
 
  

Woord van voorzitter  
 
Hierbij weer een digitale nieuwsbrief per e-mail; dit zou weleens de laatste nieuwsbrief in zijn huidige 
vorm kunnen zijn, aangezien de website meer en meer vorm begint te krijgen. De volgende 
nieuwsbrief zal naar alle waarschijnlijkheid doorlinken vanuit de e-mail naar de website. We zullen 
ook een LinkedIn profiel aanmaken om zo meer zichtbaarheid en duidelijkheid te creëren over onze 
activiteiten. Met betrekking tot de problematiek van de Jonge Specialisten, iets wat zowel AIOS als 
oudere specialisten aangaat, zijn er ook nieuwe ontwikkelingen. Er zal een “Banenmarkt cq jonge 
specialisten commissie” worden opgericht onder de vlag van onze wetenschappelijke vereniging, die 
jonge specialisten in de breedste zin van het woord zal gaan vertegenwoordigen. In deze commissie 
zullen een aantal AIOS uit het bestuur plaatsnemen, alsook jonge specialisten en oudere specialisten. 
In vergelijking met andere specialismen lopen we hierin voor en daar mogen we trots op zijn. Verder 
willen we graag nog wijzen op de vacatures op de website van de NVMDL 
(https://www.mdl.nl/vacatures-0) waar naast vacatures voor chef- of fellowplekken, ook een aantal 
interessante vacatures voor MDL-artsen staan! 
 
Groeten,   
Willem Pieter Brouwer 
voorzitter NVMDL i.o.  

  
Huidige speerpunten NMVDL i.o. 

- Optimalisatie banenmarkt  
- Zichtbaarheid NVMDL i.o. en commissies – Website en LinkedIn profiel in ontwikkeling 
- Behoud van kwaliteit opleiding tijdens COVID-19 
- Ontwikkeling NOVUM 1.1 

 
Banenmarkt update 
Via verschillende kanalen merken we dat de onrust omtrent de krappe banenmarkt toeneemt. 
Daarom lijkt het ons goed om voor jullie inzichtelijk te maken welke acties wij momenteel 
ondernemen om te werken aan een iets rooskleurigere toekomst voor de AIOS. Om een en ander 
overzichtelijk te houden zetten we allesop een rijtje. Bij specifieke vragen, een kritische noot en/of 
een aanvulling over een actiepunt zijn wij zeer laagdrempelig te bereiken.  
 
Awareness genereren en beter inzicht krijgen in de actuele problematiek: 

- Vervolgartikel Magma met nieuwe cijfers over uitstroom van jonge klaren (publicatie mei) 
- Opstellen van een grote jaarlijkse enquête voor jonge klaren om beter inzicht te krijgen in de 

getallen, maar ook in de wensen en problemen waar jonge klaren tegen aan lopen 
- Opzetten van een Jonge Specialisten Commissie onder de NVMDL waar zowel AIOS, jonge 

klaren, als MDL-artsen in plaats zullen nemen om breed draagvlak te creëren 
- Roadshow langs ziekenhuizen in de verschillende regio’s om het probleem te pitchen, best 

practices te inventariseren en te delen met andere ziekenhuizen 
- Brainstormsessies met afgevaardigden van o.a. beroepsbelangenvereniging en het Concilium 

om de problematiek op de agenda te houden en oplossingen uit te werken 
- Actieve betrokkenheid vanuit NVMDL i.o. bij vergaderingen van FMS en capaciteitsorgaan 
- Samen optrekken met DJS en andere specialismen met hetzelfde probleem 

 

https://www.mdl.nl/vacatures-0


Uitwerken van potentiële oplossingen zoals: 
- Pensionado’s stimuleren eerder te stoppen 
- Binnen vakgroepen fte’s inleveren d.m.v. extra part-timedag, sabbatical, meer vakantie 

opnemen 
- Creëren van klinische fellowships 
- Afremmen taakverschuiving naar verpleegkundig specialisten of physician assistents  
- Duobanen creëren 
- Instroom minderen en de AIOS-krimp opvangen met jonge klaren 

 
Uiteraard is er overal tijd voor nodig, maar wij maken ons hard voor een spoedige realisatie van 
bovenstaande actiepunten. 
 
