
 

  

Woord van voorzitter  
 
Beste allemaal, 
 
Hierbij de laatste nieuwsbrief van het oude jaar. Dit is dan ook echt de laatste keer dat het nieuws op 
deze manier naar jullie wordt opgestuurd. Vanaf volgend jaar zal er meer een nieuwsflash komen, 
met highlights welke dan teruggevonden kunnen worden op onze gloednieuwe website. Deze komt 
ook begin van het nieuwe jaar online!  
 
Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Vanuit de NVMDL i.o. hebben we hard gewerkt aan onze 
speerpunten van 2021, waaronder onze  “zichtbaarheid” en “de arbeidsmarkt”. Zo is er sprake van 
een nieuw LinkedIn account en hebben we een nieuwe website gemaakt. Op deze website zullen we 
dan ook duidelijker de commissies en speerpunten daarvan kunnen bijhouden. Ook zullen we deze 
gebruiken voor betere informatievoorziening met betrekking tot enquêtes, studiemateriaal, 
interessante links, upcoming events en bijvoorbeeld betere vindbaarheid van de vele verschillende 
etalagestages die de MDL rijk is. De nieuwe website is alvast te vinden op www.mdl.nl/aios/home. 
Er komt nog een link-out vanaf de mdl.nl website. 
 
We hebben als commissie weer nieuwe speerpunten geformuleerd voor 2022. Zo vinden wij het 
belangrijk dat onze vereniging meer wordt geprofessionaliseerd. Daarbij is het ook van belang om 
meer inzicht te krijgen over de regionale verschillen in dienstenbelasting/structuur van de opleiding, 
alsook de (niet) stage-gerelateerde werkzaamheden, en bijvoorbeeld de impact van bepaalde 
dienststructuren op de opleiding, bijvoorbeeld op endoscopie-aantallen. Daarnaast vinden we het 
ook belangrijk dat er ruimte en tijd en geld blijft voor persoonlijke ontwikkeling van AIOS. Verder 
hebben we als doel om tenminste 1x per jaar een “grote AIOS enquete” uit te sturen, om te 
bespreken op de algemene ledenvergadering. Deze kunnen jullie in januari verwachten, en invullen 
o.a. via de website. 
 
Deze nieuwsbrief is alweer mijn laatste brief als voorzitter van de NVMDL i.o. Per 1 januari zal Xavier 
Smeets het stokje van mij over gaan nemen. Daarnaast is er een nieuwe aanwinst vanuit Rotterdam: 
Julia Klompenhouwer.  
 
In deze nieuwsbrief verder informatie over de volgende onderwerpen: 
- Nieuwe speerpunten NVMDL i.o. 2022 
- Vooraankondiging enquête aios MDL  
- Zichtbaarheid/ professionaliteit NVMDL i.o. 
- Het acute boekje - MDL editie  
- Inside art 
- Kennisspel - een nieuw 'battle' 
- Vacatures 
- Komende symposia/congressen/nascholingen  
- Portefeuilles NVMDL i.o. bestuur 
 
 
Een gelukkig nieuwjaar gewenst! 
 

Groeten,   
Willem Pieter Brouwer, voorzitter NVMDL i.o.  

http://www.mdl.nl/aios/home


  

Nieuwe speerpunten NMVDL i.o. 2022 

- Stage-gerelateerde werkzaamheden van AIOS optimaliseren 
- Dienstenbelasting en dienststructuur optimaliseren 
- Persoonlijke ontwikkeling (en vergoeding daarvan) 
- Verdere professionalisering NVMDL i.o. 

 
Vooraankondiging enquête AIOS MDL 
Ieder jaar formuleert het bestuur van de NVMDL i.o. speerpunten waaraan extra aandacht gegeven 
zal worden. De input van jullie, de aios, is daarbij natuurlijk essentieel. Daarom hebben we besloten 
om jaarlijks één enquête uit te sturen onder alle aios MDL. In deze enquête zullen we gedetailleerde 
vragen stellen over de onderwerpen die tot speerpunt zijn gemaakt. Anderzijds is de enquête voor 
jullie ook een manier om ons te laten weten wat er leeft. Zo hopen we dat er een doelgerichte 
jaarlijkse cyclus ontstaat om problemen aan te pakken. Naar verwachting zullen we januari 2022 de 
enquête naar jullie sturen. Neem tegen die tijd even een kwartiertje de tijd om hem nauwkeurig in te 
vullen en help zo ons als bestuur maar vooral ook al je huidige en toekomstige collega’s! 
 

