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Jaarverslag van de secretaris

Ledenaantallen per 1 januari 2021

Algemeen

Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie 1827

Ook heel 2021 stond in het teken van COVID-19 pandemie.
Net als in 2020 had dit grote gevolgen voor de organisatie
van de wetenschappelijke congressen. De organisatie van
de online congressen konden daarom zowel in het voor- als
in het najaar doorgang vinden met live sessies vanuit de
Avex studio en gestreamd via het platform ook nadien nog
worden teruggekeken. De online casuïstische conferenties
waren een dermate groot succes dat besloten werd dit in de
toekomst op deze wijze voort te zetten. Het aantal deelnemers was maar liefst drie maal zo hoog en vanwege het
wedstrijd element werd het programma zowel door aios als
MDL-artsen uitstekend beoordeeld.
Bestuur

Van wie apart ingeschreven lid van de
volgende secties / werkgroepen:
Sectie Gastrointestinale Endoscopie
Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit
Sectie Experimentele Gastroenterologie
Sectie Kindergastroenterologie
Sectie Inflammatoire Darmziekten
Sectie Gastrointestinale Oncologie
PhD netwerk
Ereleden/niet contribuerend
V&VN MDL (buitengewone leden)

Het bestuur werd in 2021 gevormd door prof. dr. C.J. van der
Woude, voorzitter; Dr. A.E. van der Meulen, secretaris;
Dr. W.H. de Vos tot Nederveen Cappel, penningmeester en
Prof. dr. L.P.S. Stassen vice-voorzitter. In september 2021
werd het penningmeesterschap overgedragen aan
Dr. P.P.J. van der Veek.
Het bestuur kwam in 2021 zeven keer bijeen in wisselende
samenstellingen. Heel 2021 waren de bijeenkomsten via
Zoom. Naast de reguliere bestuursvergaderingen, is er
jaarlijks een brainstormsessie met de afgevaardigden, een
tweetal abstractvergaderingen - eveneens met de afgevaardigden- en tot slot de bijeenkomsten met de NVGE partners.
In maart en september werden ledenvergaderingen via
Zoom georganiseerd

603
244
360
123
310
312
92
14
718

Aantal deelnemers Digestive Disease Days 2021
Aantal deelnemers in het voorjaar was 879.
De DDD Online in het voorjaar werd door 20 firma’s
financieel ondersteund.
Aantal deelnemers in het najaar was 572.
De DDD Online in het najaar werd door15 firma’s
financieel ondersteund.

Leden
In 2021 werden in totaal 69 nieuwe leden aangenomen,
63 leden beëindigden het lidmaatschap en 10 leden werden
geroyeerd vanwege niet voldoen aan contributie verplichtingen.

NVGE activiteiten
DDD: Digestive Disease Days Online 2021
In het voorjaar gingen de oorkondes voor tijdens de President Select gepresenteerde abstracts naar C.J. Sperna Weiland voor het abstract: A randomized trial of aggressive fluid
hydration to prevent post-ERCP pancreatitis (FLUYT) en naar
M.C.G. de Graaf voor het abstract: Dietary inflammatory index
and diet quality in inflammatory bowel disease and irritable
bowel syndrome patients. De prijs voor het hoogst scorende
door een student ingezonden abstract ging naar
N. Karmi: Insufficient evidence that polygenetic risk scores can

be used to predict response to anti-TNFα therapy in inflammatory
bowel disease.
In het najaar gingen de oorkondes voor tijdens de President
Select gepresenteerde abstracts naar L. van der Schee voor
het abstract: Inter-laboratory variation in the assessment
of lymphovascular invasion in T1 colorectal cancer in the
Netherlands en S.C.M. Heemskerk voor het abstract: Sacral
neuromodulation versus personalized conservative treatment in patients with idiopathic slow-transit constipation:
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the No.2-trial. De prijs voor het hoogst scorende door een
student ingezonden abstract ging naar A.M. Onnekink: Longterm follow-up outcomes of an endoscopic versus surgical
step-up approach for infected necrotizing pancreatitis
(extension).

De winnaar was Dr. A.J. de Groof voor het proefschrift
getiteld: New strategies for endoscopic recognition of Barrett
neoplasia. De tweede prijs ging naar Dr. P.W. Voorneveld voor
het proefschrift: The Bone Morphogenetic Protein pathway in
Colorectal Cancer Progression.

