
is er steeds meer behoefte aan functiedifferentiatie 
van verpleegkundigen binnen het vakgebied MDL.  
De patiëntenpopulatie groeit en we willen de kwaliteit 
van zorg blijven verbeteren. 
 
Het is eigenlijk niet mogelijk om goede zorg te bieden, 
zonder de laatste ontwikkelingen te kennen. Daarom 
is er V&VN Maag Darm Lever. We zorgen ervoor dat 
je over de meest actuele kennis kunt beschikken. Zo 
organiseren we mogelijkheden om kennis en ervaring 
met collega’s te delen. We houden ons bezig met 
protocollen en richtlijnen en we zorgen voor scholing. 
Je kunt rond specifieke thema’s aanschuiven bij onze 
werkgroepen en netwerken. 
Alle leden van de V&VN MDL zijn automatisch buiten-
gewoon lid van de Nederlandse Vereniging Gastro 
Enterologie (NVGE). 

Onze afdeling heeft de volgende doelgroepen:
Endoscopieverpleegkundigen- en assistenten, ver-
pleegkundig endoscopisten, Maag Darm Lever (MDL) 
verpleegkundigen- en verzorgenden (met aandachts-
gebieden IBD, lever, etc.), voedingsverpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten en physician assistants MDL.

Word dus lid van V&VN Maag Darm Lever!
Jou hebben we nodig om de zorg voor onze patiën-
tengroep te verbeteren en om van jouw kennis en 
ervaring te leren! 

Waar mag je op rekenen? 
•  Minimaal drie keer per jaar ontvang je een specifieke 

MDL nieuwsbrief 
•  Korting op congressen in Veldhoven en het Nederlands 

Endoscopie Symposium 
•  De mogelijkheid om je persoonlijke vragen neer te leggen
•  Een website met actuele informatie over je vak: 
 http://mdl.venvn.nl
•  Je ontvangt het vakblad van de V&VN
•  Je kan gebruik maken van het kwaliteitsregister V&VN 
•  Mogelijkheden om mee te denken in het organiseren 

van scholingen, in netwerken of werkgroepen
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