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Woord van voorzitter  
 
We zijn alweer een jaar onderweg met de COVID pandemie en er zijn al vele aanpassingen 
voortgevloeid uit het ‘nieuwe normaal’. Eigenlijk zijn er ook best wat positieve ontwikkelingen 
geweest, waarvan we moeten bekijken welke we zeker moeten behouden, en welke ontwikkelingen 
we ook zo snel mogelijk weer kwijt willen als we teruggaan naar het ‘oude normaal’. Het online 
Lunteren onderwijs was in elk geval een groot succes, waarvoor hulde! 
Aanstaande DDD (17-18 maart) zullen we, “als vanouds” weer een Career Event en een algemene 
ledenvergadering organiseren. Het Career Event vindt plaats op 17/3 in de ochtend (vanuit de 
studio), en de ALV om 12:30 (via Zoom). Tijdens de ALV willen we graag alle ontwikkelingen 
bespreken ten aanzien van COVID; er blijken namelijk nogal wat verschillen te bestaan in de aanpak 
van COVID zorg per ziekenhuis. We horen het graag indien er problemen ontstaan en houden 
daarom graag een vinger aan de pols. Andere zaken die we zeker de revue willen laten passeren zijn 
de ontwikkelingen op het gebied van de banenmarkt en de mogelijke oplossingen. We zijn ons aan 
het organiseren samen met de jongere verenigingen van de Chirurgie, Cardiologie, Orthopedie, 
Interne, Radiologie, … etc. etc. omdat het probleem veel breder is en ook een brede aanpak behoeft. 
Gezien de verwachte uitstroom van jonge klaren de komende tijd, wordt sterk overwogen om het 
speeddaten twee keer per jaar te gaan houden. Dit blijft vooralsnog digitaal. Een en ander bespreken 
we ook graag tijdens de ALV.  
Verder zijn we bezig om een nieuwe, beter bereikbare website voor de NVMDL i.o. op te zetten met 
gemakkelijk vindbare informatie en om meer zichtbaarheid te creëren.  
 
We hopen jullie in groten getale te mogen verwelkomen bij het Career Event (inschrijving DDD 
noodzakelijk) en bij onze ALV! 
 
   
Willem Pieter Brouwer, voorzitter NVMDL i.o.  

  
 
Speerpunten NVMDL i.o. jaar 2021 
 

 Optimalisatie banenmarkt – activisme 
 Zichtbaarheid NVMDL i.o. en commissies – nieuwe website 
 Behoud van kwaliteit opleiding tijdens COVID-19  
 Ontwikkeling NOVUM 1.1 
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Nieuwe commissieleden: even voorstellen 
 

Mijn naam is Dion Wintjens, 3e jaars AIOS in het MUMC+ te  
Maastricht. Ik heb Willem Pieter Brouwer opgevolgd als secretaris 
van het NVMDL i.o. bestuur en zal me onder andere bezighouden 
met de kwartaalbrief en de career events. Tevens zal ik mijn steentje 
bijdragen aan de website (in ontwikkeling) van de NVMDL i.o.. Ik 
hoop dat we met ons bestuur een kentering teweeg kunnen brengen 
in de huidige ontwikkelingen op de banenmarkt en samen kunnen 
zorgen voor het behoud van de kwaliteit van onze opleiding in deze 
gekke tijden. 
 
 
Mijn naam is Jolanda Strebus, 4e jaars AIOS MDL en in opleiding aan 
het VUmc. Recent het NWZ Alkmaar verruild voor het VUmc en toen 
mij in te zetten voor het bestuur van de NVMDL i.o. en daarmee ook 
voor de opleiding en alle arts-assistenten! 
 
 
 

 
 
Belangrijke ontwikkelingen binnen de opleiding/NVMDL: 
 
Banenmarkt 
 
Er zijn een aantal zaken die momenteel lopen. Allereerst hebben we eind 2020 een goede meeting 
gehad met leden van het NVMDL bestuur en de beroepsbelangen commissie, waarbij er een 
brainstorm is gehouden en uiteindelijk een brandbrief in de MAGMA is verschenen. We zijn erg blij 
met de activiteit van ons hoofdbestuur (dit is lang niet altijd het geval bij andere specialismen) en de 
belangencommissie. Hier wordt binnenkort weer een vervolg aan gegeven. Door de corona 
pandemie hebben we enkele zaken nog niet kunnen effectueren, zoals het bezoeken van centra en 
houden van een “pitch” om meer awareness te creëren. Zodra dit mogelijk is, zullen we dit gaan 
doen. Verder zijn we ons aan het verenigen met andere jongere organisaties om het probleem van 
de banenmarkt breed aan te pakken. Denk aan gesprekken met BOLS, het capaciteitsorgaan, De 
Jonge Specialist, en uiteindelijk met de politiek. Zodra er concreet nieuws is, zullen we dit met jullie 
communiceren. Verder is er een overweging om een jonge klaren commissie op te richten om 
zodoende de jonge klaren beter te kunnen gaan vertegenwoordigen.  
In de vorige kwartaalbrief hebben we ook aangegeven dat wij het graag horen wanneer je bijna klaar 
bent, en nog geen baan hebt gevonden. Zo houden we onze cijfers ook actueel. Verder is het ook 
belangrijk omdat er gewerkt wordt aan een vacaturebank. Dit loopt via het NVMDL secretariaat. 
 
 
Inschrijven bij de NVMDL 
 
We merken dat nieuwe AIOS vaak niet ingeschreven staan bij de NVMDL. Graag willen we jullie 
vragen om nieuwe AIOS te wijzen op een tijdige inschrijving! 
 