Casuïstiek

Reisbeurzen in 2021

De (geaccrediteerde) casuïstische conferentie werd zowel in
voorjaar als in najaar online georganiseerd, in mei en november. Beide keren waren er drie opleidingsregio’s betrokken
die elk twee presentaties van 10 minuten verzorgden met
aansluitend een discussie. De presentaties werden beoordeeld door een jury. De prijs bestond uit een oorkonde, een
boekenbon en een uitnodiging om de casus in DDD news te
publiceren. Het aantal deelnemers in het voorjaar bedroeg
298 en in het najaar 251. De winnaar van de casuïstische
conferentie in mei was Raoel Maan uit het Erasmus MC met
zijn voordracht getiteld: “Hij is geel en komt uit de tropen.”
De winnaar van de casuïstische conferentie in november
was Julia Hanevelt uit het Isala Zwolle met haar voordracht
getiteld: “Presentation of an Extraordinary Colic (PEC).”

I.v.m. de COVID-19 pandemie - en dus niet mogelijk zijn van
internationale congresbezoeken - werden er in 2021 geen
reisbeurzen aangevraagd/toegekend.

Prijzen
De jury van de NVGE Gastro-intestinale Research Prijs
beoordeelde, onder voorzitterschap van Prof. dr. R. van Hilligersberg, in totaal 12 ingezonden proefschriften, afgerond
in 2020.

Proefschrift sponsoring
Ook in 2021 konden leden van de NVGE proefschriftsponsoring aanvragen: 27 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
In 2021 ontvingen zes 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

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 2021
Evenals in 2020 werd de DDD in 2021 in een digitale vorm
georganiseerd. Het programma was ten opzichte van 2020
uitgebreid met een extra sessie, waardoor voorheen favoriete onderdelen als de Battle voor de Junior Research Prize

weer opgenomen konden worden. Er werden 9 abstracts
gepresenteerd, waarvan de auteurs nu gelukkig ook weer de
mogelijkheid hadden om live vragen te beantwoorden. Daarnaast waren er twee invited lectures waarbij de interactie
tussen het microbioom en de intestinale stam cellen werd
besproken door Prof. Philippe Sansonetti (Institut Pasteur,
Paris) en de laatste ontwikkelingen op het gebied van multidimensionele analyses door Prof. Frits Koning (LUMC). De
prijs voor best abstract ging naar Tom Harrijvan (Dept of
Gastroenterology, LUMC) voor het abstract ‘Cross-presentation
by cancer-associated fibroblasts suppresses anti-tumor T cell
immunity and is enhanced by upregulation of the lysosomal
protease Cathepsin S in human colorectal cancer’. Tijdens de
battle werden drie recente publicaties gepresenteerd (i.v.m.
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afgelasten battle in 2020 dit keer papers uit zowel 2019 en
2020). De uiteindelijke winnaar was Sarah Ouahoud (LUMC).

Proefschriftsponsoring
De SEG heeft in 2021 aanvullende sponsoring toegekend
aan 4 proefschriften op het gebied van de translationele en
expeirmentele gastroenterologie.

Bestuur
Het bestuur bleef ongewijzigd en bestaat uit Manon Wildenberg (voorzitter), Luuk Hawinkels (secretaris), Noortje Festen
(penningmeester) en Kaatje Lenaerts (lid).
Dr. Luuk Hawinkels, secretaris

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 hierbij het tijdschrift Endoscopy ontvangt.
De Sectie Gastrointestinale Endoscopie van de NVGE vormt
tevens de Commissie Endoscopie van de NVMDL. Op de
agenda staan naast meer algemene endoscopie gerelateerde zaken en het organiseren van de wetenschappelijke
programma’s van de sectie in het voor- en najaar onder
andere: kwaliteit en complicatieregistratie (DICA), overleg
met kinderarts- endoscopisten, adviezen m.b.t. COVID-19
en endoscopieafdelingen en uniformering van verslaglegging
van endoscopie.
De activiteiten op het gebied van onderwijs hebben ook
in 2021 doorgang kunnen vinden met wetenschappelijk
hoogstaande en boeiende abstractsessies tijdens de DDD in
zowel het voor- als najaar.
In het voorjaar werd tijdens de DDD een symposium georganiseerd met de titel “Less is More”, met als onderwer-

