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Treatment Targets for Colorectal Adenomas). In het najaar 
gingen abstractprijzen naar M.C. Visschedijk (Genomic and 
expression analysis identify WWOX as a disease modifier 
gene in fibrostenotic Crohn’s disease) en R.M. Barendse 
(Transanal endoscopic microsurgery versus endoscopic 
mucosal resection for large rectal adenomas (TREND study).
De NVGE Student Award werd in het voorjaar uitgereikt aan 
A.E. Slaman (Improved anastomotic leakage rates in patients 
following Ivor Lewis esophagectomy with omental wrap and 
pleural flap) en in het najaar aan B.D. Vermeulen (Manage-
ment of Eosinophilic Esophagitis in Daily Clinical Practice). 

Casuïstiek
De (geaccrediteerde)besprekingen in de Jaarbeurs werden 
in 2016 teruggebracht naar twee bijeenkomsten, april en  
november, en er werd een nieuw format geïntroduceerd. Per 
avond worden nu meerdere afdelingen betrokken die elk drie 
presentaties van 10 minuten verzorgen met aansluitend 
discussie. De presentaties worden beoordeeld door een 
jury. De prijs bestaat uit een kleine beker, een uitnodiging 
om de casus in Magma te publiceren en een boekenbon. 
Het nieuwe format en het competitie element leidde tot 
een grotere opkomst en enthousiaste deelname vanuit de 
verschillende OORs.

Prijzen
De jury van de NCGE Gastrointestinale Research Prijs beoor-
deelde onder voorzitterschap van prof. dr. ir. H.W. Verspaget 
in 2016 in totaal 17 ingezonden proefschriften. De winnaar 
was E. van Nood voor het proefschrift getiteld: ‘‘Fecal Micro-
biota Transplantation. Clinical and experimental studies. De 
tweede prijs ging naar C.M.C. le Clercq voor het proefschrift 
getiteld: ‘Quest for the best – Quality of colonoscopy and 
colorectal cancer diagnosis in clinical practice’

Aantal toegekende reisbeurzen in 2016
Het aantal toegekende reisbeurzen aan NVGE-leden in afge-
lopen jaar bedroeg in totaal 24.

Proefschrift sponsoring
Ook in 2016 konden leden van de NVGE proefschriftsponso-
ring aanvragen: 29 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 2016 ontvingen 8 leden een Gastrostartsubsidie van  
€ 7.500,-. De toegewezen projecten zijn te vinden via
 www.nvge.nl

J.J. Keller, secretaris NVGE. 

Bestuur
Prof. dr. C.H.C. de Jong trad af als vice-voorzitter en werd 
opgevolgd door prof. dr. L.P.S. Stassen.
Het bestuur kwam in 2016 twaalf keer bijeen in wisselende 
samenstellingen. Naast de reguliere (kern)bestuursvergade-
ringen, is er jaarlijks een brainstormsessie, een tweetal ab-
stractvergaderingen en een bijeenkomst met de sponsoren.

Leden
In 2016 werden in totaal 114 nieuwe leden aangenomen, 
waaronder 41 buiten gewone leden, 70 leden beëindigden 
het lidmaatschap en 11 leden werden  
geroyeerd.

NVGE activiteiten
Voor- en najaarscongressen in 2016
In 2016 vonden de gebruikelijke tweedaagse voor- en 
najaarscongressen plaats in Veldhoven. De abstractboekjes 
met programma’s, ook van eerdere jaren, zijn te downloaden 
via de website van de vereniging. 
Tijdens de president select sessie werden tijdens het voor-
jaarscongres abstractprijzen toegekend aan A.W. Rauwers 
(Bacterial contamination of reprocessed ERCP duodenosco-
pes in The Netherlands is widespread) en E. Hartmans (CD44 
and its splice variant CD44v6 as Potential Imaging and 

Ledenaantallen per 1 januari 2017 per vereniging/
sectie

Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie 1816
Sectie Gastrointestinale Endoscopie 571
Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit 240
Netherlands Society for Parental and Enteral Nutrition 219
Sectie Experimentele Gastroenterologie 342
Sectie Kinder-MDL 129
Sectie Inflammatoire Darmziekten 229
Sectie Gastrointestinale Oncologie 212
Bloklidmaatschap ESPEN/NESPEN 74
Ereleden/niet contribuerend 11
V&VN MDL (buitengewone leden) 668

