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Bestuur
Het bestuur kwam in 2019 veertien keer bijeen in wisselende samenstellingen. Naast de reguliere (kern)bestuursvergaderingen, is er jaarlijks een brainstormsessie, een
tweetal abstractvergaderingen en een bijeenkomst met de
sponsoren.

Leden
In 2019 werden in totaal 73 nieuwe leden aangenomen, 102
leden beëindigden het lidmaatschap en 17 leden werden
geroyeerd.

Ledenaantallen per 1 januari 2020 per
vereniging/sectie
Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie 1834
Sectie Gastrointestinale Endoscopie
599
Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit
245
Sectie Experimentele Gastroenterologie
354
Sectie Kindergastroenterologie
125
Sectie Inflammatoire Darmziekten
296
Sectie Gastrointestinale Oncologie
297
Ereleden/niet contribuerend
14
V&VN MDL (buitengewone leden)
764

Aantal deelnemers Digestive Disease Days in
2019
Aantal deelnemers Digestive Disease Days in 2019
Aantal deelnemers voorjaar
1056
Aantal firma’s bij de expositie in het voorjaar
43
Aantal deelnemers najaar
1053
Aantal firma’s bij de expositie in het voorjaar
44

NVGE activiteiten
Digestive Disease Days 2019
Op 20-21 maart werd het DDD-voorjaarscongres georganiseerd. Tijdens de president select sessie werden abstractprijzen toegekend aan aan N. Schepers voor het abstract:
Early endoscopic retrograde cholangiography with biliary sphincterotomy or conservative treatment in predicted severe acute
biliary pancreatitis (apec): a multicenter randomized controlled
trial en aan I.A.M. van Thiel voor het abstract: Miltefosine
decreases visceral hypersensitivity through modulation of
the gut micro¬biome and mycobiome in a rodent model of
Irritable Bowel Syndrome.
De abstracts werden gepresenteerd tijdens de plenaire
president select sessie. In het najaar, op 3-4 oktober, ging de

oorkonde voor het president select abstract naar N.Z. Borren
voor het abstract: Multi-omics analysis reveals gut microbial dysbiosis and metabolic alterations in fatigued patients
with quiescent Inflammatory Bowel Diseases en naar A.J.
Klompenhouwer voor het abstract: Hepatocellular adenoma
during pregnancy: a prospective study on growth of the liver
lesions.
De NVGE Student Awards werd tijdens de DDD in het
voorjaar uitgereikt aan C.L.M. Nota voor het abstract:
Robot-assisted pancreatoduodenectomy in the Netherlands: a
multicenter analysis of the first 100 procedures en in het najaar
aan L. van der Schee voor het abstract: Non-pedunculated,
screen-detected T1 colorectal carcinomas have an increased
risk of lymph node metastasis as compared to non-screen
detected T1 colorectal carcinomas.

Casuïstiek
De (geaccrediteerde) besprekingen in de Jaarbeurs werden
in 2019 in april en november voortgezet volgens inmiddels
succesvolle format. Per avond worden drie OORs betrokken die elk drie presentaties van 10 minuten verzorgen met
aansluitend discussie. De presentaties 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 competitive element
leidde tot een grote opkomst en enthousiaste deelname
vanuit de verschillende OORs.

Prijzen
De jury van de NVGE Gastrointestinale Research Prijs beoordeelde, onder voorzitterschap van Dr. P.J. Wahab, in totaal 8
ingezonden proefschriften.
De winnaar was Dr. Wenshi Wang voor het proefschrift getiteld: Development of Novel Anti-viral Strategies for
Hepatitis E. De tweede prijs ging naar Dr. Yara Backes voor
het proefschrift: Towards minimal invasive treatment of T1
colorectal cancer.

Aantal toegekende reisbeurzen in 2019
Het aantal toegekende reisbeurzen aan NVGE-leden in afgelopen jaar bedroeg in totaal 32.

Proefschrift sponsoring
Ook in 2019 konden leden van de NVGE proefschriftsponsoring aanvragen: 36 leden maakten dit jaar van deze mogelijkheid 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

Bestuur

In 2019 ontvingen 9 leden een Gastrostartsubsidie. De lijst
van toegekende subsidies is eveneens te vinden op www.
nvge.nl

In 2019 is het bestuur ongewijzigd gebleven met Manon
Wildenberg (voorzitter) en Luuk Hawinkels (secretaris),
Noortje Festen (penningmeester) en Daisy Jonkers (lid).