pen doelmatigheid van gastroscopieën door Prof. dr. Joost
Drenth, EUS en ERCP door Dr. Jan-Werner Poley en een
meer algemeen verhaal “Less is More” door Prof. dr. Jacques
Bergmann. Deze gerenommeerde sprekers gaven een kritische blik op onze dagelijkse professionele activiteiten met
voldoende stof tot nadenken en eventuele aanpassingen
voor de dagelijkse praktijk.
In het najaar was er weer het inmiddels fameuze videosymposium met de interessantste, beste en leukste endoscopievideo’s van eigen bodem.
Een nieuw toegevoegd programma samen met de NVMDL
met een hoog educatief aspect was de “how to do it sessie”.
Experts laten in deze video’s de tips en tricks zien van specifieke endoscopische onderzoeken, handelingen en vaardigheden en deze zijn voorzien van ingesproken commentaar.
De feedback hierop was zeer positief, er is nog een lange lijst
van onderwerpen, dus we verwachten dit in de toekomst
wederom op het programma te mogen plaatsen.
Prof. dr. Erik Schoon, voorzitter

NVGE

NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

SECTIE GASTROINTESTINALE ONCOLOGIE

Sectie Gastrointestinale Oncologie
De Sectie Gastrointestinale Oncologie heeft als doelstelling
om een multidisciplinair platform te bieden voor de gastrointestinale oncologie in Nederland. Tijdens de 2-jaarlijkse
DDD worden een of meerdere sessies verzorgd, waarin de
best gescoorde abstracts met oncologische onderwerpen

worden gepresenteerd. 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 DDD in het voorjaar van 2021 heeft de sectie een
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symposium georganiseerd over voeding en kanker, waarbij
drie verschillende presentaties werden gegeven: Voeding en
kanker door Dr. Fränzel van Duijnhoven, Voeding bij pancreascarcinoom door Dr. M. van Driel en Endoscopische gastrojejunostomie door prof. dr. Frank Vleggaar. Tijdens de DDD
in het najaar werd in de abstract sessie aan de hand van een
casus de diagnostiek van het cholangiocarcinoom besproken. Tevens was er een meet-the -expert sessie op het gebied van ‘Innovatie in detectie”. Prof. dr. Wouter Nagengast
nam ons mee in de fluorescentie technologie; wat houdt dit
in en voor welke toepassingen. Terwijl Prof. dr. Bas Weusten
ons uitdaagde om verder te kijken buiten het lumen met de
sentinel node navigated chirurgie techniek.
Ten aanzien van de samenstelling van het bestuur van de
sectie oncologie heeft Eric Gielisse de commissie verlaten.
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Is Chantal le Clercq klaar met haar opleiding en heeft als MDL
arts de plaats van Eric Gielisse in de commissie overgenomen. Yasmijn van Herwaarden is als aios toegetreden tot de
commissie.

Sectie samenstelling in 2021
Manon Spaander (voorzitter), Lieke Hol (vice-voorzitter),
Lotte van Vlerken (secretaris), Tanya Bisseling (penningmeester), Niels van Lelyveld, Gerben Schouten, Ruud
Schrauwen, Jessie Westerhof, Chantal le Clerq, Yasmijn van
Herwaarden (vertegenwoordiger aios MDL), Agnes Reijm
(vertegenwoordiger V&VN,verpleegkundig specialist)
Prof. dr. Manon Spaander, voorzitter

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 IBD en organiseert de invulling van het IBD programma tijdens de DDD. In
het voorjaar organiseerde de sectie de afgelopen jaren veelal
een post-ECCO symposium, waarin de hoogtepunten van
de vlak daaraan voorafgegane ECCO werden 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 samenwerking met de andere secties.
Aangezien het jaar 2021 in het teken stond van digitale congressen en de ECCO daarmee door meer mensen (achteraf)
te volgen was, werd besloten in het voorjaar van 2021 geen
post-ECCO symposium te organiseren. Wel werd het symposium ‘IBD@home’ gehouden, waarin de kijker/luisteraar
werd meegenomen in de wereld van thuistherapie, thuistesten en thuismonitoring.