Aantal deelnemers NVGE-congressen in 2016 

Aantal deelnemers NVGE voorjaarscongres 864 
(lager door gelijktijdig ECCO-congres in Amsterdam)
Aantal deelnemers NVGE najaarscongres 1027

Tijdens de NVGE dagen waren in het voorjaar 34 en in het 
najaar 58 bedrijven aanwezig met een stand.
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M. Paauwe (LUMC); Targeting stromal interactions in the pro-
metastatic tumor microenvironment - Endoglin & TGF-β as (un)
usual suspects

Bestuur
In 2016 hebben Anje te Velde (voorzitter) en Gerd Bouma 
(secretaris) afscheid genomen van de SEG. Het bestuur is 
hen zeer dankbaar voor hun jarenlange bijdrage. Zij worden 
opgevolgd door Manon Wildenberg (voorzitter) en Luuk Ha-
winkels (secretaris). Het bestuur bestaat daarnaast uit Rinse 
Weersma (penningmeester) en Daisy Jonkers (lid). 

Dr. Luuk Hawinkels, secretaris

Sectie Gastrointestinale Endoscopie
Als ieder jaar verzorgde de sectie op de voorjaars- en na-
jaarsvergadering een programma op de vrijdagochtend waar 
de beste abstracts, ingezonden voor onze sectie, werden 
gepresenteerd. 

In het voorjaar werd een symposium georganiseerd over 
Endoscopieregistraties, getiteld: zegening of noodzakelijk 
kwaad? In het najaar werd voor de vierde keer het videofo-
rum “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 tempo werden getoond. Aansluitend 
vond het Mini-symposium Sectie Gastroinestinale Endo-
scopie: “Let’s talk about sex” plaats. De Sectie Gastrointesti-
nale Endoscopie heeft zich het afgelopen jaar verder beijverd 
voor continuering van de toezending van het tijdschrift 
Endoscopy aan haar leden. Via het in 2014 het geïntrodu-
ceerde NVGE-ESGE Dual membership konden sectieleden 
tegen gereduceerd tarief lid worden van de ESGE, waarbij 
de toezending van het tijdschrift Endoscopy inbegrepen is. 
Tot op heden hebben 206 leden gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid.

Het bestuur van de sectie Gastrointestinale Endoscopie 
bleef in 2016 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). 

Prof. dr. Jacques Bergman, secretaris
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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. Sinds 
2008 wordt hiertoe tijdens de voorjaarsvergadering van de 
NVGE samen met de Sectie Basale Hepatologie van de Ne-
derlandse Vereniging voor Hepatologie ‘the Dutch Gastroen-
terology and Hepatology Meeting (DEGH)’ georganiseerd. 
Daarnaast stimuleert de sectie basaal wetenschappelijk 
onderzoek en de samenwerking tussen verschillende onder-
zoeksgroepen op het gebied van de gastroenterologie. Tot 
slot levert de SEG een bijdrage in drukkosten van proef-
schriften van haar leden.

Dutch Gastroenterology and Hepatology Meeting
Tijdens de voorjaarsvergadering vond voor de negende maal 
de DEGH plaats. Ondanks de gelijktijdige planning van de 
ECCO in Amsterdam was het aantal inzendingen nauwelijks 
lager dan gebruikelijk, en was er een mooi programma met 
23 geselecteerde abstracts verspreid over 4 sessies op 
donderdag en vrijdag. Daarnaast waren er 5 invited teaching 
lectures, die dit jaar met name georiënteerd waren op de 
lever en het microbioom. 
Na het succes van vorig jaar vond ook dit jaar een battle 
plaats, waarin jonge auteurs van drie in 2015 gepubliceerde 
artikelen hun paper mochten presenteren in 5 minuten. Na 
afloop werd door het publiek bepaald dat Thijs Wielenga 
(AMC) de winnaar was van de Junior Research Prize met zijn 
paper ‘ER-stress-induced differentiation sensitizes colon 
cancer stem cells to chemotherapy’ (Cell Reports 2015; 
13: 489-494). Naast de battle die zich richt op al gepubli-
ceerde papers, reikt de SEG elk jaar een abstractprijs uit. Dit 
jaar ging deze prijs naar Elmire Hartmans (UMCG) voor het 
abstract ‘CD44 and its splice variant CD44v6 as Potential 
Imaging and Treatment Targets for Colorectal Adenomas’.

