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Bestuur
Dr. J.J. Keller trad af als secretaris en werd opgevolgd door 
ondergetekende, prof. dr. C.J. van der Woude.
Prof. dr. C.H.C. De Jong werd als vice voorzitter opgevolgd 
door prof. dr. L.P.S. Stassen.
Het bestuur kwam in 2017 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 2017 werden in totaal 110 nieuwe leden aangenomen,  
55 leden beëindigden het lidmaatschap.

NVGE activiteiten
Digestive Disease Days
In 2017 werd de een nieuwe naam geintroduceerd voor de 
tweedaagse voor- en najaarscongressen in Veldhovenn: 
Digestive Disease Days. Ook werd overgegaan tot gebruik 
van een congresapp. De abstractboekjes met programma en 
samenvattingen zijn, ook van eerdere jaren, nog te downloa-

den via de website van de vereniging. 
Tijdens de president select sessie werden tijdens de DDD 
in het voorjaars abstractprijzen toegekend aan E.J. de Groof 
voor het abstract  Laparoscopic ileocecal resection versus 
infliximab treatment of terminal ileitis in Crohn’s disease: 
The LIR!C trial en aan R.M. van Amelsfoort voor het abstract: 
A multicenter randomized phase III trial of neo-adjuvant 
chemotherapy followed by surgery and chemotherapy or by 
surgery and chemoradiotherapy in resectable gastric cancer: 
the CRITICS study. 
Beide abstracts warden gepresenteerd tijdens de plenaire 
president select sessie. In het najaar ging de oorkonde 
voor het president select abstract naar Y. Wouters voor 
het abstract getiteld: Taurolidine prevents catheter-related 
bloodstream infections in patients on home paren¬teral 
nutrition - a randomized controlled trial
De NVGE Student Awards werd tijdens de DDD in het voor-
jaar uitgereikt aan Y. Peters voor het abstract: Incidence of 
malignant progression in persistent nondysplastic Barrett’s 
esophagus, a Dutch nationwide cohort study en in het najaar 
aan J. Moolenaar voor het abstract: Isolated ileal blind loop 
inflammation after ileocolonic resection in Crohn’s disease: 
an often neglected diagnosis with an unfavorable prognosis.

Casuïstiek
De (geaccrediteerde)besprekingen in de Jaarbeurs werden in 
2017 in april en  november werden voortgezet volgens het 
in 2017 geïntroduceerde nieuwe format. Per avond worden 
nu drie OORs betrokken die elk drie presentaties van 10 
minuten verzorgen met aansluitend discussie. De presen-
taties worden beoordeeld door een jury. De prijs bestaat 
uit een oorkonde en een boekenbon en een uitnodiging om 
de casus in DDD news te publiceren. 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 
beoordeelde onder voorzitterschap van prof. dr. ir. I.H.M. 
Borel Rinkes in 2017 in totaal 6 ingezonden proefschriften. 
De winnaar was J.H.J. Bernink voor het proefschrift getiteld: 
‘‘The Biology of Human Innate Lymphoid Cells’. De tweede 
prijs ging naar G.M.C. Mascee voor het proefschrift getiteld: 
‘Effects of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs on the 
Gastro-intestinal and Cardiovascular System’

Aantal toegekende reisbeurzen in 2017
Het aantal toegekende reisbeurzen aan NVGE-leden in afge-
lopen jaar bedroeg in totaal 27.

Ledenaantallen per 1 januari 2018 per 
vereniging/sectie

Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie 1812 
Sectie Gastrointestinale Endoscopie 587 
Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit 251 
Netherlands Society for Parental and 
Enteral Nutrition 281 
Sectie Experimentele Gastroenterologie 347 
Sectie Kindergastroenterologie 131 
Sectie Inflammatoire Darmziekten 256 
Sectie Gastrointestinale Oncologie 240 
Bloklidmaatschap ESPEN/NESPEN 73 
Ereleden/niet contribuerend 11 
V&VN MDL (buitengewone leden) 717 

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.