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

Dr. Luuk Hawinkels, secretaris

NVGE

NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

SECTIE EXPERIMENTELE GASTROENTEROLOGIE

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.
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 2019
Tijdens de DDD in maart 2019 was er een mooi programma
met geselecteerde abstracts verspreid over 2 sessies op
woensdag en donderdag. Daarnaast werd er voor het eerst
in samenwerking met de sectie Inflammatoire Darmziekten
een translationele sessie gehouden, met zowel klinische
studies als translationeel laboratorium onderzoek. Deze sessie werd goed bezocht door zowel clinici als onderzoekers.
De prijs voor het beste abstract was voor Rose Willemze
(Amsterdam UMC) met haar project: “Acetylcholine secreting
T-cells contribute to innate immune driven colitis”.
Na het succes van de afgelopen jaren vond ook dit jaar
een battle plaats, waarin jonge auteurs van drie in 2018
gepubliceerde artikelen hun paper mochten presenteren in 5
minuten, met als inzet de Junior Research Prize in ontvangst
mocht nemen. De battle werd dit keer gewonnen door Marieke Barnhoorn (LUMC) voor haar presentatie “Endoscopic
Administration of Mesenchymal Stromal Cells Reduces Inflammation in Experimental Colitis”. In 2020 zal de battle opnieuw
gehouden worden voor artikelen gepubliceerd in 2019.

Proefschriftsponsoring
De SEG heeft in 2019 aanvullende sponsoring gegeven voor
het volgende proefschrift:
Dr. R. Willemze, Amsterdam UMC, Tytgat Institute, proefschrift getiteld “Connecting inflammation and intestinal inflammation”.

NVGE

NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

SECTIE GASTROINTESTINALE ENDOSCOPIE

Sectie Gastrointestinale Endoscopie
De Sectie Gastrointestinale Endoscopie is met bijna 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. Dit
jaar zijn de leden benaderd met een enquête waarop 170
mensen hebben gereageerd. Hieruit bleek opnieuw de grote
betrokkenheid van de leden bij de Sectie Endoscopie. De
uitkomsten van de enquête toonde dat 97% graag betrokken
wilde zijn via nieuwsbrieven, opiniepolls, en How-do-I-doit filmpjes. De sectie gaat in 2020 hier verder invulling aan
geven. Na de grote wijzigingen in 2018, is ook in 2019 het
bestuur van de sectie gewijzigd in samenstelling. Door het
samenvoegen van de Sectie Endoscopie van de NVGE met
de Commissie Endoscopie van de NVMDL is het takenpakket toegenomen en is om die reden het bestuur uitgebreid.
Uit het bestuur van de sectie zijn getreden Bas Weusten en
Jan-Werner Poley, wij zijn hen dankbaar voor hun jarenlange
inzet voor de Sectie Endoscopie van de NVGE. Als nieuwe leden zijn toegetreden Peter van der Schaar, Akin Anderson en
Annemarie van Berkel. De activiteiten op het gebied van onderwijs zijn onveranderd doorgegaan met wetenschappelijk
hoogstaande abstractsessies tijdens de DDD. Ook in 2019
waren er voor deze sessies veel inzendingen en hebben
we helaas in verband van ruimtegebrek een keuze moeten
maken. Daarnaast zijn er ook twee symposia georganiseerd
bestaande uit een sessie over de toekomst op het gebied
van HPB, endoscopie van de bovenste tractus digestivus
en moleculaire beeldvorming. In het najaar is opnieuw het
populaire en drukbezochte videosymposium georganiseerd.
Hierbij is voor het eerst een prijs uitgedeeld en is de als
best beoordeelde video ook tijdens de plenaire sessie in de
Brabantzaal vertoond. Deze prijs zal ook in 2020 worden
uitgereikt, en we nodigen dan ook iedereen van harte uit om
hun verassende bevindingen of nieuwe interventies op video
vast te leggen en in te sturen voor videosymposium in het
najaar van 2020 (september).
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NB de sectie endoscopie streeft naar een grotere betrokkenheid van de leden van de sectie bij verschillende activiteiten.
Belangstellenden hiervoor kunnen zich kenbaar maken.
Dr. Leon Moons, secretaris