 
 
 
 



Etalagestages 
 
Veel AIOS weten niet dat er zgn. “etalagestages” bestaan, waar je voor een aantal maanden een 
specifieke differentiatie kan volgen in het kader van het aandachtsgebied van keuze. Daarom willen 
we graag de opleidingsetalage nog eens onder de aandacht brengen. Kijk ook op:  
 
https://www.opleidingsetalage.nl/opleidingen?specialisatie=11  
 
Hier vind je alle verschillende differentiatiestages die aangeboden worden bij de MDL. Op onze 
nieuwe website zal dit ook wat prominenter in beeld komen. 
 
Er is ook recentelijk een nieuwe HPB-etalagestage gekomen in Nieuwegein: 
 
In het St. Antonius ziekenhuis is per heden een nieuwe etalagestage voor AIOS MDL met interesse in 
pancreaticobiliaire aandoeningen. Je participeert in endoscopische (EUS/ERCP), poliklinische en 
klinische HPB zorg. Meer informatie vindt je op: 
 
https://www.opleidingsetalage.nl/opleidingsonderdeel/st-antonius-
ziekenhuis/differentiatiestage/2636-differentiatiestage-hpb  
 
 
Career Event: The future is now & Algemene Ledenvergadering 
 
Graag willen we jullie in deze nieuwsbrief alvast wijzen op het aanstaande Career Event met de titel 
‘The future is now’. Voor de eerste dag van de komende DDD, die zal plaatsvinden op 17 en 18 
maart, hebben we een drietal sprekers weten te strikken die ons mee zullen nemen door de 
nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied: 
 

 

 

  
Career Event & ALV 17-3-2021 

The Future Is Now 

Programma Career Event: 
- 8.30u: Michael de Nerée tot Babberich 

               Big data & Machine learning 

- 8.50u: Erik Schoon 

               VR & AI endoscopie 

- 9.10u: Marjolijn Duijvestein 

               Duurzaamheid binnen de MDL 
 

Algemene ledenvergadering NVMDL i.o. 

 

12.30u – 13.30u (via Zoom; deelnamelink volgt) 

 

https://www.opleidingsetalage.nl/opleidingen?specialisatie=11
https://www.opleidingsetalage.nl/opleidingsonderdeel/st-antonius-ziekenhuis/differentiatiestage/2636-differentiatiestage-hpb
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De Career event-sessie zal digitaal te volgen zijn via de officiële DDD livestreams. Een inschrijving is 
derhalve ook een vereiste! 
 
Later op de dag zal er tijdens de pauze (12.30u) via een Zoom-meeting de jaarlijkse ALV worden 
georganiseerd. Jullie input is daarbij zeer welkom en we hopen dan ook dat jullie in grote getalen 
aanwezig zullen zijn. Onderwerpen zoals de ontwikkelingen op de banenmarkt, een nieuw format 
voor het speeddaten en de problemen rondom COVID-19 zullen de revue passeren.  
 

Inside Art 

Een glooiend veld van vili, een prachtig PIT-patroon, een hemelblauwe zee van mucosa of een 
adembenemende aambei. Uw endoscopiefoto’s zijn kunst. Na de succesvolle edities in 2018 en 2019 
zal de digitale verkiezing ‘Mooiste endoscopiefoto van 2021’ dit jaar plaatsvinden tijdens de DDD op 
17 en 18 maart. 

Stuur vóór 1 maart je mooiste/kunstzinnigste endoscopie foto's naar inside.art@amc.uva.nl en zorg 
dat jouw ziekenhuis wint! 

 

 
Enquêtes 
 
Graag zouden we jullie vragen om de onderstaande enquêtes in te vullen om zo onze collegae te 
helpen: 

PDS enquête: 
Namens de Commissie NGM is er een enquête opgesteld over de behandelvoorkeuren van artsen bij 
PDS. De geschatte invultijd is 5 minuten. 
https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2501GjtlI2CE1aB 

Viper Project 2021: 
Deze enquête heeft als doel om verschillen in IBD zorg in Europa te exploreren om zo de IBD-zorg 
verder te kunnen optimaliseren. De vragen gaan over hoe de IBD zorg is ingericht, de beschikbare 
behandelingen, en hoe IBD in de opleiding aan bod komt. Het kost ongeveer 7-8 minuten om de 
enquête in te vullen. 
https://www.surveymonkey.com/r/ViperProject2021 
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Vacatures  
 
Er zijn nog altijd een aantal onvervulde en tevens ook een aantal nieuwe vacatures! Wij vragen jullie 
graag te solliciteren door een sollicitatiebrief en CV te sturen naar nvmdlio@hotmail.com: 
 
Binnen de volgende commissies zijn er beschikbare vacatures voor AIOS:  

 Onderwijscommissie Veldhoven 
 Commissie patientvoorlichting 
 MedNet gastro-enterologie (www.mednet.nl/gastro-enterologie)   

 
 

Komende symposia/congressen/nascholingen  
 
Zie ook: https://www.mdl.nl/nascholing-en-accreditatie/congresagenda-gaia  
 
11 februari 2021 - Virtuele nascholing georganiseerd door UMCU - Colitis geassocieerde dysplasie- 
wat te doen en wat te laten 
17-18 maart 2021 - Digestive Disease Days Online (inclusief Career event en ALV) 
25 maart 2021 - Virtuele nascholing georganiseerd door UMCU - Herkenning en behandelstrategie 
van het T1 colorectaal carcinoom 
25-27 maart 2021 - ESGE Days 2021 
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