Proefschriftsponsoring
Ook in 2017 konden leden van de NVGE proefschriftsponso-
ring aanvragen: 41 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 2017 ontvingen 8 leden een Gastrostartsubsidie van  
€ 7.500,-. De toegewezen projecten zijn te vinden via www.
nvge.nl

Subsidie onderzoeksinitiatieven
In 2017 zijn drie subsidies van € 15.000,-  toegekend voor 
multidisciplinaire en instelling-overstijgende onderzoeksini-
tiatieven of werkgroepen.

Prof. dr. C.J. van der Woude, secretaris NVGE

Sectie Experimentele 
Gastroenterologie

De Sectie Experimentele Gastroenterologie (SEG) heeft 
tot doel een forum te zijn voor basaal wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van de spijsverteringsorganen. Van 
2008 tot 2017 is hiertoe tijdens de voorjaarsvergadering 
van de NVGE samen met de Sectie Basale Hepatologie van 
de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie ‘the Dutch 
Gastroenterology and Hepatology Meeting (DEGH)’ georga-
niseerd. Daarnaast stimuleert de sectie basaal wetenschap-
pelijk onderzoek en de samenwerking tussen verschillende 
onderzoeksgroepen 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 tiende maal 
de DEGH plaats. Er een mooi programma met 22 geselec-
teerde abstracts verspreid over 4 sessies op donderdag en 
vrijdag voor presentatie en voor het eerst 12 abstracts die 
geselecteerd werden voor 4 minuten pitches. De sessies 
werden ingeleid door een Expert lecture, gegeven door Prof 
Vidal-Vanaclocha uit Valencia met als titel “Liver metastasis-
related genes at primary and metastatic sites from patients 
with colorectal cancer” en door Dr. Buskens (AMC) , met als 
titel “Appendectomy in Ulcerative Colitis, surgery meets 
basic science”. De eerste lecture gaf een mooi inzicht in hoe 

basale data gebruikt kunnen worden in de klinische praktijk, 
terwijl de tweede juist liet zien hoe een klinische bevinding 
kan leiden tot basaal onderzoek. Naast de DEGH sessie was 
er ook een gecombineerde  translationele sessie over het 
microbiooom. Zoals gebruikelijk was er een prijs voor het 
beste abstract. In 2017 scoorden twee abstracts tot op de 
decimaal nauwkeurig gelijk, en besloten is dan ook dat de 
auteurs van deze abstract de prijs delen (MJA Schoonder-
woerd, LUMC en JR De Bruyn, AMC).
Na het succes  van vorig jaar vond ook dit jaar een battle 
plaats, waarin jonge auteurs van drie in 2016 gepubliceerde 
artikelen hun paper mochten presenteren in 5 minuten. Na 
afloop werd door het publiek bepaald dat Vincent van Unen 
(LUMC) de winnaar was van de Junior Research Prize met 
zijn paper: “Mass Cytometry of the Human Mucosal Immune 
System Identifies Tissue- and Disease-Associated Immune 
Subsets” Immunity. 2016 May 17;44(5):1227-39.

Proefschriftsponsoring
De SEG heeft in 2016 extra sponsoring gegeven voor het 
volgende proefschrift: Dr. J.W.A.M. Bosmans, Zuyderland 
Medisch Centrum,“Colorectal Anastomotic Leakage: a call for a 
different approach”

Bestuur
In 2017 is het bestuur ongewijzigd gebleven met Manon 
Wildenberg (voorzitter) en Luuk Hawinkels (secretaris), 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 
getitel: ‘When shit hits the fan’ In het najaar werd voor de 
vijfde keer het videoforum “zonderlinge video’s van eigen 
bodem” gehouden. Voor dit videoforum konden endosco-
pisten een interessante, spannende of grappige endosco-
pievideo insturen, die tijdens het symposium in hoog tempo 
werden getoond. Aansluitend vond het Mini-symposium 
Sectie Gastroinestinale Endoscopie: “Let’s talk about sex” 
plaats. De Sectie Gastrointestinale Endoscopie heeft zich 
het afgelopen jaar verder beijverd voor continuering van de 
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toezending van het tijdschrift Endoscopy aan haar leden. Via 
het in 2014 het geïntroduceerde NVGE-ESGE Dual member-
ship 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 ongewij-
zigd, 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