 
Vacatures MDL-artsen 
 
Er zijn momenteel 16 vacatures te vinden op de MDL website. 8 Hiervan betreffen chef-de-clinique, 
fellow- of waarnemingsplekken. 3 zijn van Polidirect en 1 vacature voor een hoogleraar. 4 plekken 
zijn voor een vaste aanstelling (of uitzicht daarop) 
 
Zie ook hier: https://www.mdl.nl/vacatures-0 
 
Vacatures NVMDL subcommissies 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Met het afzwaaien van verschillende AIOS komen er 
weer een aantal vacatures vrij binnen de volgende commissies: 

- Commissie Endoscopie en bijbehorende werkgroepen 
De endoscopiecommissie waarborgt de kwaliteit van de endoscopie op nationaal vlak met daarbij 
ook oog voor de opleiding. Ze vergaderen zo’n 4 x per jaar met een belasting van circa 2-3 uur per 
maand. Daarnaast is de commissie bezig met het opstellen van kwaliteitsindicatoren voor onze 
verschillende endoscopische procedures (gastroscopie, coloscopie, ERCP etc). Per procedure zal een 
werkgroep worden opgesteld met MDL-artsen om te bepalen welke indicatoren hierin thuis horen en 
de commissie wil graag bij elke werkgroep ook een AIOS-lid betrekken. Specifiek geïnteresseerd in 
een van de specifieke werkgroepen, maar niet in de functie als AIOS lid in de endoscopiecommissie, 
mail dan naar judithhoning@hotmail.com. 

- Commissie Hepatologie 
De doelstelling van de Commissie is om de hepatologische zorg, waaronder de virale hepatitis, 
binnen de Maag-, Darm- en Leverziekten in Nederland te optimaliseren. Ook zaken zoals certificering 
en behandelcentra komen hierbij ter sprake. De commissie vergadert ongeveer 2-4 x per jaar waarbij 
uitgegaan wordt van ongeveer een tijdsbesteding van 10 uur per jaar. 

- VREST-commissie 
Wil jij je inzetten voor het optimaliseren van het gebruikersgemak en up-to-date houden van het 
online portfolio met de daarbij horende landelijk eisen? Dan is de VREST-commissie wellicht iets voor 
jou. Ze vergaderen 1-2 x per jaar en daarmee is de tijdsbesteding beperkt.  

- MedNet Gastroenterologie 
MedNet Gastro-enterologie is een van de acht titels binnen de serie MedNet-uitgaven van Springer 
Healthcare en bestaat al ruim 10 jaar. MedNet Gastro-enterologie brengt vak- en congresnieuws in 
print en online (www.mednet.nl/gastro-enterologie). De printuitgave op krantformaat verschijnt 4 
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maal per jaar en wordt kosteloos toegezonden aan MDL-artsen, AIOS MDL en ziekenhuisapotheken. 
Elk nummer bestaat uit een tweetal grote interviews, gericht op een nieuw onderzoek/methode en 
een dosis human interest. Daarnaast zijn er bondige artikelen die de belangrijke publicaties 
samenvatten, commentaren van vooraanstaande MDL-artsen, een selectie van proefschriften, 
verslaglegging van de belangrijkste congressen en een agenda. De redactie is op zoek naar een 2e 
AIOS-lid die samen met het andere AIOS-lid de rubriek ‘Curious AIOS Corner’ wil beheren en 
overkoepelend wil meedenken tijdens redactievergaderingen (max. 2x per jaar) voor andere content-
items. Meer informatie is verkrijgbaar via bladmanager Renate Mouton, 
renate.mouton@springer.com. 

