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Bestuur
Prof. dr. P.D. Siersema trad in september 2020 af als voorzit-
ter en werd opgevolgd door prof. dr. C.J. van der Woude. 
Dr. A.E. van der Meulen werd benoemd tot secretaris. Een 
oproep werd uitgezet voor een aankomend penningmeester. 

Het bestuur kwam in 2020 acht keer bijeen in wisselende 
samenstellingen. Vanaf maart 2020 waren de bijeenkom-
sten vanwege de Covid-19 maatregelen nog uitsluitend 
via Zoom. Naast de reguliere bestuursvergaderingen, is er 
jaarlijks een brainstormsessie met de afgevaardigden, een 
tweetal abstractvergaderingen (eveneens met de afgevaar-
digden) en een bijeenkomst met de NVGE partners.

Leden
In 2020 werden in totaal 73 nieuwe leden aangenomen, 
57 leden beëindigden het lidmaatschap en 8 leden 
werden geroyeerd vanwege niet voldoen aan contributie 
verplichtingen.

Ledenaantallen per 1 januari 2020

Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie  1827 

Veel leden hebben zich tevens (kosteloos) 
aangesloten bij een of meerdere secties
Sectie Gastrointestinale Endoscopie  605
Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit  248
Sectie Experimentele Gastroenterologie  362
Sectie Kindergastroenterologie  123
Sectie Inflammatoire Darmziekten  310
Sectie Gastrointestinale Oncologie  320
Ereleden/niet contribuerend  14
V&VN MDL (buitengewone leden)  653
 
Aantal deelnemers Digestive Disease Days 
in 2020

DDD voorjaar 2020 werd noodgedwongen 
geannuleerd i.v.m. COVID-19.

Aantal deelnemers in het najaar was 838.

De DDD Online in het najaar is door 40 firma’s 
financieel ondersteund.   

Van de secretaris

In maart 2020 kreeg de vereniging te maken met 
de COVID-19 pandemie. Dit had grote gevolgen 
voor de organisatie van de wetenschappelijke 
congressen. In het voorjaar van 2020 zijn 
initiatieven genomen om de wetenschappelijke 
vergaderingen die conform de doelstellingen van 
de vereniging gehouden dienden te worden alsnog 
te organiseren middels de organisatie van een live 
online congres en diverse webinars. Deze zijn in 
de loop van het najaar op drie verschillende data 
nogmaals ter beschikking gesteld aan leden. Ook 
de casuïstische patiëntenbespreking heeft op 
deze manier alsnog plaatsgevonden op  
1 december 2020. 

Een heldere en gemoderniseerde concept-akte 
van de statuten werd eerder opgesteld en op  
3 oktober 2019 tijdens de algemene ledenverga-
dering geaccordeerd. Om de positie van de secties 
te verankeren werd een Raad van Afgevaardigden 
ingesteld. Hierin hebben afgevaardigden van 
de NVMDL, NVH en NVGIC zitting, alsmede de 
voorzitters van alle NVGE secties. Bestuur en 
afgevaardigden geven gezamenlijk invulling aan 
de organisatie van de Digestive Disease Days. Het 
bestuur bestaat in de nieuwe structuur uit  
4 personen (voorheen 6) en deze zijn als 
bestuurder ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel.

Vanwege enkele noodzakelijke (wets)wijzigingen, 
o.a. het mogelijk maken van het houden van 
online ledenvergaderingen, werden de statuten in 
2020 opnieuw in stemming gebracht.  
De wijzigingen werden aangenomen tijdens de 
algemene ledenvergadering van 9 september 
2020. Tijdens deze vergadering werd tevens het 
huishoudelijke reglement besproken. 
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NVGE activiteiten

DDD: Digestive Disease Days Online 2020 
In het najaar gingen de oorkondes voor President Select ab-
stracts naar K.W.J. van der Sloot voor het abstract: Life stage 
associated environmental factors influence the development 
of inflammatory bowel disease: a large case-control study 
in The Netherlands en J.M. Schuitenmaker voor het abstract: 
Pneumatic dilation for persistent dysphagia after antireflux 
surgery, a multicenter randomized sham-controlled clinical 
trial. De prijs voor het hoogst scorende door een student in-
gezonden abstract ging naar E.G.M. Steenhuis: Feasibility of 
volatile organic compound in breath analysis in the follow-
up of colorectal cancer.