NVGE

NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

SECTIE GASTROINTESTINALE ONCOLOGIE

Sectie Gastrointestinale Oncologie
De sectie oncologie heeft als doelstelling om een multidisciplinair platform te bieden voor de gastro-intestinale oncologie in Nederland. Tijdens de voor- en najaarsvergadering
worden een of meerdere sessies verzorgd, waarin de beste
abstracts met oncologische onderwerpen worden gepresenteerd. Het aantal ingestuurde abstracts was in 2019 44,
waarvan er 31 werden geaccepteerd voor presentatie. Dit
najaar zijn de abstract sessies aangevuld met twee state-of
the art lectures. Leonie Mekenkamp, oncoloog uit het MST
gaf een overzicht over nieuwe inzichten bij perioperatieve
systemische behandeling. En Geerard Beets, chirurg uit het
AVL, gaf een lezing over het wait- and- see beleid bij het rectum carcinoom. Verder organiseerde de sectie ook in 2019
weer met succes tijdens het voorjaarscongres een thema
symposium, met dit keer als onderwerp “shared decision
making”.
De sectie bestaat sinds 2012 en heeft bijna 300 leden , bestaande uit onder andere MDL-artsen, chirurgen en pathologen. Tijdens de najaarsvergadering werd er een algemene
ledenvergadering georganiseerd waarin de bestuurswisselingen werden aangekondigd. De samenstelling van het
bestuur van de sectie oncologie is helemaal hetzelfde als die
van de commissie oncologie van de NVMDL.

Bestuurssamenstelling
Jolanda van Dieren, voorzitter (aftredend per 1 jan 2020);
Manon Spaander, voorzitter per 1 jan 2020; Marloes Bigirwamungu, secretaris; Eric Gielisse, penningmeester. Leden:
Ruud Schrauwen; Lieke Hol; Gerben Schouten; Niels van
Lelyveld; Tanya Bisseling; Lotte van Vlerken en Chantal le
Clercq (vertegenwoordiger aios)

NVGE

NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

SECTIE INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN

Sectie Inflammatoire Darmziekten
(IBD)
De Sectie Inflammatoire Darmziekten (IBD) richt zich vooral
op klinisch wetenschappelijk onderzoek naar inflammatoire darmziekten en organiseert de wetenschappelijke
vergaderingen tijdens de NVGE en ieder najaar een nascholingssymposium op IBD gebied. Het doel van de sectie
is om ook multidisciplinaire nascholing te organiseren in
samenwerking met de andere secties. Er waren ook dit jaar
voldoende vrijwilligers (9 mensen) voor het beoordelen van
alle abstracts in zowel voor- als najaar, zodat ieder abstract
voldoende beoordelaars had.
In maart 2019 werd er een Post ECCO symposium georganiseerd, waarbij de sprekers Dr. B. Oldenburg, dr. C. Horjus, dr. J. Maljaars, dr. M. Löwenberg, en prof. R. Weersma
nieuws deelden met de volle zaal. Meer dan 20 abstracts
werden gepresenteerd tijdens twee 2 abstractsessies IBD
op woensdagmiddag. Eén van de sessies was gecombineerd met de Sectie Experimentele Gastroenterologie (DEG).
Sprekers hielden zich goed aan de tijd en de voorzitters dr. A
Bodelier, dr. B. Oldenburg, dr. L. Hawinkels en dr. A. van der
Meulen lieten zo ruimte voor discussie met de zaal. De NVGIC organiseerde op de donderdagochtend een symposium
IBD met ook MDL-artsen als spreker.
Tijdens het najaarscongres, op 3 oktober, heeft de sectie
IBD samen met de NVGIC een symposium georganiseerd
“Chirurg en MDL-arts rondom de IBD-patient”. Dr. Phil Tozer
uit het St Mark’s Hospital kwam als gastspreker vertellen
over anal Crohn’s disease. De zaal was vol en alle sprekers
hadden een zeer goede presentatie (dr. R.J. Jacobs, prof. C.
Ponsioen, dr. A. de Vries, dr. Ph. Tozer). Het symposium werd
afgesloten met een fraaie casus door D. van Asseldonk.
Dit najaar waren er wederom 2 volle abstractsessies. Eén
op de donderdag middag en de ander op de vrijdagochtend.
Meerdere abstracts dit jaar gingen over het microbioom. Op
donderdag startte prof. D. Jonkers de sessie met een korte
inleiding over het microbioom. De vrijdagochtend abstractsessie werd ingeleid door Y. Sijpkens met een presentatie
“Lifestyle en chronisch ziek”.