Zowel op de DDD van het voor- als het najaar waren er twee
goed gevulde abstractsessies met mooie voordrachten over
onderzoek van Nederlandse bodem.
Tijdens de DDD in het najaar vond er een ALV plaats, waarin
een update gegeven werd over de samenstelling en activiteiten van de sectie IBD. Helaas was er door de digitale vorm
een gebrek aan interactie. We hopen in 2022 weer live een
ALV te kunnen laten plaatsvinden.
In 2021 vond er binnen de sectie een wissel van bestuursleden plaats. Mirthe van der Valk (opleiding afgerond) werd
opgevolgd door Sanne van Erp als AIOS lid van de sectie. De
sectie bestond in 2021 daarnaast uit Dirk van Asseldonk
(secretaris), Marijn Visschedijk, Marjolijn Duijvestein, Jeoffrey
Haans, Maurice Lutgens en Steven Jeuring. Het aantal leden
van de sectie bedraagt 310.
Dr. Fiona van Schaik, voorzitter

In het najaar werd er een symposium gehouden met het
thema ‘IBD beyond the basics’, waarin een aantal veel voorkomende IBD-gerelateerde problemen besproken werd door
een drietal experts. Het symposium werd gevolgd door een
break-out sessie over het gebruik van immuunsuppressiva
tijdens een recente of actieve maligniteit.
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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 in 2021 123 leden vanuit de
NVGE en 107 leden vanuit de NVK. De sectie telde 51 geregistreerde en praktiserende kinderartsen MDL.

Sectie brede bijeenkomsten
In maart 2021 werd tijdens de DDD online traditiegetrouw
het kinderMDL symposium getiteld ‘Jong gekregen, oud
gehouden’ georganiseerd over de zorg voor adolescenten
met familiaire adenomateuze polyposis en kinderen en
volwassenen met Primair Scleroserende Cholangitis. In juni
en november 2021 werden een online sectie vergadering
gehouden in combinatie met een casuïstiek bespreking.

Werkgroepen
De sectie kent 4 werkgroepen:
Werkgroep Kids with Crohn’s and colitis (KICC)
De KICC is viermaal digitaal bijeengekomen in 2021. Er zijn
meerdere lopende multicenter studies binnen deze werkgroep.

Werkgroep Leverziekten
In 2021 zijn er meerdere digitale bijeenkomsten geweest
over zorg voor kinderen met PSC als pilot van project m.b.t
de verbetering en verdeling van kinderMDL zorg in Nederland.
Werkgroep- Rond de Tafel Cystic Fibrosis
In 2021 zijn als gevolg van corona geen bijeenkomsten
geweest. De CFCLINET studie loopt m.b.t. effecten van Lumacaftor/Ivacaftor combinatietherapie op de lever.
Werkgroep Voeding
In 2021 zijn er meerdere digitale bijeenkomsten geweest.
Opleiding in 2021
Momenteel zijn er vijf 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,
Dr. W. van der Woerd

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 motiliteitsonderzoeken een platform.
Tijdens de vrije voordrachten van de digitale voorjaarsvergadering 2021 werden weer diverse presentaties gegeven van
Nederlands motiliteitsonderzoek. Motiliteit wordt gemeten
van oesofagus tot anorectum. Onderzoeken vonden plaats
bij patiënten met functionele dyspepsie, prikkelbare darm

syndroom (PDS) en kinderen met parenterale voeding.
Tijdens de najaarsvergadering 2021 werd het symposium
“Niet blij met de nieuwe anatomie: post chirurgische motoriekproblemen” gehouden met wederom veel expertise
uit Nederland. De sprekers gaven de toehoorders inzichten
over complicaties na slokdarmresectie en na bariatrische
chirurgie.
De bestuurssamenstelling is ongewijzigd gebleven. De sectie
is lid van de European Society of Neurogastroenterology
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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 244
leden.
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Bestuurssamenstelling:
Prof. dr. D. Keszthelyi, voorzitter
Dr. J.M. Conchillo, secretaris
Dr. M.A. Benninga, penningmeester
Dr. A.B. Beckers
Prof. dr. A.J. Bredenoord
Dr. D.P. Hirsch
Dr. F. van Hoeij
Dr. R. van den Wijngaard
Dr. José Conchillo, secretaris