Casuïstiek
De (geaccrediteerde) bespreking werd in 2020 eenmalig en 
vanwege Covid-19 pas in december online georganiseerd. 
Er waren drie opleidingsregio’s betrokken die elk twee 
presentaties van 10 minuten verzorgden met aansluitend 
discussie. De presentaties worden beoordeeld door een 
jury. De prijs bestond uit een oorkonde en een boekenbon 
en een uitnodiging om de casus in DDD news te publiceren. 
Het nieuwe format en het competitieve element leidde tot 
een ongekend grote online opkomst van 273 enthousiaste 
deelnemers, daar waar in Utrecht over het algemeen ca. 80 
aanwezigen zijn. De winnaar van deze casuïstische confe-
rentie was Floris Haijer uit het UMCG met zijn voordracht 
getiteld: “GI-bloedverlies. Komt de oplossing van de doener 
of de denker?”

Prijzen
De jury van de NVGE Gastrointestinale Research Prijs be-
oordeelde, onder voorzitterschap van dr. D.M.A.E. Jonkers, in 
totaal 8 ingezonden proefschriften, afgerond in 2019. 
De winnaar was dr. A.J. Klompenhouwer voor het proef-
schrift getiteld: Benign liver tumors. De tweede prijs ging naar 
dr. F. Imhann voor het proefschrift: The gut microbiome in 
intestinal diseases.

Reisbeurzen in 2020
I.v.m. de Covid-19 pandemie en dus niet mogelijk zijn van 
internationale congresbezoeken, werden er in 2020 geen 
reisbeurzen aangevraagd/toegekend. 

Proefschrift sponsoring
Ook in 2020 konden leden van de NVGE proefschriftsponso-
ring aanvragen: 31 leden maakten dit jaar van deze moge-
lijkheid 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 2020 ontvingen twee leden een Gastrostartsubsidie. Een 
overzicht van alle gehonoreerde subsidie aanvragen over de 
afgelopen jaren is te vinden op de website. 

Dr. A.E. van der Meulen, secretaris NVGE 

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de secties.

NVGE
NEDERLANDSE VERENIGING 
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

SECTIE EXPERIMENTELE GASTROENTEROLOGIE

De Sectie Experimentele Gastroenterologie (SEG) heeft tot 
doel een forum te zijn voor basaal wetenschappelijk onder-
zoek op het gebied van de spijsverteringsorganen. Daarnaast 
stimuleert de sectie basaal wetenschappelijk 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.

Digestive disease days 2020
In verband met de afgelasting van de fysieke DDD in het 

voorjaar van 2020, verzorgde de sectie experimentele gas-
troenterologie een webinar bij de digitale editie in het najaar. 
Tijdens deze sessie werden 8 abstracts gepresenteerd. 
Om het programma thematisch zo consistent mogelijk te 
houden, werd er enigszins gerouleerd met de secties IBD 
en kinder MDL, waarmee een aantal abstract een andere 
mooie plaats kregen. Het beste abstract werd deze keer 
gedeeld door drie onderzoekers, te weten Tom Harrijvan, 
(Dept of Gastroenterology, LUMC), Transforming growth 
factor-ß signalling in cancer-associated fibroblasts drives an 
IL6 family cytokine dependent  pro-metastatic inflamma-

Sectie Experimentele Gastroenterologie 2020
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tory program in hepatocytes, Tania Martins Garcia, (Tytgat 
Institute, Amsterdam UMC), Early life antibiotics influence in 
vivo and in vitro mouse intestinal epithelium maturation and 
functioning en Mona Mischke, (Nutricia Research, Utrecht), 
Supramolecular structure of dietary fat in early life modu-
lates small intestinal gene expression related to epithelial 
barrier function and defence in mice. 
Daarnaast was er een keynote lecture over modellen voor 
darmontwikkeling en perinatale problematiek door Dr. Tom 
Wolfs vanuit het MUMC+. 

Proefschriftsponsoring
De SEG heeft in 2020 aanvullende sponsoring gegeven 
voor 6 proefschriften op het gebied van de translationele en 
experimentele gastroenterologie.

