
 
  

Woord van voorzitter  
 
Beste arts-assistenten, 
 
Het eerste kwartaal van dit jaar vordert gestaag en achter de schermen zijn er veel ontwikkelingen 
gaande. Ik heb het voorzitterschap overgenomen van een vereniging die snel aan het 
professionaliseren is. Aan het huidige bestuur de taak om die lijn voort te zetten.  
 
Het belangrijkste is dat we aan de slag gaan met de resultaten van de jaarlijkse aios enquête, die zich 
dit jaar richtte op de speerpunten stage-gerelateerde werkzaamheden, dienstbelasting en 
persoonlijke ontwikkeling. De eerste resultaten hebben we besproken op de ALV tijdens de DDD van 
16 maart. Het volledige rapport is nu ook gepubliceerd op de website van de NVMDL i.o. en wij zullen 
de resultaten ook bespreken in het Concilium en het hoofdbestuur van de NVMDL. Momenteel 
worden plannen uitgewerkt om de problemen die uit de enquête naar voren zijn gekomen aan te 
pakken. We houden jullie op de hoogte. 
 
Naast de voorgenoemde speerpunten blijven we natuurlijk ook aandacht besteden aan de 
banenmarkt. Zo zal op donderdagavond 7 juli de volgende editie van het speeddaten plaatsvinden, 
eindelijk weer fysiek in de Jaarbeurs in Utrecht! De mail om je aan te melden volgt binnenkort. Als je 
je op persoonlijk vlak verder wil ontwikkelen, kijk dan ook eens bij de vacatures voor commissies van 
de NVMDL verderop in de nieuwsbrief.  
 
Met deze kwartaalbrief zijn jullie weer op de hoogte van alle belangrijke informatie en komende 
evenementen. Echter, de nieuwe website van de NVMDL i.o. is het platform waar je het laatste 
nieuws en de meest up-to-date informatie kunt vinden. Het is een project in ontwikkeling, dus mocht 
je ideeën hebben over hoe we de informatievoorziening naar onze achterban nog beter kunnen 
maken, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Ook tips en opmerkingen op andere 
gebieden zijn altijd welkom. Een mailtje (nvmdlio@mdl.nl) is zo verstuurd! 
 
Ik wens iedereen een goede, COVID-vrije lente toe! 
 
Hartelijke groet, 
 
Xavier Smeets 
Voorzitter NVMDL i.o. 
 

  

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. 

 
 
 



Nieuw commissielid: Julia Klompenhouwer 
 
Mijn naam is Julia Klompenhouwer, 4e jaars aios in het Erasmus MC in 
Rotterdam. Ik zal me binnen het NVMDLio bestuur bezig gaan houden met het 
speeddaten en kennisspel. Daarnaast zal ik me dit jaar richten op het speerpunt 
persoonlijke ontwikkeling. Ik hoop dat we er voor kunnen zorgen dat elke aios 
voldoende mogelijkheid heeft om zich naast het medisch inhoudelijke ook op 
andere vlakken te ontwikkelen en dat er geen grote verschillen zitten tussen de 
opleidingsregio's. 
 
 

 
Terugkoppeling ALV en aios enquête 
Op 16 maart jongsleden is er tijdens de Algemene LedenVergadering gesproken over ons nieuwe 
beleidsplan met daarin ook een uitwerking van de bovengenoemde speerpunten en de uitkomsten 
van de aios-enquête. Voor de notulen kunnen jullie terecht op onze website 
(https://www.mdl.nl/aios/nieuws/notulen-alv). De volledige rapportage van de aios enquête vinden 
jullie ook terug op de website (https://www.mdl.nl/aios/enquetes/jaarlijkse-aios-enqu%C3%AAte). 

NVMDL Kennisspel: nieuwe spelperiode 
Het kennisspel bestaat inmiddels bijna vier jaar en is onverminderd populair. Nog steeds 
beantwoordt twee derde van de MDL-artsen en MDL-aios de tweewekelijkse vragen. Binnen één 
minuut leer je iets nieuws over een richtlijn, inclusief toelichting en een link naar desbetreffende 
richtlijn.  