Proefschriftsponsoring
De SEG heeft in 2016 extra sponsoring gegeven voor de 
volgende proefschriften:
I. Molendijk (LUMC): Mesenchymal stromal cell therapy for 
Crohn’s disease from perianal fistulizing disease to experimental 
colitis
H. Eppinga (Erasmus MC): Linking gut to skin – The microbiome 
and Chronic Inflammatory Diseases
E. van den Broek (VUmc): Chromosomal breakpoints in colorec-
tal cancers
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Sectie Gastrointestinale Oncologie
De sectie oncologie heeft als doelstelling om een multi-
disciplinair platform te bieden voor de gastro-intestinale 
oncologie in Nederland. Tijdens de voor- en najaarsvergade-
ring wordt een sessie verzorgd, waarin de beste abstracts 
met oncologische onderwerpen worden gepresenteerd. Het 
aantal ingestuurde abstracts was in 2016 35, waarvan er 18 
werden geaccepteerd voor presentatie. Verder organiseerde  
de sectie ook in 2016 weer tijdens het voorjaarscongres een 
thema symposium, met dit keer als onderwerp “palliatieve 
MDL zorg”. 
De sectie bestaat sinds 2012 en heeft ruim 200 leden, be-
staande uit onder andere MDL-artsen, chirurgen en patho-
logen. Tijdens de najaarsvergadering werd er een algemene 
ledenvergadering georganiseerd waarin de bestuurswis-
selingen werden aangekondigd. De samenstelling van het 
bestuur van de sectie oncologie is met deze bestuurswisse-
ling inmiddels helemaal hetzelfde als die van de commissie 
oncologie van de NVMDL.  

Bestuurssamenstelling: Jolanda van Dieren, voorzitter; 
Marloes Bigirwamungu, secretaris ; Eric Gielisse, penning-
meester. Leden:  Kristien Tytgat; Ruud Schrauwen; Manon 
Spaander;  Lieke Hol; Gerben Schouten; Niels van Lelyveld.

Dr. Marloes Bigirwamungu, secretaris

Sectie Inflammatoire 
Darmziekten (IBD)
De sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) richt zich vooral 
op klinisch wetenschappelijk onderzoek naar inflammatoire 
darmziekten en organiseert de wetenschappelijke vergade-
ringen tijdens de NVGE en ieder najaar ook een nascholings-
symposium op IBD gebied. 
Wegens het samenvallen van het Europees Crohn en Colitis 
congres (ECCO) met de NVGE in maart 2016 organiseerde 
de sectie IBD een Nederlandse sessie met vrije voordrach-
ten binnen het ECCO congres in Amsterdam. Deze Neder-
landse abstractsessie werd zeer goed bezocht en kende een 
gevarieerd programma waarbij levendige discussies werden 
gevoerd. Traditiegetrouw wordt in het najaar een symposi-
um georganiseerd. Dit jaar werd gekozen om de twee meest 

gestelde vragen aan het IBD expertpanel, wat te doen met 
infiltraten en abcessen in de ileocoecaal hoek bij de ziekte 
van Crohn en hoe te handelen bij dyplasie in de biopten 
bij IBD surveillance, te bespreken en werd dit symposium 
samen met de chirurgen georganiseerd. 
Per onderwerp werd door de voorzitter van het expertpanel, 
Dr. N. de Boer allereerst een inleiding verzorgd, gevolgd door 
een casus gepresenteerd door Dr. V. de Jonge en L. Derikx 
waarop commentaar werd geleverd door het publiek en door 
vier experts, Prof. dr. L.P.S. Stassen; H. Hofker; Prof. dr. G. 
d’Haens en Dr. B. Oldenburg, waarna deze laatste twee tot 
een advies kwamen naar aanleiding van literatuur en casus 
voor een adviesbehandeling in Nederland. Dit symposium 
werd zeer goed bezocht en de waardering voor deze opzet 
bleek uit de positieve reacties die wij mochten ontvangen. 
Daarnaast vonden in oktober ook twee sessies met vrije 
voordrachten plaats.  De IBD sectie was zeer verheugd dat 
één van de ingezonden abstracts (“Genomic and expres-
sion analysis identify WWOX as a disease modifier gene in 
fibrostenotic Crohn’s disease” door M. Visschedijk ea.) werd 
gekozen als president select presentatie. Tijdens de reguliere 
abstractvergadering werd een aanmoedigingsprijs uitgereikt 
aan de student K. Diederen voor zijn abstract over complica-
ties en recidief ziekte na primaire ileocoecaalresectie.