- Commissie Patiëntenvoorlichting 
De commissie Patiëntenvoorlichting werkt samen met de MLDS aan het herschrijven en up-to-date 
houden van alle voorlichtingsfolders op MDL-gebied. De folders zijn te downloaden via de website 
van de MLDS. Hoewel vrijwel alle folders op dit moment herschreven zijn, is er een plek binnen de 
commissie beschikbaar. Ze vergaderen 1 x per jaar en rekenen op een gemiddelde belasting van 2-3 
uur per maand. 

-  IBD commissie NVMDL 
In samenwerking met multidisciplinaire partners de kwaliteit van de zorg voor IBD patiënten 
bevorderen. Tevens adviseert de commissie het NVMDL-bestuur over onderwerpen aangaande de 
rol en profilering van de MDL-arts bij IBD. Vergaderen 4 x per jaar, plus twee brainstormdagen, 
belasting circa 30 uur per jaar 

-  NVGE IBD commissie 

 
 
Reclame 

Symposia 

12 en 13 november zal in Rotterdam het “Jong Gastro Event” plaatsvinden, een event wat zich richt 
op de IBD. Wat kunt u onder meer verwachten? Praktische workshops (o.a. rond fistelvorming) en 
interactieve klinische discussies, waar experts hun ervaringen en inzichten delen. Wederom zal er 
een breed scala aan onderwerpen de revue passeren met de focus op onderwerpen die minder 
breed aan bod komen in de opleiding, zoals therapieën binnen IBD: wat, wanneer en hoe? Hoe 
omgaan met extra-intestinale manifestaties? Wat zijn de laatste gegevens rond IBD en 
zwangerschap? De bijeenkomst zal afgesloten worden met een vleugje competitie tijdens een pro-
con discussie tussen Professor Séverine Vermeire en dr. Oddeke van Ruler. Het volledige programma 
is hier beschikbaar: https://www.janssenmedicalcloud.nl/jong-gastro-event-2021/programma?ea=421788ef-
e58f-4703-a6e6-c367f975e87b 

 
Komende symposia/congressen/nascholingen  
- 11 mei 2021 - Casuïstische conferentie NVGE 
- 21-23 mei 2021 – Digestive Disease Week Virtual 
- 2 juni 2021 – Abdominal imaging in Gastroenterology & Hepatology – online 
- 4-8 juni 2021 – ASCO Annual Meeting 
- 22-25 juni 2021 – EASL; The internantional liver congress 
- 8-9 september 2021 – DDD Najaarscongres 
- 28 september – 1 oktober 2021 – Dutch Liver Week NVH 
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- 2-6 oktober 2021 - UEGW 
- 13 oktober 2021 - Cursorisch onderwijs najaar 
- 2 november 2021 - Casuïstische conferentie  NVGE 
- 12-13 november 2021: Jong Gastro Event 
- 12-16 november 2021 – AASLD The liver meeting 
- 19-20 november 2021 – Eosinophilic Esophagitis -  Advancing Science for Everyday Challenges in Clinical 
Practice (Symposium 222 Falk Foundation) 
- 22 november 2021 - Voortgangstoets 
 
 
Portefeuilles NVMDL i.o. bestuur  
Willem Pieter Brouwer (Erasmus MC):   Voorzitter, career event, Jonge klaren, website  
Dion Wintjens (MUMC+):  Secretaris, Commissies, kwartaalbrief, 

website, career event  
Marin de Jong (LUMC):  Accreditatie, UEG, DJS, kennisagenda, Jonge klaren  
Jolanda Strebus (VUmc):    Speeddaten, VREST, DJS  
Froukje van Hoeij (UMCU):    Commissie kwaliteit, kennisspel commissie  
Xavier Smeets (Radboudmc):    Speeddaten, MAGMA, Concilium (incl. opleidingsdag)  
Clasine de Klerk (AMC):     Concilium (incl. opleidingsdag), banenmarkt  
Eline Wouters-van den Berg (UMCG):   Commissie onderwijs (Lunteren/Veldhoven), NOVUM  
  
E-mail: nvmdlio@hotmail.com  
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