Bestuur
In 2020 heeft Daisy Jonkers in het bestuur plaats gemaakt 
voor Kaatje Lenaerts (MUMC+). Wij danken Daisy voor haar 
bijdrage de afgelopen jaren. Het bestuur bestaat verder uit 
Manon Wildenberg (voorzitter) en Luuk Hawinkels (secreta-
ris), Noortje Festen (penningmeester) en Daisy Jonkers (lid).

NVGE
NEDERLANDSE VERENIGING 
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

SECTIE GASTROINTESTINALE ENDOSCOPIE

Sectie Gastrointestinale Endoscopie
De Sectie Gastrointestinale Endoscopie is met ruim 
600 leden de grootste sectie van de NVGE. Veel van de leden 
maken gebruik van het Dual Membership waardoor men 
ook lid is van de ESGE en het tijdschrift Endoscopy ontvangt. 

De activiteiten op het gebied van onderwijs zijn ook in 2020 
doorgegaan met wetenschappelijk hoogstaande abstract-
sessies tijdens de DDD Online in september. 

Sectie Gastrointestinale Oncologie
De sectie oncologie heeft als doelstelling om een multidis-
ciplinair platform te bieden voor de gastro-intestinale on-
cologie in Nederland. Tijdens de twee jaarlijkse DDD worden 
een of meerdere sessies verzorgd, waarin de best scorende 
abstracts met oncologische onderwerpen worden gepresen-
teerd. De oncologische onderwerpen wisselen van screening 
tot palliatie en de studies wisselen van translationeel tot 
klinisch. Eens per jaar probeert de sectie een symposium te 
organiseren. 

Tijdens de digitale DDD in het najaar van 2020 heeft de 
sectie een webinar gegeven waarin de 8 beste abstracts op 
het gebied van de gastrointestinale oncologie gepresenteerd 
werden. Daarnaast werd een lecture gegeven door prof.dr. 
Manon Spaander over wat we nu moeten met de premaligne 
afwijkingen (atrofie en intestinale metaplasie) van de maag. 
Dit naar aanleiding van de in 2019 herziende Europese 
richtlijn over premaligne maagafwijkingen. In deze nieuwe 
richtlijn zijn aanpassingen gemaakt, die implicaties heb-
ben voor de surveillance van patiënten met een premaligne 
maagafwijking. Welke patiënten moeten we nu wel surveil-

leren en welke niet? Wat is de beste manier om deze pa-
tiënten te surveilleren en hoe goed zijn we in het detecteren 
van deze lesies? In de lecture werd dieper ingegaan op deze 
vraagstukken met als doel naast eventuele nieuwe inzichten 
ook praktijkgerichte handvaten te bieden op het gebied van 
surveillance van premaligne maagafwijkingen.

De samenstelling van het bestuur van de sectie oncologie is 
hetzelfde als die van de commissie oncologie van de NVMDL.

Sinds 2020 heeft Agnes Reijm, verpleegkundig specialist 
namens de V&VN zitting genomen in de sectie.

Sectie samenstelling in 2020
Manon Spaander (voorzitter), Lieke Hol (vice-voorzitter), 
Lotte van Vlerken (secretaris), Tanya Bisseling (penning-
meester), Niels van Lelyveld, Gerben Schouten, Ruud 
Schrauwen, Eric Gielissen, Jessie Westerhof, Chantal le Clerq 
(vertegenwoordiger aios MDL), Agnes Reijm (vertegenwoor-
diger V&VN, verpleegkundig specialist).

NVGE
NEDERLANDSE VERENIGING 
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

SECTIE GASTROINTESTINALE ONCOLOGIE
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De Sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) richt zich vooral 
op klinisch wetenschappelijk onderzoek naar IBD en orga-
niseert de invulling van het IBD programma tijdens de DDD. 
In het voorjaar organiseert de sectie veelal een post-ECCO 
symposium, waarin de hoogtepunten van de vlak daaraan 
voorafgegane ECCO worden gedeeld.  In het najaar staat er 
gebruikelijk een thematisch nascholingssymposium op IBD 
gebied op het programma. Het doel van de sectie is om ook 
multidisciplinaire nascholing te organiseren in samenwer-
king met de andere secties. 