Dr. Jolanda van Dieren
In oktober nam Dr. A.E. van der Meulen afscheid als voorzitter van de Sectie en werd opgevolgd door Dr. F.M. van
Schaik (UMCU)
Dr. Andrea van der Meulen

NVGE

NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

SECTIE KINDER-MDL (SMDL)

Sectie-Kinder MDL
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 2019 125 leden vanuit
de NVGE en 105 leden vanuit de NVK. De sectie telde 47
geregistreerde kinderartsen MDL.

Sectie brede bijeenkomsten
Maart 2019: Sectievergadering tijdens DDD met gezamenlijk symposium met MDL: ‘Jong gekregen Oud gehouden’
Juni 2019: Sectievergadering, lever en dunne darmtransplantatie bespreking in combinatie met casuïstiek bespreking (Jaarbeurs Utrecht)
November 2019: Sectie vergadering, lever en dunne darm
transplantatie bespreking in combinatie met casuïstiek
bespreking (Jaarbeurs Utrecht)

Werkgroepen
De sectie kent 4 werkgroepen:

Werkgroep kinder-IBD (KICC)
De KICC (Kids with Crohn’s and colitis) werkgroep telt 20
leden. De werkgroep, opgericht in 2008, houdt zich oa bezig
met multicenter studies. In 2019 organiseerde de werkgroep een symposium in De Kas (Amsterdam): IBD richtlijn
update – Eet ’t en je weet ‘t. Er waren 30 deelnemers, zowel
kinderartsen-MDL als verpleegkundig specialisten.

Werkgroep Leverziekten
Sinds de start in 2016 hebben zich inmiddels 10 kinderartsen MDL aangesloten bij deze werkgroep. Er werd in 2019
gewerkt aan een richtlijn omtrent screenen voor HCC bij
verschillende leveraandoeningen en cirrose bij kinderen.

Werkgroep Voeding
In de expertisegroep voeding zijn 8 kinderartsen en 1 aios
vertegenwoordigd vanuit de secties Kinder- IC, Neonataologie, Algemene Kindergeneeskunde en MDL. Activiteiten van
de groep in 2019 waren onder andere een symposium over
ondergewicht, ontwikkeling van een richtlijn over ondervoeding en een onderwijsdag over voeding in het eerstejaarsweekend.

Werkgroep- Rond de Tafel Cystic Fibrosis
Naast KMDL-artsen zijn in deze groep ook vertegenwoordi-

gers van de diëtetiek uit de CF Centra en de Nederlandse CF
stichting (NCFS) vertegenwoordigd. Doel is landelijke evaluatie van zorguitkomsten, uniformering beleid en gezamenlijke
protocollen. Afgelopen jaar is in samenwerking met andere
disciplines de landelijke Kwaliteitsstandaard CF afgerond.

Opleiding in 2019
Momenteel zijn er 10 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 van der
Woerd.
Dr. Sarah Teklenburg-Roord, secretaris
(s.t.a.teklenburgroord@isala.nl)