In 2016 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden; 
Desiree Leemreis-van Noord (AIOS lid) nam afscheid tijdens 
de najaarsvergadering. Het nieuwe aios lid van het bestuur 
geïnstalleerd: Corinne Spooren (UMC Maastricht). Het 
huidige bestuur bestaat uit Janneke van der Woude (voorzit-
ter), Marieke Pierik, Corinne Spooren (aios), Marco Mundt en 
Ingrid Gisbertz (secretaris).

Dr. Ingrid Gisbertz, secretaris

Sectie kinder-MDL (SMDL)
De sectie kinder-MDL (SMDL) 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 2016 129 leden vanuit 
de NVGE en 110 leden vanuit de NVK, waarvan 39 lid waren 
van beide verenigingen. De sectie telde 45 geregistreerde 
kinderartsen MDL. 
Mei  Sectie bestuursvergadering 
Juni  Sectie vergadering, lever dunne darm transplan-

tatie bespreking  in combinatie met Casuïstiek 
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bespreking (Jaarbeurs Utrecht) 
November Sectie vergadering, lever dunne darm transplan-

tatie bespreking in combinatie met Casuïstiek 
bespreking (Jaarbeurs Utrecht) 

Activiteiten van de werkgroep kinder-IBD (KICC) 
In KICC (Kids with Crohn’s and colitis) zijn 18 kinderartsen-
MDL actief. Het bestuur bestaat uit Hankje Escher (voorzit-
ter), Patrick van Rheenen (secretaris) en Angelika Kinder-
mann (penningmeester). De werkgroep, opgericht in 2008, 
houdt zich bezig met multicenter studies, indicatoren en 
richtlijnen op het gebied van IBD bij kinderen. 

Juni vergadering (voorafgaand aan sectievergadering 
in Jaarbeurs Utrecht)

November  vergadering (voorafgaand aan sectievergadering 
in Jaarbeurs Utrecht)

In 2016 werd de werkgroep Leverziekten opgericht, en 
gestart met een multicenter studie naar het voorkomen en 
de genetische achtergrond van PSC bij kinderen. Voorzitter: 
Barbara de Koning.

Opleiding in 2016
5 fellowplaatsen in Nederland, waarvan 1 fellow zijn oplei-
ding dit jaar heeft afgerond. 

Bestuursamenstelling
Voorzitter Mevr. Prof. Dr. J.C. Escher, secretaris:  
dr. R. Scheenstra, Ppenningmeester: dr. B.G.P Koot,  
vertegenwoordiger fellows: Mevr. W van der Woerd.

Dr. René Scheenstra, secretaris

Sectie Neurogastroenterologie 
en Motiliteit 

De sectie NGM steunt wetenschappelijk gastrointestinaal 
onderzoek en kan middels interessante voor- en/of najaars-
bijeenkomsten de basale Neurogastroenterologie en klinisch 
relevante Motiliteits onderzoeken een platform geven. 
Tijdens de vrije voordrachten van de voorjaarsvergadering 
2016 werden weer diverse presentaties gegeven van Ne-
derlands motiliteitsonderzoek. Motiliteit wordt gemeten van 
oesofagus tot anorectum. Onderzoeken vonden plaats bij 
patiënten met eosinofiele oesofagitis, refluxziekte, achala-
sie en fecale incontinentie. In de najaarsvergadering 2016 
werd ook het symposium “Invasive strategies for functio-

nal GI disorders” gehouden met ditmaal veel expertise uit 
Nederland. De sprekers S. Breukink (Maastricht), M. Bruno 
(Rotterdam), A. Smout (Amsterdam) en G. Wanten (Nijme-
gen) gaven de toehoorders in de Parkzaal inzichten over 
chirurgische behandeling van obstipatie, sfincterotomie bij 
Oddi dyskinesie, endoscopische behandeling van refluxziekte 
en totale parenterale voeding bij ernstige dysmotiliteit en 
pseudo-obstructie.

De sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit steunt de 
European Society of Neurogastroenterology and Motility 
(ESNM) en de voorzitter van de sectie is lid van het ESNM 
bestuur. Van 29 augustus tot 1 september 2018 wordt het 
NGM wereldcongres van de Federation of Neurogastroente-
rology and Motility (FNM) in Amsterdam gehouden en onze 
sectie is actief betrokken bij de organisatie. 
Bestuurssamenstelling: A.J. Bredenoord, voorzitter; J.M. 
Conchillo, secretaris; M.A. Benninga, penningmeester. 
Leden: D.P. Hirsch; D. Keszthelyi; A.J.P.M. Smout; R. van den 
Wijngaard.

Dr. José Conchillo, secretaris

NESPEN 2016
Netherlands Society for Parenteral and Enteral  
Nutrition clinical nutrition and metabolism

Als gastheer van het ESPEN congres in 2017 in het World 
Forum te ’s Gravenhage is het bestuur het afgelopen jaar 
druk bezig geweest met de organisatie. Om het thema van 
het congres ‘nutriton meets innovation’ breder te trekken 
naar Nederland als innovatief voedingsland zal op de dag 
voorafgaande aan het congres het Healthy Food Congres 
georganiseerd worden. 

Voor- en najaarscongres NVGE
Voor de bijeenkomst in maart in Veldhoven waren abstracts 
ingediend van hoog niveau. Het beste abstract heeft de 
travelgrant ESPEN 2016 (€ 1250) voor het bezoeken van het 
ESPEN congres in Kopenhagen mogen ontvangen. Win-
naar was Mw. Nicole R.C. Lefel (MUMC).met het abstract: 
‘Diarrhea is a risk factor for liver injury and may lead to 
Intestinal Failure Associated Liver Disease in critical illness’. 
Aansluitend vond het symposium ‘Eiwit- en energiebehoefte 
van zieke mensen’ met als gastspreker Dr. P. Weijs, lector 
gewichtsmanagement, VU medisch centrum, Amsterdam, 
plaats. Aansluitend waren er presentaties over voedingson-
derzoek door onderzoeksdiëtisten. Tijdens dit symposium 
is ook de proefschrift prijs van NESPEN uitgereikt aan twee 
inzenders: dr. Nicolette Wierdsma (VUMC): To keep a balance 
in disease specific intestinal insufficiency  en dr. Arja Gerritsen 
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(Gelre ziekenhuizen): Nutrition and Pancreatic Surgery. Beide 
proefschriften werden door de jury zeer positief beoordeeld 
als aanvulling op het Nederlands klinisch voedingsonder-
zoek. 
Tijdens het congres in het najaar werd een symposium 
georganiseerd met daarin de geaccepteerde abstracts en 
daarna voordrachten over het onderwerp ‘Behandeling van 
high output stomata en fistels’. Multidisciplinair werd deze 
problematiek besproken door chirurg, onderzoeker, ver-
pleegkundig specialist en diëtist vanuit het Darmfalen team 
van het AMC.

Bestuurssamenstelling
Er hebben in 2016 geen wijzigingen in de bestuurssamen-
stelling plaatsgevonden.

Dr. Geert Wanten, voorzitter
Cora .F. Jonkers-Schuitema, secretaris

V&VN MDL

In 2016 is de focus gelegd op de taakherschikking. Er is een 
goede start gemaakt met de CZO erkenning voor de endos-
copieverpleegkundige en de verpleegkundig endoscopist. 
Daarnaast heeft de landelijke werkgroep taakherschikking 
een advies uitgebracht over de inzet van de verschillende 
functies. Mede dankzij de inzet van bestuur en de netwer-
ken hebben we dit en andere activiteiten kunnen verrichten. 
Onze afdeling is een stabiele afdeling die nog steeds groeit. 
Op dit moment telt de afdeling 639 leden, dit is 11 leden 
meer dan in januari 2016. 