De beoordeling van de abstracts voor de voorjaarsvergade-
ring werd afgelopen jaar in onze sectie door 10 vrijwilligers 
gedaan. Terwijl de ECCO in februari 2020 nog ‘gewoon’ in 
Wenen plaatsvond, waar ook veel Nederlandse IBD-geïnte-
resseerden de nieuwste inzichten op IBD-gebied opdeden, 
werd de voorjaarsvergadering wegens COVID19 geannu-
leerd. Helaas konden hierdoor de geselecteerde abstracts 
niet worden gepresenteerd en kon het door onze sectie sa-
mengestelde post-ECCO symposium geen doorgang vinden. 

De DDD in het najaar vond op een geheel nieuwe manier, 
digitaal, plaats. Nog wat onwennig in deze nieuwe rol traden 
Steven Jeuring, Bas Oldenburg, Frank Hoentjen en Fiona van 
Schaik op 10 september de AVEX studio in Utrecht binnen 
voor de opname van een IBD webinar. Frank Hoentjen gaf 
een update over de nieuwe IBD therapieën en hoe we deze 
moeten gaan implementeren. Bas Oldenburg praatte ons bij 

Sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) 

NVGE
NEDERLANDSE VERENIGING 
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

SECTIE INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN

over de toepassing van big data analyses. Deze presentaties 
werden afgewisseld door een achttal abstracts die reeds 
eerder waren ingestuurd en geselecteerd voor de (geannu-
leerde) voorjaarsvergadering, waarin onder andere de wer-
king, bijwerkingen, veiligheid en het stoppen van medicatie 
aan bod kwam. De abstracts werden in presentaties van 3 
minuten getoond en door Steven Jeuring en Fiona van Schaik 
in perspectief geplaatst. Ondanks een gebrek aan mogelijk-
heid tot interactie met deelnemers aan de webinar, werd op 
deze eerste digitale DDD veel positieve feedback ontvangen. 
Het abstract van K.W.J. van der Sloot (UMCG) dat ingestuurd 
was voor de sectie IBD maakte onderdeel uit van de Presi-
dent Select. Tevens werd een aantal basale IBD abstracts 
gepresenteerd in de webinar van de Sectie Experimentele 
Gastroenterologie.  

In de laatste maanden van het jaar zijn de voorbereidingen 
gestart voor een symposium tijdens de DDD van het voor-
jaar, die opnieuw digitaal zal plaatsvinden. 

De Sectie Inflammatoire Darmziekten telde begin 2020 in 
totaal 300 leden. In 2020 vond er binnen de sectie een wis-
sel alsook uitbreiding van het aantal bestuursleden plaats. 
Corinne Spooren werd opgevolgd door Steven Jeuring als 
aios lid van de sectie.  Daarnaast traden Marijn Visschedijk 
en Marjolijn Duijvestein toe als bestuurslid.

Dr. Fiona van Schaik, voorzitter 

Sectie Kinder-MDL (SKMDL) 
De sectie kinder-MDL (SKMDL) 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. De sectie telde eind 2020 124 leden vanuit 

de NVGE en 107 leden vanuit de NVK. De sectie telde 50 
geregistreerde en praktiserende kinderartsen MDL.

Sectie brede bijeenkomsten
In september 2020 werd tijdens de DDD online een  kinder-

NVGE
NEDERLANDSE VERENIGING 
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

SECTIE KINDER-MDL (SMDL)
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MDL sympo sium georganiseerd en in november 2020 een 
online sectie vergadering in combinatie met casuïstiek 
bespreking.

De sectie kent 4 werkgroepen:

Werkgroep Kids with Crohn’s and colitis (KICC)
De KICC is eenmalig digitaal bijeengekomen in 2020. Er zijn 
zever lopende multicenter studies binnen deze werkgroep.

Werkgroep Leverziekten
In 2020 werd gewerkt aan de richtlijn omtrent screenen voor 
HCC bij kinderen met verschillende leveraandoeningen en 
cirrose.

Werkgroep Voeding
In samenwerking is de richtlijn “screening en behandeling 
ondervoeding bij kinderen” ontwikkeld. De werkgroep is ac-

tief betrokken bij de ontwikkeling van een screeningsinstru-
ment voor voedings- en leefstijlpatronen bij jonge kinderen 
en gaf advies vitamine K beleid bij pasgeboren. Tevens wer-
den de “Duin en Kruidberg voedingsdagen” georganiseerd.

