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Jaarverslag 2012 
 
 
 
 
December 2012,  
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van V&VN Maag Darm Lever. Dit jaar zijn we verder gegaan met de 
PR en het meer vormgeven van de vereniging. Zo is er aandacht besteed aan het effectief 
samenwerken met de netwerken, de opleiding tot verpleegkundig endoscopist, RIVM colonscreening, 
en niet te vergeten het organiseren van de ESGENA/ UEGW in Amsterdam. Daarnaast is er een start 
gemaakt om de expertisegebieden van alle functies binnen de V&VN MDL vorm te geven en te 
omschrijven.  
 
Kortom, in 2012 hebben we een stap gezet richting professionalisering van de afdeling V&VN Maag 
Darm Lever en de verpleegkundige beroepsgroep binnen het werkveld Maag Darm Lever.  
Mede dank zij de inzet en het enthousiasme van het bestuur en de netwerken hebben we deze stap kunnen 
maken.  
 
Uiteraard vormen de individuele leden de kern van de afdeling. Hadden we in 2011 een groei van 58% van 
de leden. In september 2012 had de V&VN MDL 589 leden.  
 
In dit jaarverslag zijn de activiteiten van V&VN Maag Darm Lever beschreven aan de hand van de 
onderdelen, die ook beschreven zijn in het beleidsplan:  

- Afdelingsstructuur  
- Positionering  
- Gezamenlijk organiseren 
- Individuele voordelen  

 
Tot slot een korte vooruitblik met acties voor 2013.  
 

Namens bestuur V&VN MDL,  
 
Thea Korpershoek 
Vice-voorzitter V&VN MDL 
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Afdelingsstructuur  
In 2012 heeft de vereniging meer vorm kunnen geven aan de verschillende netwerken die binnen de 
V&VN MDL vallen. In september 2012 is voor het eerst een gezamenlijke beleidsdag geweest waarbij 
ieder netwerk aanwezig was en we met elkaar als bestuur en netwerk het beleid voor de komende 
jaren uit hebben kunnen zetten. Zo is de groep met verpleegkundig endoscopisten gegroeid en gaan 
ze steeds meer een eigen beleid bepalen. In september is een voorzichtige start gemaakt met het 
netwerk kliniek MDL verpleegkundigen. De netwerken die binnen de V&VN MDL horen zijn: 
endoscopieverpleegkundigen , endoscopieassistenten, verpleegkundig endoscopisten, lever, IBD, 
voeding en de kliniek MDL verpleegkundigen. 
 
Bestuur 

Bestuursleden 2012 Rol binnen bestuur Contactpersoon voor  

Petra Bol Voorzitter V&VN, verpleegkundig endoscopisten, Time Out, SFERD, 
NVGE, NVMDL, sponsoring, opleiding endoscopievpk  

Thea Korpershoek Vice voorzitter V&VN, Beleidsplan, jaarplan, website, opleiding MDL vpk, 
MDL kliniek, expertisegebieden, kwaliteitsregister, 
nieuwsbulletin  

Wanda Kuin Secretaris V&VN, NVGE, voeding, nieuwsbulletin  

Wendeline de Bruyn Penningmeester V&VN, endoscopie  

Angelie de Heer Bestuurslid IBD, expertisegebieden, kwaliteitsregister 

Monique Knops Bestuurslid Endoscopie, HKZ normen, expertisegebieden  

Anja Nijmeijer/ Ton 
van der Meijden 

Bestuurslid Lever 

 
Marja Rolink en Anouk Berger hebben in maart 2012 hun functie binnen het bestuur neergelegd. Voor 
hen in de plaats zijn Wendeline de Bruyn, Anja Nijmeijer en Angelie de Heer als penningmeester of 
bestuurslid bij het bestuur gekomen. De rol van Anja is inmiddels overgenomen door Ton van der 
Meijden. In oktober 2012 meldde zich een aspirant bestuurslid/ secretaris die de plaats van Wanda 
per 2013 hoopt over te nemen: Marianna Kooijman. Er zijn veel verschuivingen binnen het bestuur. 
Petra Bol hoopt in maart 2013 te stoppen met het bestuur, Thea Korpershoek zal haar rol als 
voorzitter overnemen.  
 