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 heeft de sectie een abstract sessie waar onderzoekers 
op het gebied van MDL-oncologie de mogelijkheid krijgen 
hun onderzoeksresultaten in een korte presentatie te laten 
zien. Verder organiseert de sectie meestal tijdens het voor-
jaarscongres ook een symposium waar actuele en multi-
disciplinaire oncologische onderwerpen aan bod komen. De 
afgelopen jaren is er aandacht geweest voor surveillance, 
palliatieve zorg, erfelijke tumoren, bijwerkingen van onco-
logische behandelingen en orgaansparende behandelingen. 
Aankomend voorjaarscongres staat het onderwerp “im-
muuntherapie” op het programma. Er zal worden ingegaan 
op de rol van immuuntherapie bij de behandeling van 
gastrointestinale tumoren, maar ook op de gastrointestinale 
bijwerkingen die immuuntherapie kan geven.
De sectie heeft 240 leden. Aan het sectielidmaatschap zijn 
geen kosten verbonden.  
Aanmelden kan via secretariaat@nvge.nl. Het huidige be-
stuur van de sectie oncologie bestaat uit de volgende leden: 
Jolanda van Dieren, voorzitter (AVL, Amsterdam), Marloes 
Bigirwamungu, secretaris (MST, Enschede), Eric Gielisse, 
penningmeester (RKZ, Beverwijk), Kristien Tytgat (AMC, 
Amsterdam), Ruud Schrauwen (Ziekenhuis Bernhoven, 
Uden), Manon Spaander (EMC, Rotterdam), Lieke Hol (EMC, 
Rotterdam), Gerben Schouten (CWZ, Nijmegen), Niels van 
Lelyveld (Antonius, Nieuwegein). Er is nog een vacature voor 
een aios MDL in het bestuur. Bij interesse graag een e-mail 
richten aan de voorzitter (j.v.dieren@nki.nl).

Dr. Jolanda van Dieren, voorzitter
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Sectie Inflammatoire 
Darmziekten (IBD)

De sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) richt zich vooral 
op klinisch wetenschappelijk onderzoek naar inflammatoire 
darmziekten en organiseert de wetenschappelijke verga-
deringen tijdens de NVGE en ieder najaar ook een nascho-
lingssymposium 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 symposium 
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 expertpa-
nel, 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 laat-
ste twee tot een advies kwamen naar aanleiding van litera-
tuur 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 ver-
heugd dat één van de ingezonden abstracts (“Genomic and 
expression 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 aanmoedi-
gingsprijs uitgereikt aan de student K. Diederen voor zijn 
abstract over complicaties en recidief ziekte na primaire 
ileocoecaalresectie.
In 2016 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden; De-
siree 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 2017 127 leden vanuit de NVGE en 110 
leden vanuit de NVK, waarvan 39 lid waren van beide vereni-
gingen. De sectie telde 43 geregistreerde kinderartsen MDL. 

Sectie brede bijeenkomsten 
Maart Sectie vergadering tijdens DDD 
 Gezamenlijk symposium met MDL 
Juni  Sectie vergadering, lever dunne darm 
 transplantatie bespreking  in combinatie met 
 Casuïstiek bespreking (Jaarbeurs Utrecht) 
November Sectie vergadering, lever dunne darm 
 transplantatie bespreking in combinatie met 
 Casuïstiek bespreking (Jaarbeurs Utrecht) 

Werkgroep kinder-IBD (KICC) 
In KICC (Kids with Crohn’s and colitis) zijn 22 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. Inmiddels is een 
aanpassing van de richtlijn van IBD bij kinderen in de afron-
dende fase. 