NVGE

NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE

GASTROINTESTINALE CHIRURGIE

Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC)
De Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC) heeft als doel de chirurgische patiëntenzorg,
het onderwijs en de wetenschap op het gebied van ziekten
van de tractus digestivus in breedste zin te bevorderen.
We werken hiervoor intensief samen met de NVCO en de
NVGIC-werkgroepen: Bariatrische Chirurgie (DSMBS), Hernia
Chirurgie (DHS), Coloproctologie (WCP), Dutch Liver Surgery
Group (DLSG), Robotchirurgie (RC), Werkgroep Upper GI
(WUGIC), de multidisciplinaire Dutch Peritoneal Oncology
Group (DPOG), Inflammatoire darmziekte/IBD (ICC-S), Dutch
Pancreatic Cancer Group (DPCG), Pancreatitis (PWN), en
Upper GI (DUCG) en de stichting oncologische samenwerking
SONCOS. Ook werden de werkgroepen donatie en transplantatie chirurgie (waarvan ook een afgevaardigde in het
NVGIC-bestuur werd opgenomen) en de Dutch Fluorescence
Guided Surgery Group (DFGS) opgericht. Daarnaast is de
NVGIC vertegenwoordigd in meerdere audits (DPCG, DSCA,
DHBA, DUCA, DPBA).
De NVGIC heeft een hechte relatie met European Digestive
Surgery (EDS) en United European Gastroenterology (UEG).
De NVGIC telde in 2021 749 leden.

Bestuurssamenstelling 2021
Dr. P. van Duijvendijk, voorzitter
Prof. dr. J. P. Ruurda, secretaris (per 8 juni 2021 opgevolgd door
Dr. D. Roos)
Dr. G.A. Patijn, penningmeester
Dr. J.F.M. Lange
Dr. J. Melenhorst

Dr. D. Roos, (per 8 juni 2021 opgevolgd door Dr. S.S. Gisbertz)
Drs. J.A. Apers
Dr. J. Verhelst
Prof. dr. I.P.J. Alwayn, (per 8 juni 2021 toegevoegd als lid)

Beleidsmatige high-lights
Bestuurlijk
De intensievere samenwerking met de NVCO bleek dit jaar uit
de organisatie van meerdere, door de COVID-19 pandemie in
zwang geraakte, webinars (zie programma verderop).
De werkgroep donatie en transplantatiechirurgie werd opgericht op 1 januari 2021, met een afvaardiging daarvan (Prof.
dr. Ian Alwayn) in het NVGIC-bestuur. Tevens werd de Dutch
Fluorescence Guided Surgery Group (DFGS) opgericht. Na de
succesvolle webinar van afgelopen jaar, staat voor 2022 een
eerste symposium gepland. Vanuit de NVGIC zijn er tevens
actieve bijdragen aan de multidisciplinaire werkgroepen, zoals
de DCCG, DUCG en DPCG.
Onderwijs
Dit jaar konden de diverse CASH-cursussen tussen de
lockdowns door gelukkig live op locatie worden georganiseerd: de CASH 2 in Noordwijkerhout over diverse benigne
GE-aandoeningen en de differentianten-CASH (CASH 3) met
focus op upper-GI-chirurgie in samenwerking met de NVCO te
Nunspeet. Deze cursus werden positief geëvalueerd door de
participanten: de feedback dat met name het werken in kleine
groepjes in workshopverband zeer op prijs gesteld wordt, zal
in 2022 worden gehonoreerd en verder worden uitgewerkt.
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Webinars
De dankzij de COVID-19 pandemie populair geworden webinars werden afgelopen jaar meerdere malen door de NVGIC,
samen met de NVCO, georganiseerd.
- Webinar Rectumcarcinoom, what’s up in rectal cancer
- Webinar HPB
- Webinar Bijnierchirurgie
- Webinar Upper GI
- Webinar Hot topics in de hernia chirurgie
- Webinar werkgroep fluorescentie geleide chirurgie
NVGE-dagen en Chirurgendagen
Vanwege COVID-19 vonden deze activiteiten dit jaar grotendeels digitaal plaats, of werden zelfs helemaal afgelast.
Aankomend jaar zal in ieder geval de DDD in het voorjaar
ook digitaal plaatsvinden d.d. 15 en 16 maart. Hier heeft de
NVGIC een abstract sessie en een symposium (zie paragraaf
hierna). De chirurgendagen 2022 zijn gepland op 19 en
20 mei, vooralsnog live.

Themajaren
Het themajaar is afgelopen jaar helaas afgelast vanwege de
pandemie. Deze staat vooralsnog wel voor aankomend jaar
op het programma, met als thema: METAMORFOSE. Het
eerste agendapunt op de kalender is een symposium tijdens
de DDD in maart. In het voorjaar zal een buitenlandscongres
worden georganiseerd en in het najaar een binnenlands
congres rondom dit thema.
Normering en certificering
De definitie normtekst rectumresecties in de SONCOS normering is in overleg met de NVGIC en NVCO in 2021 als volgt
aangepast:
Het rectum wordt voortaan gedefinieerd op basis van de
‘sigmoïd take-off’ en tumoren waarvan de onderrand distaal
van dit niveau is gelegen worden derhalve benoemd als
rectumcarcinoom.’ Alle tumoren die niet voldoen aan dit
criterium worden als sigmoïdcarcinoom geclassificeerd, en
vallen daarmee onder de coloncarcinomen. Deze aanpassing
is met name bedoeld om meer uniformiteit te krijgen in de
voor,- en behandeling van radio,- en chemotherapie.