Werkgroep- Rond de Tafel Cystic Fibrosis
In 2020 zijn als gevolg van corona geen bijeenkomsten 
geweest. De CFCLINET studie is opgezet m.b.t. effecten van 
Lumacaftor/Ivacaftor combinatietherapie op de lever.

Opleiding in 2020
Momenteel zijn er vier kinderartsen MDL in opleiding in 
Nederland.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter Dr. B.G.P. Koot, vicevoorzitter Dr. T. Hummel,  
secretaris Dr. S.T.A. Teklenburg-Roord, penningmeester  
Dr. R. Scheenstra, vertegenwoordiger fellows Dr. W. de Vries, 
Dr. Sarah Teklenburg-Roord, secretaris waarnemende  
bestuursleden Dr. E. George en Dr. W. van der Woerd.

De sectie NGM steunt wetenschappelijk gastrointesti-
naal onderzoek en geeft middels interessante voor- en/of 
najaarsbijeenkomsten de basale Neurogastroenterologie en 
klinisch relevante Motiliteits onderzoeken een platform. 

Tijdens de vrije voordrachten van de digitale najaarsverga-
dering 2020 werden weer diverse presentaties gegeven van 
Nederlands motiliteitsonderzoek. Motiliteit wordt gemeten 
van oesofagus tot anorectum. Onderzoeken vonden plaats 
bij patiënten met achalasie, eosinofiele oesofagitis, chro-
nische intestinale pseudo obstructie en prikkelbare darm 
syndroom (PDS). 

Onze sectie is betrokken bij de recente oprichting van 
een taskforce om de zorg voor patiënten met functionele 
buikklachten te optimaliseren. Hierbij zijn 12 centra (zowel 
academisch als perifeer) uitgenodigd om een netwerk van 
expertise centra op te zetten. De MLDS heeft geld beschik-
baar gesteld voor enkele projecten: awareness campagne 
over PDS, opzet netwerk expertise centra en keuzehulp voor 
PDS patiënten.

De sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit heeft per 
1 januari 2021 een bestuurswisseling ondergaan. André 

Smout trad terug als bestuurslid en is door Bram Beckers 
vervangen. De sectie is lid van de European Society of 
Neurogastroenterology and Motility (ESNM) en de voorzit-
ter van de sectie is lid van het ESNM bestuur. Hierdoor zijn 
alle leden van de sectie ook lid van de ESNM en maken zij 
dus aanspraak op een gratis lidmaatschap van het tijdschrift 
Neurogastroenterology and Motility en op gereduceerde ta-
rieven voor internationale motiliteitscongressen van ESNM 
en FNM. 

De Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit telt  
248 leden. 

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

Dr. José Conchillo, secretaris 

Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit

NVGE
NEDERLANDSE VERENIGING 
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

SECTIE NEUROGASTROENTEROLOGIE EN MOTILITEIT
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Positionering 
Dit jaar hebben we als V&VN MDL meegedacht in de 
ontwikkelingen binnen de V&VN om te werken aan een 
toekomstbestendige Vereniging, een betere inbreng van 
verpleegkundigen en verzorgenden binnen V&VN, maar 
vooral om de positie van verpleegkundigen, verzorgenden 
en verpleegkundig specialisten beter neer te kunnen zetten. 
Binnen V&VN wordt verkend waar tussen afdelingen meer 
samenhang gerealiseerd kan worden. Daarnaast is er een 
nieuwe MijnV&VN ontwikkeld. V&VN MDL denkt ook mee in 
verschillende landelijke richtlijnen rondom IBD, colorectaal 
carcinoom, voeding en leverziekten. Het bestuur van de 
V&VN MDL beschikte niet meer over een secretaris. De va-
catures binnen het bestuur zijn onder de aandacht gebracht 
bij de leden. 