Zichtbaarheid/professionaliteit NVMDL i.o. 
Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd om de NVMDL i.o. beter op de kaart te zetten. Daar hoort 
ook een stukje zichtbaarheid/professionaliteit bij. We zijn daarom ook blij om jullie te melden dat we 
de volgende zaken daarin hebben bereikt: 
 

- Eigen website 
Vers van de pers presenteren wij jullie onze eigen website: www.mdl.nl/AIOS/home . Deze website 
zal voor jullie als aios dé plek zijn om alles terug te vinden dat gerelateerd is aan onze opleiding. 
Hierop komen onder andere onze laatste nieuwsbrieven, de notulen van de ledenvergaderingen, 
informatie over de opleiding (inclusief opleidingseisen), vacatures voor commissies en nog veel 
meer! Neem eens een kijkje en laat ons vooral weten als je tips/tops hebt. 
 

- LinkedIn 
Om onze zichtbaarheid te vergroten hebben we een LinkedIn-profiel aangemaakt. Op onze pagina 
delen we onder andere actualiteiten vanuit onze eigen vakgroep, maar ook gerelateerde items vanuit 
andere specialismes of vanuit de media. Onze LinkedIn is te vinden op: 
https://www.linkedin.com/in/nvmdl-i-o-nederlandse-vereniging-van-mdl-artsen-in-opleiding-
981b3a213 
 

- Nieuw emailadres 
Het oude emailadres, nmvdlio@hotmail.com, zal per direct vervangen worden door ons nieuwe 
mailadres, nvmdlio@mdl.nl. Per direct mag dus alle correspondentie daarheen gestuurd worden! 

 
Het acute boekje – MDL editie 
 
In Alkmaar is een mooi initiatief ontwikkeld voor het opstellen van beknopt naslagwerk bedoeld als 
leidraad voor arts-assistenten werkzaam binnen de Maag-, Darm- en Levergeneeskunde (MDL). Het 
bevat adviezen en handvatten voor de acute behandeling van MDL-gerelateerde ziektebeelden, 
voornamelijk gebaseerd op landelijke richtlijnen, waar nodig aangevuld met lokale protocollen 
(Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar). Het boekje vinden jullie uiteraard op onze nieuwe website 
onder het kopje ‘Onderwijs en literatuur’. 
 

http://www.mdl.nl/AIOS/home
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Inside Art 

Een glooiend veld van villi, een prachtig PIT-patroon, een hemelblauwe zee van mucosa of een 
adembenemende aambei. Endoscopiefoto’s zijn kunst! Ook dit jaar zal tijdens de DDD (in maart 
2022) weer een digitale tentoonstelling plaatsvinden inclusief de verkiezing ‘Mooiste endoscopiefoto 
van 2021’. Stuur daarom meteen, maar uiterlijk 1 maart, je mooiste/kunstzinnigste endoscopie foto's 
naar inside.art@amc.uva.nl en pak die prijs! 

 

 

Kennisspel – een nieuwe ‘battle’ 

Het is inmiddels niet meer weg te denken uit onze werkweek: de tweewekelijkse vragen van het 
Kennisspel. Binnen één tot twee minuten leert u weer iets nieuws over een richtlijn, waarbij u met 
een eenvoudige klik op de knop de toelichting en de richtlijn erop kunt naslaan. Beantwoording van 
vragen leidt nota bene tot accreditatie punten; voor elke 30 ingevulde vragen, ontvangt u 1 
accreditatiepunt. Een spel zou geen echt spel zijn, zonder een prijzenpot. Om iedereen weer gelijke 
kansen te geven op deze prijzen, starten we een nieuwe spelperiode. Daarbij gaat het om het 
behalen van de meeste punten tussen de DDD in het voorjaar 2022 tot de DDD in het najaar 2022. 
Tijdens de DDD in het najaar zal dan per groep (MDL-artsen, aios en onderzoekers) een prijs 
uitgereikt worden! Al met al een mooie mogelijkheid om bestaande en nieuwe richtlijnen op een 
prettige manier te leren kennen. Wij kijken uit naar de Kennisspel battle! 