NVGE werkgroep PhD netwerk
In juli 2021 is onze werkgroep opgericht met als doel om een
landelijk netwerk op te zetten voor de PhD’s binnen de MDL
in Nederland. In de eerste maanden hebben wij ons voornamelijk bezig gehouden met het vergroten van ons netwerk
door zoveel mogelijk PhD’ers zich te laten aansluiten. Ons
werk heeft zijn vruchten afgeworpen want we zitten inmiddels al op 96 leden!
Wij hebben een enquête gehouden onder onze leden om
erachter te komen waar de PhD’ers in Nederland behoefte
aan hebben en wat ze precies verwachten van het netwerk.
Uit deze enquête kwam naar voren dat er naast onderwijsactiviteiten ook veel behoefte is aan sociaal contact met
de andere PhD’ers. Zodoende zal men beter weten wat de
andere onderzoekers in Nederland doen en kan er makkelijker kennis worden uitgewisseld of worden samengewerkt.
Vanwege de grote behoefte aan meer connectie hebben wij
afgelopen november onze eerste activiteit georganiseerd.
Helaas hebben wij deze activiteit wegens COVID moeten
uitstellen, maar wij hopen uiteraard dat deze in het komend
half jaar wel kan plaatsvinden.
Recent hebben wij om ons bereik verder te vergroten, en
bovendien ook laagdrempelig te houden, een instagram

social media account opgezet. Via social media zullen wij
informatie delen die interessant is voor de Nederlandse MDL
PhD’s. Hierbij kan worden gedacht aan belangrijke deadlines
voor het indienen van een abstract voor een congres, maar
ook bijvoorbeeld promotie van onze DDD-sessie en eventuele andere activiteiten.
In voorjaar 2022 organiseren wij voor het eerst een onderdeel tijdens de DDD. Onze sessie zal gaan over tips & tricks
voor het schrijven van een goed abstract. Onze key-note
speakers Prof. dr. Joost Drenth en Dr. Luuk Hawinkels zullen
ons meenemen in de kunst van het schrijven van een goed
abstract. Zij zullen ons concrete tips & tricks geven waar elke
onderzoeker mee aan de slag kan. De ideeën waaraan een
goed abstract moet voldoen zijn uiteraard niet zwart/wit,
dus er zullen tussendoor polls voorbijkomen waarin iedereen
zijn/haar visie op de onderwerpen kan geven zodat er een
interactieve discussie kan ontstaan.

Bestuurssamenstelling:
Anne van der Waaij (voorzitter), Annelotte Broekhoven,
Charlotte Frederiks, Elsa van Liere en Fleur Marijnissen.
Anne van der Waaij, voorzitter
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Functie auteur

Vice-Voorzitter V&VN MDL

Mede betrokkenen:

Bestuur V&VN MDL

Voorwoord

Afdelingsstructuur

Gedurende het afgelopen jaar heeft de COVID-19 pandemie
veel impact gehad binnen het zorglandschap en dus ook
binnen onze vereniging. Er is hard gewerkt door de verschillende netwerken binnen de V&VN MDL om scholingen te organiseren via de online kanalen. Met name de webinars zijn
dit jaar door onze leden goed ontvangen. Afgelopen jaar is er
gewerkt aan de herziening van het expertise gebieden van
de MDL- en de endoscopieverpleegkundige. Het ledenaantal
van de V&VN MDL is in 2021 met 20 leden toegenomen,
naar 674 in januari 2022.

De V&VN MDL bestaat uit de netwerken: endoscopie, lever,
IBD, verpleegkundig endoscopist, voeding, MDL-chirurgieoncologie, kinder-MDL en verpleegkundig specialisten MDL.
Het netwerk Kinder-MDL is sinds 2021 actief en is zich aan
het oriënteren en ontwikkelen.