Werkgroep Leverziekten Voorzitter: Barbara de 
Koning.
Na een goede start in 2016 hebben zich inmiddels 7 kin-
derartsen MDL aangesloten bij deze werkgroep. Een multi 
center onderzoek naar de genetische achtergronden bij PSC 
is opgestart en richtlijnen van leverziekten bij kinderen zijn in 
voorbereiding. 
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Opleiding in 2017
Momenteel zijn er 7  kinderartsen MDL in opleiding in Ne-
derland.

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 van der 
Woerd.

Dr. Sarah Teklenburg-Roord, secretaris  
(s.t.a.teklenburgroord@isala.nl)

Sectie Neurogastroenterologie 
en Motiliteit 

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 voorjaarsvergade-
ring 2017 werden weer diverse presentaties gegeven van 
Nederlands motiliteitsonderzoek. Motiliteit wordt gemeten 
van oesofagus tot anorectum. Onderzoeken vonden plaats 
bij patiënten met achalasie, eosinofiele oesofagitis, gas-
troparese, prikkelbare darm syndroom (PDS) en chronische 
obstipatie. 
In de najaarsvergadering 2017 werd het symposium “New 
perspectives on IBS” gehouden met wederom veel expertise 
uit Nederland en Europa. De sprekers M. Simren (Gothen-
burg), D. Hoekman (Amsterdam), Y. van Rood (Leiden) en S. 
Elsenbruch (Essen) gaven de toehoorders in de Brabantzaal 
inzichten over IBS en voeding, prevalentie bij IBD, psycholo-
gische behandeling en placebo. Ook werd een interactieve 
IBS Masterclass gehouden door D. Drossman en M. Simren, 
twee vooraanstaande internationale experts. 
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 is lid van de 
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European Society of Neurogastroenterology and Motility 
(ESNM) en de voorzitter 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 lidmaat-
schap van het tijdschrift Neurogastroenterology and Motility 
and gelden er gereduceerde tarieven voor internationale 
motiliteitscongressen van ESNM en FNM. Van 29 augustus 
tot 1 september 2018 wordt het NGM wereldcongres van 
de Federation of Neurogastroenterology and Motility (FNM) 
in de RAI in Amsterdam gehouden en onze sectie is actief 
betrokken bij de organisatie. De eerste dag van het congres 
is er een klinische Postgraduate course on GI motility:  
An update for the clinician met sprekers uit de hele wereld.  
Het programma kan worden gevonden op  
www.FNM2018.org. De sectie Neurogastroenterologie en 
Motiliteit telt 251 leden. 
Bestuurssamenstelling: A.J. Bredenoord, voorzitter;  
J.M. Conchillo, secretaris; M.A. Benninga, penningmeester; 
D.P. Hirsch; D. Keszthelyi; A.J.P.M. Smout en R. van den 
Wijngaard.

Dr. José Conchillo, secretaris

NESPEN 2017

Netherlands Society for Parenteral and Enteral  
Nutrition clinical nutrition and metabolism

ESPEN 2017 
Als gastheer van het ESPEN congres in 2017 in het World 
Forum te ’s Gravenhage heeft  het bestuur ruim 3300 deel-
nemers mogen ontvangen. Om het thema van het congres 
‘nutriton meets innovation’ breder te trekken naar Neder-
land als innovatief voedingsland is op de dag voorafgaande 
aan het congres het Healthy Food Congres georganiseerd. 

Voor het congres was een mooi programma opgesteld voor 
de deelnemers uit 94 landen. Bijna 800 abstracts zijn ont-
vangen waarvan er 90% geaccepteerd zijn. Nederland was 
het tweede land met 90 abstracts achter Turkije. 

Nieuw item was een ‘hands on’ sessie georganiseerd door 
voedingsverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten 
waarbij technieken rondom toedieningswegen van enterale 
en parenterale voeding werden getraind. Verder nieuw was 
er een ‘meetstraat’ georganiseerd door het Nutritional As-
sessment Platform (NAP www.nutritionalassessmentplat-
form.nl) waarin de deelnemers antropometrische apparatuur 

kon testen zoals impedantie analyse, meten van rustmeta-
bolisme, huidplooien en handknijpkracht. Beide items zijn 
zeer hoog gewaardeerd door de bezoekers en zullen in het 
komende congres te Madrid vervolg krijgen. 