Positionering  
In 2012 is de V&VN MDL druk geweest met het verder aandacht geven aan de PR, het actueel 
houden van de website, het contact onderhouden met de scholen. Zo is er inmiddels bij de Anthonius 
Acedemie gestart met de opleiding tot verpleegkundig endoscopist. Tevens is de MDL opleiding in 
Nijmegen onder de loep genomen en inhoudelijk meer HBO gericht, er zal dan ook erkenning van de 
opleiding worden aangevraagd. Het bestuur V&VN MDL heeft akkoord gegeven om hieraan mee te 
werken. De HAN gaat hier december 2012 – begin 2013 mee verder.  
Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van de expertisegebieden. Dit project wordt 
gecoördineerd door Nellie Kolk en Bas van Oort, beiden werkzaam bij V&VN. Er zijn 2 ronde 
tafelgesprekken geweest, waarin V&VN MDL leden hebben gesproken over de inhoud en 
verantwoordelijkheden van de verschillende functies. In 2013 zullen de expertisegebieden definitief 
omschreven worden.  
 
Gezamenlijk organiseren  
De V&VN MDL heeft in 202 een aantal scholingen georganiseerd. Zo is er weer een Nederlands 
Endoscopie Symposium (NES), een IBD dag en een voorjaarscongres in Veldhoven geweest.  
V&VN MDL was duidelijk aanwezig op de ESGENA/ UEGW in Amsterdam, zij organiseerde 
verschillende workshops (waarbij aandacht voor alle netwerken) en een welkomst receptie voor alle 
internationale verpleegkundigen.  
Bestuursleden en verpleegkundigen van V&VN MDL zijn nauw betrokken bij de colonscreening en 
onderhouden contacten met RIVM over scholingen en informatievoorziening naar de leden van de 
V&VN MDL. Zo heeft de RIVM gezorgd voor tekst in de nieuwsbrief voor de leden en organiseert zij 
ook een scholing voor verpleegkundigen.  
Het netwerk IBD (NNIC) heeft, in samenwerking met de ICC richtlijnen en brochures kunnen 
publiceren, allen zijn inzichtelijk op de website van de vereniging. Het netwerk voeding heeft de 
landelijke richtlijn neusmaagsonde inmiddels geautoriseerd.  
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Individuele voordelen  
De V&VN MDL publiceerde drie keer een digitale MDL nieuwsbrief, met daarin de nieuwste 
ontwikkelingen, verslagen van symposia en dergelijke. Daarnaast ontvingen alle leden ook de 
nieuwsbrieven en vakbladen van de V&VN. De website www.mdl.venvn.nl wordt up to date gehouden. 
Ieder netwerk houdt zijn of haar eigen onderdeel bij.  
 
Vooruitblik 2013 
In 2013 hoopt het bestuur van de V&VN MDL verder te gaan of een start te maken met de volgende 
onderdelen:  
Afdelingsstructuur 

- Nieuwe bestuursleden meer inwerken/ nieuwe voorzitter   
- Netwerk kliniek MDL verpleegkundigen meer vormgeven 
- Netwerk endoscopie vormgeven  
- Jaarlijks beleidsdag in september  

Positioneren 
- Expertisegebieden definitief maken 
- Erkenning (of kijken naar mogelijkheden voor erkenning) opleiding MDL verpleegkundige, 

endoscopie verpleegkundige, verpleegkundig endoscopist  
- Aandacht voor de rol endoscopieassistente  
- Kwaliteitsregister MDL onderzoeken en evt. openen  
- Afspraken maken met organisaties, farmacie, sponsorbeleid opstellen  

Gezamenlijk organiseren 
- Gezamenlijk organiseren van scholingen 
- Input vanuit alle netwerken, werkgroepen voor de nieuwsbrief V&VN MDL  
- Samenwerking NVMDL, NVGE  

Individuele voordelen 
- Vernieuwing V&VN MDL website 
- Mogelijkheid tot actief meedenken in netwerken en scholingen e.d.  

http://www.mdl.venvn.nl/