Namens bestuur V&VN MDL,
Mirjam van der Ende-van Loon, vice-voorzitter

Positionering
Sinds 2021 heeft één van onze bestuursleden zitting
genomen in de redactie van de MAGMA. Het doel hiervan
is om in iedere editie een artikel vanuit het verpleegkundig
perspectief terug te laten komen. Afgelopen jaar is gewerkt
aan de herziening van het expertisegebied van de MDL- en
voeding verpleegkundige. Deze is samengesteld in samen-

Bestuursleden 2021

Rol binnen bestuur

Contactpersoon voor

Thea Korpershoek

Voorzitter

V&VN, NVMDL, NVGE, beleidsplan, opleiding MDL vpk,

(adviseur vanaf 3-2020)

kwaliteitsregister, netwerk verpleegkundig specialisten
MDL, sponsoring, scholingsplan

Mirjam van der Ende- van

Vice-voorzitter

Loon

V&VN, NVMDL, NVGE, opleiding MDL vpk, scholingsplan
MAGMA, expertisegebied, ESGENA CZO

Rianne van der Vlist

Secretaris

Secretariaat, sponsoring, website, nieuwsbrief

Rickhaira van Rhee

Penningmeester

V&VN, financiën, sponsoring, scholingsplan

Patricia Terpstra

Bestuurslid

Leidinggevenden endoscopie

Anita Boersen

Bestuurslid

Verpleegkundig endoscopisten, RIVM

Noortje Klooster

Bestuurslid

Endoscopie

Judith Beurskens

Bestuurslid

Voeding

Carina Verstraete

Bestuurslid

Lever

Marthe Verwey

Bestuurslid

N-IBD, scholingscommissie

Agnes Reijm

Bestuurslid

MDL chirurgie/ oncologie, kwaliteitsregister, website,

Leontien Roos

Bestuurslid

facebook, LinkedIn
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werking met de V&VN, HAN en de leden van de V&VN MDL.
Daarnaast is er een bijdrage geleverd aan verschillende
landelijke richtlijnen ten behoeve van o.a. neusmaagsonde,
colorectaal carcinoom en perioperatief voedingsbeleid. Er is
verder gewerkt aan het MijnV&VN verenigingsplatform, via
dit platform is het mogelijk eenvoudig met elkaar in contact
te komen.
Netwerk lever
In 2021 hebben wij vanuit het levernetwerk geen aparte
scholing aangeboden, niet live en niet online. Wel hebben
we samen met het netwerk kinder-MDL inhoud gegeven
aan een onderdeel in de Digestive Disease Days. Dit betrof
een online blok over transitiezorg met een verhaal over
levensloopzorg met daarnaast een ervaring uit de praktijk.
Daarnaast hebben wij een interessant leverprogramma
ontwikkeld om in 2022 weer live scholing aan te bieden. Een
aantal gerenommeerde sprekers heeft toegezegd hieraan
een bijdrage te willen leveren. Nu maar hopen dat 2022 hier
kansen voor biedt.
Netwerk voeding
Geen terugkoppeling ontvangen.
Netwerk IBD
Jaarlijks worden er minimaal 5 regiobijeenkomsten georganiseerd verspreid door het land. Het zijn interactieve
avonden waarin kennis omtrent IBD wordt gedeeld. Door
de COVID-19 pandemie zijn de regiobijeenkomsten is in de
vorm van een webinar georganiseerd. Minimaal 30 IBDverpleegkundigen / verpleegkundig specialisten hebben
ingelogd voor de bijeenkomst.
De HAN scholing voor MDL-verpleegkundigen is een scholing welke jaarlijks terugkomt. Afgelopen jaar zijn er weer
een aantal verpleegkundigen die de IBD scholing hebben
afgerond.
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een set van uitkomstinformatie voor IBD. Het programma Uitkomstgerichte
Zorg heeft als doelstelling om het Samen Beslissen tussen
59 zorgverlener-patiënt en het Leren & Verbeteren door de
zorgverlener o.b.v. uitkomstinformatie 60 te bevorderen.
Netwerk Verpleegkundig Endoscopisten
2021 was het jaar van online scholingen. Zowel de DDD als
de Meet&Greet. Achter de schermen houden we het proces
van de toekomstbestendige wet BIG in de gaten. Daarnaast
verkennen we de mogelijkheden voor een kwaliteitsdocument voor de VE. Het is duidelijk geworden dat verplichte
kwaliteitsregistratie niet bij wet te regelen is zoals bij VS. We
hebben via de commissie taakherschikking van de NVMDL