De bezoekers hebben een goede indruk gekregen van 
Nederland, niet alleen door het weer (het regende en 
stormde de 4 dagen in den Haag waardoor de deelnemers 
veel aanwezig waren) maar ook door een presentatie van 
gastspreker Andre Kuipers, haring, drop en stroopwafels bij 
de openingsreceptie en natuurlijk de Hollandse aankleding 
van het bestuur. Al met al kunnen we terugkijken op een 
zeer geslaagd congres.

Onderzoek en onderwijs op gebied van voeding
NESPEN stimuleert het voedingsonderzoek in Nederland 
actief. In 2017 zijn de activiteiten gecontinueerd zoals het 
uitgeven van de ESPEN travelgrant bij de voorjaarsbijeen-
komst, het lid maken van ESPEN van de sprekers tijdens de 
symposia, de proefschriftprijs en voeding en metabolisme 
op de onderwijskaart te zetten van artsen. 
In 2017 zijn 2 LLL cursussen gegeven naast de cursussen 
die binnen het ESPEN congres gehouden zijn. 
In voorjaar 2018 zal NESPEN mede organisator zijn van het 
landelijke voedingscongres. 

Voor- en najaarscongres NVGE
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst is in samenwerking met 
de voedingsverpleegkundigen het minisymposium ‘sonde-
voeding’ georganiseerd. Een goede opkomst en een mooie 
samenwerking wat we in de toekomst willen continueren. 
Tijdens dit symposium is ook de proefschrift prijs van NES-
PEN uitgereikt aan dr. Dorian Kerklaan  (EMC/Sophia): “Could 
less be more? Nutritional support in critically ill children” 
Tijdens het congres in het najaar is een symposium georga-
niseerd met daarin de geaccepteerde abstracts en daarna 
het symposium ‘het multidisciplinaire voedingsteam. 

Ondervoeding
De Engelse vertaling van de website van de stuurgroep 
ondervoeding is ook in 2017 goed bezocht. De Nederlandse 
aanpak is een voorbeeld voor veel landen en hiermee is de 
mogelijkheid deze aanpak breed te verspreiden. Op http://
www.fightmalnutrition.eu/ is deze informatie terug te 
vinden.

Financiële situatie NESPEN
Bij het stoppen van de ondersteuning vanuit de NVGE 
heeft NESPEN nauwelijks inkomsten om de activiteiten 
te ondersteunen. De LLL modulen en travelgrant worden 
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ondersteund door firma’s op gebied van klinische voeding. De 
organisatie van het ESPEN 2017 is een grote investering ge-
weest maar heeft ook een deel van de profit van het congres 
opgeleverd. De intentie is om kostendekkend te zijn.

Bestuurssamenstelling
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn 
vacant en zullen in 2018 opgevuld worden.

Dr. G. Wanten, voorzitter
C.F. Jonkers - Schuitema, secretaris

V&VN MDL

In 2017 is er een doorontwikkeling gemaakt met taakher-
schikking en is er meer stabiliteit in het bestuur gekomen, 
met uitbreiding van de netwerken. Er is een netwerk ver-
pleegkundig specialisten MDL en een netwerk MDL chirurgie 
– oncologie gestart in samenwerking met de V&VN Oncolo-
gie-SIG. Onze afdeling is een stabiele afdeling die nog steeds 
groeit. Op dit moment telt de afdeling 660 leden, dit is 21 
leden meer dan in januari 2017. In de loop van 2017 hebben 
we een ledenaantal van 720 gehad, in januari is er een trend 
van daling naar aanleiding van opzeggingen per 1 januari. 

Afdelingsstructuur 
De netwerken die binnen de V&VN MDL hoorden zijn: endo-
scopie, lever, IBD, verpleegkundig endoscopist, voeding, MDL 
chirurgie-oncologie (nieuw) en verpleegkundig specialisten 
MDL (nieuw). Netwerken organiseerden eigen bijscholingen 
en hebben een eigen netwerkdeel op de website. 