 
Vacatures  
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 verschillende commissies. Deelname aan een commissie staat 
niet alleen goed op je CV, maar geeft daarnaast diepgang aan je opleiding. Ook nemen we op die 
manier een stukje verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van onze opleiding. Wacht dus niet 
langer en stuur je sollicitaties naar ons mailadres (nvmdlio@mdl.nl).  

-  Commissie Kwaliteit 
De commissie Kwaliteit bevordert kwalitatief juist handelen en ontwikkelt daartoe richtlijnen en 
protocollen. Het beleidsplan kwaliteit NVMDL 2020-2025 kan worden bekeken op 
https://www.mdl.nl/system/files/werkgroep_commissie/Beleidsplan%20Kwaliteit%20NVMDL%2020
20-2025.pdf. De commissie vergadert 10 x per jaar (in principe 6x fysiek (Oudaen) en 4x telefonisch). 

 

mailto:nvmdlio@mdl.nl
https://www.mdl.nl/system/files/werkgroep_commissie/Beleidsplan%20Kwaliteit%20NVMDL%202020-2025.pdf
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- 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.  

- Commissie Oncologie 
De Commissie Oncologie adviseert het bestuur van de vereniging over onderwerpen aangaande de 
rol en profilering van de MDL-arts binnen de MDL-oncologie. Zij stelt zich ten doel de kwaliteit van de 
zorg voor MDL-oncologie patiënten in samenwerking met andere oncologische specialismen te 
verhogen. Tevens wil zij samenwerking en discussie tussen MDL-artsen met oncologisch profiel 
onderling stimuleren. Vergaderen doet deze commissie 2x per jaar (tijdens DDD) en daarnaast nog 2x 
per jaar telefonisch. 

-  Onderwijscommissie 
De onderwijscommissie organiseert het cursorisch onderwijs voor aios MDL op dit moment nog 
online. De cyclus omvat een onderwijsprogramma gekoppeld aan het nieuwe onderwijscurriculum 
MDL (NOVUM). 

-  Commissie Wetenschap en Innovatie 
De Raad Wetenschap en Innovatie is in 2016 ontstaan uit de projectwerkgroep MDL-Kennisagenda 
en houdt zich met name bezig met de uitvoering, implementatie en update van de Kennisagenda. 
Verder is in 2018 het Platform MDL (Platinum) opgericht ter bevordering van innovatie binnen de 
MDL. De voorzitter is tevens lid van de Raad Wetenschap en Innovatie van de FMS en NVMDL-
representant van The National Societies Forum van de UEG. Deze commissie vergadert 4 x per jaar 
met een tijdsbesteding van circa 30 min per keer. 

- 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 
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. 
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Komende symposia/congressen/nascholingen  
- 18 januari 2022 – Regioavond Arnhem e.o. Thema: Poliepectomie 
- 21 januari 2022 – IBD delta dag Online  
- 16 en 17 maart 2022 – Digestive Disease Days Online 
- 21 april 2022 – Cursorisch onderwijs NVMDL 
- 21-24 mei 2022 – Digestive Disease Week (San Diego, VS) 
- 21-24 juni 2022 – Dutch Liver week NVH 
 

 

Portefeuilles NVMDL i.o. bestuur  
Willem Pieter Brouwer (Erasmus MC):   Voorzitter, Jonge klaren, website, banenmarkt  
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, career 

event, NOVUM  
Eline Wouters-van den Berg (UMCG):   Commissie onderwijs (Lunteren/Veldhoven), NOVUM  
  
E-mail:  nvmdlio@mdl.nl  
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