contact met de beroepsvereniging van de artsen. Er wordt
door een bestuurslid van ons netwerk, Linda van Gestel, geparticipeerd in het BVO door contact met het RIVM. Kwaliteit
van de VE is ons speerpunt.
Netwerk endoscopie en leidinggevenden MDL endoscopie
Begin 2021 is er gestart met het netwerk informeren over
de aanwezigheid van een endoscopie verpleegkundige en
leidinggevende in het bestuur van de V&VN MDL. Er is uitvraag gedaan wie wil meedenken van de Endoscopie leden
over het opzetten en opstarten scholingen met onderwerpen die interessant zijn vanuit de leden. De regioscholing is
opnieuw opgestart, dit wordt op 15 februari 2022 een online
scholing via teams met medewerking van de academie van
V&VN tussen 19.00 en 21.00 uur. Verder is er een enquête
uitgedaan om tekorten van de endoscopieverpleegkundige
inzichtelijk te krijgen. Uitslagen zijn verwerkt en rondgestuurd met een aanbeveling. Er is een artikel in de MAGMA
gepubliceerd met een interview over leidinggeven bij
schaarste aan verpleegkundigen, wat is hierbij belangrijk.
Netwerk MDL chirurgie/ oncologie
Door COVID is de bijdrage vanuit chirurgie/oncologie het
afgelopen jaar beperkt gebleven. Er is samenwerking met de
NVGE oncologie waarin het afgelopen jaar diverse richtlijnen
geüpdatet zijn. De verwachting is dat de bijdrage in 2021
vergroot zal worden.
Verpleegkundig specialisten MDL
In 2021 hebben we voor het eerst twee maal een online
bijeenkomst gehad waarvoor alle V&VN MDL leden die
verpleegkundig specialist (i.o.) zijn werden uitgenodigd. Het
is een start om dit netwerk komende jaren verder uit te
bouwen. We hebben gesproken over de positionering van de
VS, het vernieuwde MDL document over taakherschikking
en het werkformulier taakherschikking wat door de VS MDL
gebruikt wordt. De visitatiecommissie van de NVMDL vraagt
naar dit ingevulde werkformulier tijdens de visitatiebezoeken. Er is ook één keer een online moment voor intercollegiale toetsing geweest, waarbij verschillende casuïstiek is
besproken
Kinder-MDL
Afgelopen jaar hebben we elkaar met name online leren kennen. Toch heeft dit al mooie dingen gebracht. Zo is het een
deel van de groep gelukt om een live symposium te organiseren over transitie. Ook werkt een deel van onze groep aan
het verbeteren van de informatie voorziening voor kinderen.
Verder is er tijdens de DDD in september aandacht geweest
voor geweest voor transitiezorg en ook voor levensloopzorg,
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iets wat voor alle kinderen met een MDL aandoening belangrijk is. Aankomend jaar hopen we dat we vaker bij elkaar
kunnen komen om veel van elkaar te leren.
Samenwerking met andere verenigingen
De samenwerking met de NVGE en de NVMDL is onverminderd 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 een aantal digitale nieuwsbrieven
met nieuws vanuit de verschillende netwerken. Daarnaast
ontvingen alle leden ook de nieuwsbrieven en vakbladen van
de V&VN. De website www.mdl.venvn.nl was beschikbaar
en is in 2020 geüpdatet. Leden kunnen tegen gereduceerd
tarief buitengewoon lid worden van de NVMDL. Waardoor
ook de nieuwsbrieven vanuit de NVMDL worden ontvangen.

Vooruitblik naar 2022
- Werven van nieuwe leden
- Organiseren congressen, symposia en webinars
- bestuur V&VN MDL: Aftreden huidige voorzitter en
aanstellen nieuwe voorzitter, aftreden huidige penningmeester en aanstellen nieuwe penningmeester, vacature
bestuurslid kliniek MDL en vice-voorzitter
- participatie in werkgroepen NVMDL (o.a. endoscopie, voeding, IBD, MDL oncologie)
- evaluatie kwaliteitsvisitaties NVMDL omtrent invulling van
taakherschikking/ delegatie
- Versterken van samenwerking met de HAN Nijmegen, mogelijkheid onderzoeken voor posterpresentaties wetenschappelijk onderzoek/ kwaliteitsverbeterprojecten tijdens
de DDD dagen
- herzien beleidsafspraken, social media plan, scholingsplan
- doelen per netwerk zijn te vinden in het vernieuwde beleidsplan V&VN MDL 2020 - 2025
- Live gaan van V&VN leden platform

11