Prijzen  
Een spel zou geen echt spel zijn zonder een prijzenpot. Op 1 april is een nieuwe spelperiode gestart 
om iedereen gelijke kansen te geven. Wie behaalt de meeste punten tussen de Digestive Disease 
Days (DDD) in het voorjaar 2022 tot de DDD in het najaar 2022? De winnaars zullen uiteraard worden 
beloond; tijdens de DDD in najaar 2022 zal per groep (MDL-artsen, aios en onderzoekers) een prijs 
worden uitgereikt!  

 
Vacatures  
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Met het afzwaaien van verschillende AIOS komt 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 verantwoordelijkheid voor het optimaliseren van onze opleiding en de MDL-zorg. Het meest 
actuele overzicht vind je op onze website (https://www.mdl.nl/aios/nvmdlio/commissies). 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). 
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-  Commissie Accreditatie 
De accreditatiecommissie heeft tot taak te beoordelen welke na- en bijscholing in aanmerking komt 
voor accreditatie door de Vereniging en het toekennen van aantal uren te verkrijgen accreditatie. 
De commissie vergadert 1-2 x per jaar, belasting circa 20 min per week 

- Commissie IBD 
De commissie IBD adviseert het bestuur van de vereniging over onderwerpen aangaande de rol en 
profilering van de MDL-arts bij IBD. Zij stelt zich ten doel in samenwerking met multidisciplinaire 
partners de kwaliteit van de zorg voor IBD patiënten te bevorderen. Als aios lid kijk je mee met de 
commissie vergaderingen die 1x per 1.5-2 maanden plaatsvinden. Je kan participeren in lopende 
projecten om de kwaliteit van de IBD zorg te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is het opzetten 
van IBD onderwijs voor aios met een IBD uitstroom profiel. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 
een paar uur per maand naar gelang het aantal projecten waarin je participeert. 
De commissie vergadert 4-6 x per jaar, plus twee brainstormdagen, belasting circa 30 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.  
De commissie vergadert 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 
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. 

Komende symposia/congressen/nascholingen  
- 1 juni 2022 – Opleidingsbijeenkomst NVMDL (Muntgebouw, Utrecht) 

- 8-10 juni 2022 – Fatty liver conference 2022 (Maastricht) 

- 22-26 juni 2022 – International Liver Congress (Londen) 

- 29 juni – 1 juli 2022 – European Federation for colorectal cancer congress (Wenen) 

- 7-8 juli – Falk Foundation Symposium Abdominal Imaging in Gastroenterology and Hepatology (Amsterdam) 

- 8-9 juli – Falk Foundation Symposium XXVI International Bile Acid meeting (Amsterdam) 

- 14-15 september 2022 DDD Najaarscongres (Veldhoven) 

- 27-30 september 2022 – Dutch Liver week NVH 

- 4 oktober 2022 – Cursorisch onderwijs Thema Oncologie (Veldhoven) 

- 8-11 oktober 2022 – UEG Week (Wenen) 
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Portefeuilles NVMDL i.o. bestuur  
Xavier Smeets (Radboudumc):   Voorzitter, MAGMA, Concilium (incl. opleidingsdag), 

website (speerpunt Professionalisering) 
Dion Wintjens (MUMC+):  Secretaris, Commissies, kwartaalbrief, 

website, career event (speerpunt Stagegerelateerde 
werkzaamheden) 

Marin de Jong (LUMC):  UEG, DJS, kennisagenda, Jonge 
klaren/arbeidsmarkt (speerpunt Persoonlijke 
ontwikkeling) 

Jolanda Strebus (VUmc):   Speeddaten, DJS, commissie onderwijs (Veldhoven) 
(speerpunt Dienststructuur) 

Froukje van Hoeij (UMCU):   Commissie kwaliteit, Jonge klaren/arbeidsmarkt 
(speerpunt Professionalisering) 

Clasine de Klerk (AMC):  Concilium (incl. opleidingsdag), NOVUM, career event 
(speerpunt Stagegerelateerde werkzaamheden) 

Eline Wouters-van den Berg (UMCG):   Commissie onderwijs (Lunteren/Veldhoven), NOVUM 
(speerpunt Dienststructuur) 

Julia Klompenhouwer (EMC):    Speeddaten, kennisspel 
      (speerpunt Persoonlijke ontwikkeling)  
 
E-mail:  nvmdlio@mdl.nl  
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