NVGE

NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

SECTIE NEUROGASTROENTEROLOGIE EN MOTILITEIT

Sectie Neurogastroenterologie en
Motiliteit
De sectie NGM steunt wetenschappelijk gastrointestinaal 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 voorjaarsvergadering 2019 werden weer diverse presentaties gegeven van
Nederlands motiliteitsonderzoek. Motiliteit wordt gemeten
van oesofagus tot anorectum. Onderzoeken vonden plaats
bij patiënten met gastroparese, prikkelbare darm syndroom
(PDS), functionele obstipatie en fecale incontinentie.
In de najaarsvergadering 2019 werd het symposium “Maag
klachten” gehouden met ditmaal veel expertise uit Nederland. De sprekers D. Hirsch (Arnhem), N. de Wit (Utrecht),
A. Bredenoord (Amsterdam), D. Keszthelyi en J. Conchillo
(Maastricht) gaven de toehoorders in het Auditorium
inzichten over bovenbuik klachten, ruminatie, regurgitatie,
functionele dyspepsie en gastroparese.
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-
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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 2020 een bestuurswisseling ondergaan. Arjan Bredenoord trad terug als voorzitter en is door Daniel Keszthelyi
vervangen. De sectie is lid van de 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 lidmaatschap van het tijdschrift Neurogastroenterology and Motility en op gereduceerde tarieven voor internationale motiliteitscongressen van ESNM en FNM.
De Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit telt 245 leden.
Bestuurssamenstelling: D. Keszthelyi, voorzitter; J.M. Conchillo,
secretaris; M.A. Benninga, penningmeester; A.J. Bredenoord; D.P.
Hirsch; F. van Hoeij; A.J.P.M. Smout; R. van den Wijngaard
Dr. José Conchillo, secretaris

V&VN MDL
In 2019 hebben we in ons bestuur vooral aandacht besteed
aan het herzien van het beleidsplan en alle beleidsstukken,
zodat bij het vertrek van de huidige voorzitter in 2020 de
basis goed vastgelegd is. Onze afdeling is nog steeds een
stabiele afdeling. We begonnen in 2010 met 343 leden. Op
dit moment telt de afdeling 687 leden, dit is 10 leden minder
dan in januari 2018. Enkele leden hebben afgelopen jaar hun
lidmaatschap opgezegd in verband met de BIG II situatie.

Afdelingsstructuur

Lever

Endoscopie

De netwerken die binnen de V&VN MDL hoorden zijn: endoscopie, 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. Netwerken
organiseerden eigen bijscholingen en hebben een eigen
netwerkdeel op de website.

Zoals inmiddels bijna traditie hebben wij als levernetwerk op
de eerste donderdag van april de nationale leverdag aangeboden aan verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.
Met 85 deelnemers was dit een goed bezocht en vooral een
leerzaam symposium. Naast verzorgen van scholing zoeken
wij met het levernetwerk de verbinding op met de NVH en
met de patiëntenvereniging.

In 2019 hadden we geen bestuurslid die zich actief kon bezighouden met het netwerk endoscopie. Er zijn geen regiobijeenkomsten georganiseerd. Er is nog geen lopend eigen
netwerk en de activiteiten voor deze doelgroep worden tot
nu toe steeds nog vanuit het bestuur gedaan. Er is inmiddels
een endoscopieverpleegkundige gevonden die vanaf 2020 in
het bestuur zal plaatsnemen.

Positionering

Voeding

MDL chirurgie/oncologie

In 2019 zijn we als V&VN MDL vooral bezig geweest met de
intern processen te evalueren en te herschrijven. Daarnaast
is er voorwerk gedaan voor het starten van de Online Community V&VN MDL, een programma waarin leden met elkaar
in contact kunnen komen.

Als voedingsnetwerk willen we kennis op het gebied van
voeding breed uitdragen. In dit kader hebben we dit najaar
twee scholingen georganiseerd. 8 oktober hebben we een
succesvolle scholingsdag daarbij werden onderwerpen op
het gebied van parenterale voeding en enterale voeding
gepresenteerd. Een maand later was ons halfjaarlijkse voedings- overleg waarbij 3M ons meer wegwijs heeft gemaakt
in het gebruik van pleisters.

Het platform chirurgie/oncologie is in 2019 door bestuurswisseling rommelig verlopen. Tijdens de DDD dagen in
oktober 2019 is er weer een programma geweest met zeer
gewaardeerde sprekers en goede onderwerpen. Het aantal
bezoekers voor dit programma vergt nog onze aandacht. Samenwerking met SIG zal in 2020 verder verankerd worden.