Zinnige Zorg Maag
V&VN MDL heeft meegewerkt aan het project Zinnige Zorg 
Maagklachten. Dit is een project dat vanuit het Zorg Instituut 
Nederland is ingezet (in opdracht van VWS). Elke patiënt/cli-
ent moet er op kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ont-

V&VN MDL

Contactpersoon voor
V&VN, NVMDL, NVGE, beleidsplan, opleiding MDL vpk, 
expertisegebied, kwaliteitsregister, nieuwsbrief, 
netwerk verpleegkundig specialisten MDL, sponsoring, 
scholingsplan

V&VN, sponsoring, website, secretariaat 

V&VN, financiën, sponsoring, scholingsplan 

Leidinggevenden endoscopie 

Verpleegkundig endoscopisten, RIVM, CZO 

Endoscopie 

Voeding

Lever 

N-IBD, scholingscommissie 

MDL chirurgie/ oncologie, kwaliteitsregister, website, 
facebook, LinkedIn 

Rol binnen bestuur
Voorzitter 
(adviseur vanaf 3-2020) 

Secretaris (tot 3-2020 
daarna vacature) 

Penningmeester

- 

Bestuurslid

Bestuurslid 

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuursleden 2019
Thea Korpershoek

Ellen Sprong

Rickhaira van Rhee

VACATURE

Anita Boersen

Noortje Klooster 

Judith Beurskens

Carina Verstraete

Marthe Verwey

Agnes Reijm

Voorwoord 
Het jaar 2020 stond in het teken van COVID-19, het coro-
navirus wat de wereld, Nederland en de ziekenhuizen bezig 
hield. Ook als V&VN MDL kregen we hiermee te maken, 
waardoor er minder voortgang was in activiteiten. Veel stond 
stil. Op dit moment telt de afdeling 654 leden, dat is 33 
leden minder dan in januari 2020 (toen 687). 

Namens bestuur V&VN MDL, 

Thea Korpershoek
Voorzitter/ adviseur 

Afdelingsstructuur 
De netwerken die binnen de V&VN MDL horen zijn: Endo-
scopie, Lever, IBD, Verpleegkundig Endoscopist, Voeding, 
MDL-chirurgie-oncologie en Verpleegkundig Specialisten 
MDL. De netwerken chirurgie-oncologie en VS MDL zijn in 
2017 gestart en nog in verdere ontwikkeling. In verband met 
het coronavirus heeft alleen het netwerk Lever een online 
bijeenkomst kunnen organiseren. 

Bestuur
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vangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. 
En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. 
Het Zorginstituut beoordeelt daarom of de diagnostiek en de 
therapeutische interventies die deel uitmaken van het ba-
sispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige 
manier worden ingezet.

Gezamenlijk organiseren 
In verband met het coronavirus hebben we het DDD congres 
in Veldhoven van maart moeten annuleren. Het najaarscon-
gres is online doorgegaan. Er was een V&VN MDL program-
ma samengesteld van presentaties die ook voor NVGE leden 
gepresenteerd zijn. 

Lever
Voorjaar 2020 was boven verwachting rustig voor het 
levernetwerk. De geplande live scholing in april ging wegens 
COVID niet door. Najaar 2020 werd juist heel druk. Na veel 
wikken en wegen ging de scholing online door in de vorm 
van een webinar. Vanuit een studio in Utrecht konden  
113 geïnteresseerden deze webinar volgen. De presentaties 
over de lever, levercirrose, portale hypertensie, NAFLD en 
leefstijlinterventies bij NASH/NAFLD werden kundig en vol 
enthousiasme gepresenteerd. Er was ruimte voor vragen 
en interactie. Nadien werd er de mogelijkheid geboden een 
enquête in te vullen. Hierop reageerde de helft van de deel-
nemers. De nascholing kreeg een gemiddeld cijfer van 8,2. 
De meesten vonden het onder de huidige omstandigheden 
een goed alternatief. Vooral het netwerken met collega’s 
werd gemist. Geen reistijd werd als voordeel gezien van de 
online scholing.

Voeding
In 2020 is er geen voedingsoverleg geweest. De concept 
richtlijn enterale voeding is bijna afgerond. 