Bestuur
Anita, Marthe werden in maart 2017 officieel bestuurslid, 
Nienke trad vanaf oktober 2017 in het bestuur als aspirant 
bestuurslid. Judith Beurskens keek tijdelijk mee in het be-
stuur voor het overnemen van bepaalde bestuurstaken.

Positionering 
In maart 2017 was er een bijeenkomst taakherschikking tij-
dens de DDD dagen in Veldhoven. IN samenwerking met de 
NVMDL werden presentaties gegeven over de verschillende 
functies en was er discussie met artsen en taakherschik-
kers. We hebben het afgelopen jaar vooral gefocust op meer 
contact met onze leden, zo zijn we gestart met het opzetten 
van facebook/ twitter en linkedIn accounts. 

Gezamenlijk organiseren 
Een aantal congressen werden gezamenlijk georganiseerd, 
denkend aan het voor- en najaarscongres. Dit jaar zijn we 
gestart met in het najaar een uitgebreider programma met 
meer sprekers, waardoor er meer onderwerpen zijn en meer 
keuzemogelijkheid voor deelnemers. Daarnaast organiseer-
den netwerken eigen bijscholingsavonden/ dagen. In oktober 
2017 was de eerste bijeenkomst van het netwerk verpleeg-
kundig specialisten MDL tijdens de DDD dagen in Veldhoven. 
Er is contact gelegd met de V&VN oncologie, netwerk SIG 
en in samenwerking met hen is er een aspirant bestuurslid 
binnen de V&VN MDL gestart die zich vooral richt op de MDL 
chirurgie/ oncologie en dus ook deelneemt in het bestuur 
van de V&VN oncologie SIG om de samenwerking te opti-
maliseren. Samen met de NVMDL werd een kwaliteitsdag 
in Amsterdam georganiseerd. Ook is er een samenwerking 
met de ESGENA en bezocht Ellen Sprong,  secretaris van de 
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Contactpersoon voor 

V&VN, NVMDL, NVGE, beleidsplan, jaarplan, opleiding 
MDL vpk, expertisegebied, kwaliteitsregister, nieuwsbrief, 
sedatie, RIVM, netwerk verpleegkundig specialisten MDL, 
sponsoring, scholingsplan
V&VN, sponsoring, website, secretariaat 
V&VN, financiën, sponsoring, scholingsplan 
Lever 
Verpleegkundig endoscopisten, RIVM, CZO 
Endoscopie, scholingscommissie 
Voeding
N-IBD
MDL chirurgie/ oncologie

Rol binnen bestuur

Voorzitter

Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Aspirant Bestuurslid

Bestuursleden 2017

Thea Korpershoek

Ellen Sprong
Rickhaira van Rhee
Marjan Bijmolen
Anita Boersen
Mandy van Hout
Erica Ruiter
Marthe Verwey
Nienke Ipenburg



V&VN MDL de ESGENA/UEGW in Barcelona. Tevens is de 
herziening van de richtlijn neus-maagsonde gepubliceerd. 

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 2018
- Uitrollen netwerk verpleegkundig specialisten MDL en 

netwerk MDL chirurgie/ oncologie. 
- Officiële CZO erkenning MDL verpleegkundigen 
- organiseren congressen en symposia (o.a. Veldhoven 2 

keer, kwaliteitsdag, netwerkbijeenkomsten)
- bestuur V&VN MDL: inwerken nieuwe bestuursleden 

endoscopie 
- verder vormgeven communicatie via facebook, twitter en 

andere media 
- meedenken in samenwerking met NVMDL met HKZ Q 

mentum
- participatie in werkgroepen NVMDL 
- mogelijkheid voor posterpresentaties wetenschappelijk 

onderzoek/ kwaliteitsverbeterprojecten tijdens de DDD 
dagen 

Namens het bestuur van de V&VN,
Thea Korpershoek, voorzitter
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