Afdelingsstructuur 
De netwerken die binnen de V&VN MDL hoorden zijn: endo-
scopie, lever, IBD, voeding. Alle netwerken organiseerden 
eigen bijscholingen en hebben een eigen netwerkdeel op de 
website. 
Bestuur: Thea Korpershoek, voorzitter; Angelie de Heer, 
vice-voorzitter; Ellen Sprong, Secretaris, Rickhaira van Rhee, 
penningmeester; Hanneke Huiskamp, bestuurslid; Wilma 
Kok, bestuurslid;Mandy van Hout, bestuurslid; Erica Ruiter, 
bestuurslid
Angelie de Heer nam tijdens de ledenvergadering in oktober 
afscheid. De vacature van vice voorzitter is nog niet op-
gevuld. Mandy van Hout werd in oktober 2016 officieel 
bestuurslid, na een periode als aspirant bestuurslid. 

Positionering 
In 2016 heeft de V&VN MDL afspraken gemaakt met de Ne-
derlandse Vereniging van MDL artsen. Alle leden kunnen nu 
buitengewoon lid worden van de NVMDL. Hierdoor hebben 
ze toegang tot de website, concept richtlijnen en tot werk-
groepen binnen de NVMDL.  Er zijn concretere afspraken 
over de samenwerking. Een werkformulier voor de Verpleeg-
kundig Specialist en voor de verpleegkundig endoscopist 
zijn beschikbaar op onze website. Er wordt gewerkt aan een 
bijeenkomst in 2017 voor artsen, PA en VS en verpleegkun-
digen om met elkaar over taakherschikking te praten. 
Om meer inzicht te krijgen in de leden van de afdeling is er in 
december 2016 een vragenlijst toegevoegd aan de inchrij-
ving. Alle leden zijn gevraagd de gegevens aan te vullen. Zo 
krijgt de afdeling mogelijkheid concreter inzichtelijk welke le-
den welk aandachtsgebied hebben en kan daar de komende 
jaren beter op ingespeeld worden. 
De eerste stap naar de CZO erkenning van de verpleegkundig 
endoscopist en de endoscopieverpleegkundige is rond! Zie-
kenhuizen en scholen kunnen erkenning aanvragen. Je kunt 
meer informatie vinden hierover op www.czo.nl . Helaas laat 
de CZO erkenning voor de MDL verpleegkundige wat langer 
op zich wachten, de verwachting is dat we deze eind decem-
ber 2017, begin 2018 kunnen realiseren.

Gezamenlijk organiseren 
Een aantal congressen werden gezamenlijk georganiseerd, 
denkend aan het voor- en najaarscongres. Het voorjaars-
congres viel samen met de ECCO, waardoor er toen alleen 
voor endoscopie en voedingsverpleegkundigen een congres 
is georganiseerd. Beide congressen werden goed bezocht!  
Daarnaast organiseerden netwerken eigen bijscholingsavon-
den/ dagen, inmiddels is het netwerk endoscopie stabiel en 
organiseert zij 1-2 keer per jaar een regiobijeenkomst. Sa-
men met de NVMDL werd een kwaliteitsdag in Amsterdam 
georganiseerd. Ook is er een samenwerking met de ESGENA 
en bezocht Mandy van Hout, bestuurslid van de V&VN MDL 
de ESGENA/UEGW in Wenen.
 
Individuele voordelen
De V&VN MDL publiceerde drie keer een digitale nieuwsbrief 
met bestuursnieuws. Daarnaast ontvingen alle leden ook de 
nieuwsbrieven en vakbladen van de V&VN. 
De website www.mdl.venvn.nl was beschikbaar.
 
Vooruitblik naar 2017
- Bijeenkomst taakherschikking voorjaar 2017
- Officiële CZO erkenning verpleegkundig endoscopisten, 

endoscopieverpleegkundigen en MDL verpleegkundigen
- organiseren congressen en symposia (o.a. Veldhoven  

2 keer, kwaliteitsdag, PDS symposium, netwerkbijeen-
komsten)
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- contacten met de SIG/ oncologie verder uitdiepen
- bestuur V&VN MDL: werven en inwerken nieuwe  

bestuursleden ( vicevoorzitter)
- inventariseren communicatie via facebook of andere  

media
- meedenken in samenwerking met NVMDL met HKZ Q 

mentum.

Namens bestuur V&VN MDL, 
Thea Korpershoek, voorzitter