IBD 
Jaarlijks worden er minimaal 5 regiobijeenkomsten geor-
ganiseerd, verspreid door het land. Deze bijeenkomsten 
worden door 20-30 IBD verpleegkundigen/ verpleegkundig 
specialisten bezocht. Het zijn interactieve avonden waarin 
kennis omtrent IBD wordt gedeeld. Door de uitbraak van 
de Covid-19 pandemie hebben enkele regiobijeenkomsten 
helaas niet plaatsgevonden. Een regiobijeenkomst is in de 
vorm van een webinar georganiseerd.

De HAN scholing voor MDL verpleegkundigen is een scho-
ling welke jaarlijks terugkomt. Afgelopen jaar zijn er weer 
een aantal verpleegkundigen die de IBD scholing hebben 
afgerond.

Verpleegkundig Endoscopisten 
2020 is voor de VE een rustig jaar geweest wat scholing be-
treft vanuit het netwerk. Doordat de DDD niet doorging vie-
len daarmee twee scholingsmomenten weg. De Meet&Greet  
ging helaas ook niet door. Afgelopen jaar is het netwerk VE 
in gesprek gegaan met het algemeen bestuur NVMDL over 
het verwijderen van poliepen tussen 10 en 20 mm. Hiervoor 
werd voorafgaand een enquête uitgezet onder de VE om de 
wensen te inventariseren. Hopelijk is dit het begin van een 
traject.
 
Endoscopie 
In 2020 is er een endoscopieverpleegkundige gestart als 
bestuurslid. Omdat er geen netwerk is en door de situatie 
m.b.t. tot corona is er nog niets georganiseerd. De behoef-
tes zijn nog niet duidelijk in kaart gebracht, dit gaat in 2021 
gebeuren.
 
Leidinggevenden MDL endoscopie 
Hier is geen informatie over beschikbaar. Er is geen be-
stuurslid namens dit netwerk.  

MDL chirurgie/ oncologie
Het platform chirurgie/oncologie heeft in 2020 door 
Covid-19 weinig kunnen uitvoeren.
De planning is om een congres te organiseren. Of dit in 
2021 gaat lukken, is afhankelijk van de ontwikkelingen van 
Covid-19.

Verpleegkundig Specialisten MDL
In 2020 is er verder geen voortgang omtrent het netwerk. 
De voorzitter heeft wel landelijk meegedacht in de V&VN VS 
werkgroep voor inventarisatie omtrent visitatie van ver-
pleegkundig specialisten in Nederland. 

Kinder-MDL 
In 2020 zijn er contacten geweest met een aantal kinder-
MDL verpleegkundig specialisten/ verpleegkundigen. Zij 
denken na wie er vanaf 2021 deel gaat nemen in het bestuur 
V&VN MDL. Zo krijgt ook de kinder-MDL een plaats in onze 
afdeling.



9 N
V

G
E

JAARVERSLAG 2020 NVGE

Vooruitblik naar 2021
l organiseren congressen en symposia 
l bestuur V&VN MDL: inwerken voorzitter, secretaris (indien 

gevonden), bestuurslid kinder-MDL 
l participatie in werkgroepen NVMDL (o.a. endoscopie, voe-

ding, IBD, MDL oncologie)
l evaluatie kwaliteitsvisitaties NVMDL omtrent invulling van 

taakherschikking/ delegatie 
l mogelijkheid voor posterpresentaties wetenschappelijk 

onderzoek/ kwaliteitsverbeterprojecten tijdens de DDD 
dagen 

l doelen per netwerk zijn te vinden in het vernieuwde be-
leidsplan V&VN MDL 2020 - 2025

Samenwerking met andere verenigingen 
De samenwerking met de NVGE en de NVMDL is onvermin-
derd doorgegaan. Er zijn online overlegmomenten geweest 
om gezamenlijk na te denken en acties uit te zetten omtrent 
de DDD dagen en omtrent taakherschikking/ taakdelegatie. 

Individuele voordelen 
De V&VN MDL publiceerde twee keer een digitale nieuws-
brief met bestuursnieuws. Daarnaast ontvingen alle leden 
ook de nieuwsbrieven en vakbladen van de V&VN. De 
website www.mdl.venvn.nl was beschikbaar en in 2020 
geüpdatet. 

Nederlandse Vereniging voor 
Gastro-enterologie
Postbus 657
2003 RR Haarlem
Tel: 023 - 5513016 
E-mail: secretariaat@nvge.nl
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