Gezamenlijk organiseren
Een aantal congressen werden gezamenlijk georganiseerd,
denkend aan het voor- en najaarscongres. Daarnaast organiseerden netwerken eigen bijscholingsavonden/ dagen. Samen met de NVMDL werd een kwaliteitsdag in Amsterdam
georganiseerd. Ook is er een samenwerking met de ESGENA.
Voor het eerst hebben we tijdens het najaarscongres de mogelijkheid gegevens om een best practice of (verpleegkundig)
wetenschappelijk onderzoek te presenteren. Agnes Reijm
won de beste abstract en ontving een prijs vanuit de NVGE.
Ook is er in samenwerking met de NVMDL taakherschikking
onderdeel geworden van de kwaliteitsvisitatie. Verpleegkundig specialisten en verpleegkundig endoscopisten krijgen
vooraf een digitale vragenlijst en ze worden tijdens de visitatiedag gesproken. Evaluatie volgt in 2020.

Bestuursleden 2019

Rol binnen bestuur

Contactpersoon voor

Thea Korpershoek

Voorzitter

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

Ellen Sprong

Secretaris

V&VN, sponsoring, website, secretariaat

Rickhaira van Rhee

Penningmeester

V&VN, financiën, sponsoring, scholingsplan

Vacature

-

Leidinggevenden endoscopie

Anita Boersen

Bestuurslid

Verpleegkundig endoscopisten, RIVM, CZO

Vacature

Bestuurslid

Endoscopie

Judith Beurskens

Bestuurslid

Voeding

Carina Verstraete

Aspirant bestuurslid

Lever

Marthe Verwey

Bestuurslid

N-IBD, scholingscommissie

Nienke Ipenburg

Bestuurslid

MDL chirurgie/ oncologie, kwaliteitsregister

IBD
In 2019 hebben er enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden. Het NIBD-bestuur wordt nu voorgezeten door Petra
Waayenberg, verpleegkundig specialist VUMC.
Jaarlijks worden er minimaal 5 regiobijeenkomsten georganiseerd 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.
In februari heeft de IBD-verpleegkundigen dag plaatsgevonden in De Reehorst te Ede. De IBD-verpleegkundigen dag is
een 1-daags symposium, georganiseerd door afgevaardigden van het NIBD-kernteam, bedoeld voor IBD-verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Tijdens deze dag zijn
diverse IBD gerelateerde onderwerpen aan bod gekomen.
De onderwerpen en sprekers worden geselecteerd door het
kernteam. Deze dag is door minimaal 150 verpleegkundigen
bezocht. Ook de HAN IBD module voor MDL-verpleegkundigen is een scholing welke jaarlijks terugkomt. Afgelopen jaar
zijn er weer een aantal verpleegkundigen die de IBD scholing
hebben afgerond.

Verpleegkundig Endoscopisten
In 2019 is samen met de commissie Taakherschikking en de
Nza bereikt dat het face-to-face contact vervalt. De eerste
VE zijn dit jaar meegenomen in de visitaties van de NVMDL.
Dit zijn zaken waardoor de VE in Nederland serieus wordt
genomen. Er wordt achter de schermen gewerkt aan poliepen verwijderen tot 20mm en kwaliteitseisen registratie.
In 2019 zijn ook de scholingen, voor- en najaarscongres én
Meet&Greet, goed bezocht en gewaardeerd. De VE is volop
in beweging!

Verpleegkundig Specialisten MDL
Tijdens de DDD dagen kwamen tijdens het voorjaar een
groepje van 7-10 verpleegkundig specialisten MDL samen
om met elkaar intercollegiale toetsing te doen. Daarnaast
hebben we in samenwerking met de NVMDL een kwaliteitsvisitatie ingericht waarbij de verpleegkundig specialisten ook
gevisiteerd worden.

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 2020
- organiseren congressen en symposia (o.a. Veldhoven 2
keer, kwaliteitsdag, netwerkbijeenkomsten)
- bestuur V&VN MDL: inwerken nieuw bestuurslid endoscopie, voorzitter, secretaris
- realiseren Social live V&VN MDL + actuele website V&VN
MDL
- participatie in werkgroepen NVMDL (o.a. endoscopie, voeding, IBD, MDL oncologie)
- evaluatie kwaliteitsvisitaties NVMDL omtrent invulling van
taakherschikking/ delegatie
- mogelijkheid voor posterpresentaties wetenschappelijk
onderzoek/ kwaliteitsverbeterprojecten tijdens de DDD
dagen
- doelen per netwerk zijn te vinden in het vernieuwde beleidsplan V&VN MDL 2020 - 2025
Namens bestuur V&VN MDL,
T. Korpershoek, voorzitter
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