
 
  

Woord van voorzitter  

Beste arts-assistenten, 

Het jaar is bijna ten einde en iedereen is vast al zijn vrije tijd kwijt aan het maken van gedichten en 
surprises. Als jullie daar überhaupt nog tijd voor hebben met het teruglopende aantal arts-
assistenten… 

Het afgelopen jaar was het jaar waarin de NVMDL i.o. voor het eerst structureel werk maakte van 
een verbeteringscyclus van de opleiding, met als middelpunt de jaarlijkse aios enquête. De nieuwe 
versie daarvan wordt momenteel getest en zal binnenkort rondgestuurd worden. Bij dezen alvast de 
oproep om massaal te reageren! Jullie antwoorden zijn cruciaal voor een goede belangenbehartiging. 

Dat is hard nodig, want 2022 was ook het jaar waarin maar liefst 11 aios met hun opleiding stopten, 
het Capaciteitsorgaan de instroom verder terugbracht en waarin een nieuwe cao UMC’s van kracht 
werd met verregaande gevolgen voor de dienststructuur. Het is wachten op de perifere cao, die vaak 
dezelfde lijnen volgt… 

De opleiding zal moeten anticiperen op deze veranderingen en momenteel wordt er hard gewerkt 
aan een complete herziening in NOVUM 2.0. Onder andere is besloten om abdominale echografie 
een standaard onderdeel te gaan maken van de opleiding, maar dat is slechts het topje van de 
ijsberg. Al deze ontwikkelingen vragen om nadere duiding en daarom zal MAGMA nummer twee van 
2023 volledig in het teken staan van Opleiden. Het NVMDL i.o. bestuur zal optreden als gastredactie. 

In deze nieuwsbrief met name vooraankondigingen voor 2023: de jaarlijkse aios enquête, Inside Art, 
speeddaten, noem maar op.  

Kortom, het zijn roerige tijden. Hopelijk hebben jullie een rustige Kerst en wij wensen jullie alvast een 
gelukkig Nieuwjaar! 

Hartelijke groet, namens het bestuur van de NVMDL i.o. 

Xavier Smeets 
Voorzitter NVMDL i.o. 

  

Vooraankondiging jaarlijkse aios enquête 
 
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. Net zoals de voorbije 
jaargang zullen we binnenkort weer de jaarlijkse aios enquête uitsturen. Daarin zullen we net als 
voorheen gedetailleerde vragen stellen over de onderwerpen die tot speerpunt zijn gemaakt, 
namelijk persoonlijke ontwikkeling, stage-gerelateerde werkzaamheden en het dienstrooster. Op 
verzoek van het Concilium dit jaar tevens enkele vragen over de vooropleiding Interne geneeskunde. 
Anderzijds is de enquête voor jullie ook een manier om ons te laten weten wat er leeft. Naar 
verwachting zullen we in 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! 
 
 

Inside Art 

Het is weer tijd om je allermooiste/kunstzinnigste endoscopie foto in te sturen voor de Inside Art 
tentoonstelling! Dit jaar zullen de mooiste foto’s weer in een fysieke tentoonstelling te zien zijn 
tijdens de DDD in maart, dus mocht je foto geselecteerd worden krijg je deze sowieso als schilderij 
mee naar huis (of werk). Daarnaast maak je kans op de titel ‘mooiste endoscopie foto van het jaar’ 
en de daarbij behorende felbegeerde prijzen (denk aan een puzzel, mok of muismat met je foto 
erop). 

 

Kortom, kijk tijdens scopie ook even met een artistiek oog naar de beelden, sla het mooie plaatje op 
en stuur deze in vóór 15 februari 2023 naar inside.art@amc.uva.nl! 
 

 
Vooraankondiging speeddaten 

Ben jij bijna klaar met de opleiding en bezig met het verkennen van de banenmarkt? En wil je graag 
op een informele manier kennismaken met potentiële toekomstige collegae? Hou dan je inbox goed 
in de gaten, want tijdens het DDD voorjaarscongres zal er voorafgaand aan het diner op woensdag 22 
maart weer een speeddate evenement worden georganiseerd. Uiteraard proberen we net als tijdens 
vorige edities zo goed mogelijk rekening te houden met de voorkeuren van de aios en de 
deelnemende ziekenhuizen om de kans op een passende match zo groot mogelijk te maken. 

 
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 Voeding 
De doelstelling van de commissie is het bevorderen van kennis betreffende klinische voeding en 
voeding bij chronische- en acute ziekten zowel binnen als buiten het ziekenhuis, en het 
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implementeren van deze kennis in de (poli)klinische praktijk. Daarnaast adviseert de Commissie het 
NVMDL bestuur bij vragen op het gebied van toepassing (in brede zin: bijvoorbeeld ook vergoeding) 
van voeding en geneesmiddelen, voedingssupplementen en voedingsartikelen. In principe vinden de 
vergaderingen plaats tijdens de DDD (dus 2x per jaar). 

-  Commissie Kennisspel 
De Kennisspel commissie is een subcommissie van de Commissie Kwaliteit. De commissie bestaat uit 
AIOS MDL en twee MDL-artsen. De voorzitter is een AIOS vanuit de NVMDLio, ondersteund door een 
beleidsmedewerker van de NVMDL. Het doel van het Kennisspel is om op een uitdagende manier de 
kennis in richtlijnen onder de aandacht te brengen en te toetsen.  

De commissie vergadert ongeveer 3 tot 4x per jaar, gedurende 1 tot 2 uur, afhankelijk van de 
hoeveelheid werk. De taken bestaan uit het zorgen voor aanvoer van nieuwe vragen, het klaarzetten 
van vragen en het verder verbeteren van het Kennisspel. Daarnaast wordt nagedacht hoe we de 
respons hoog kunnen houden, hoe we het spel verder kunnen verbeteren met bijvoorbeeld 
beeldmateriaal of een koppeling met de richtlijnen database, en hoe we 'kennislacunes' kunnen 
detecteren zodat daar onderwijs voor gegeven kan worden. 

- Commissie Patiëntenvoorlichting  
De commissie Patiëntenvoorlichting werkt samen met de MLDS aan het herschrijven en up-to-date 
houden van alle voorlichtingsfolders op MDL-gebied. Vrijwel alle folders zijn op dit moment 
herschreven. De folders zijn te downloaden via de website van de MLDS. De commissie vergadert 1 x 
per jaar (etentje, presentaties) en de belasting voor een aios-lid is ongeveer 2-3 uur per maand. 

- 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. 

- Werkgroep ICT 
Binnen de NVMDL wordt de werkgroep ICT opgericht. Het doel is beleid maken rondom 
automatisering, informatisering en communicatietechnologie. Kijk op onze website voor een 
uitgebreide opdrachtformulering (https://www.mdl.nl/nieuwe-werkgroep-ict). Hiervoor worden ook 
enthousiaste aios gezocht! Lijkt het je leuk om mee te werken, stuur dan een mailtje naar 
nvmdlio@mdl.nl. 
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Komende symposia/congressen/nascholingen  
- 20 januari 2023 IBD delta dag (online) 
- 21 maart 2023 Cursorisch onderwijs (Veldhoven) 
- 22-23 maart 2023 DDD Voorjaarscongres (Veldhoven) 
- 20-22 april 2023 ESGE Days (Dublin, Ierland) 
- 17 mei 2023 Casuïstische conferentie (online) 
- 22-24 juli 2023 World Congress of Digestive Disease (Barcelona, Spanje) 
 

 

Portefeuilles NVMDL i.o. bestuur  
Xavier Smeets (Radboudumc):   Voorzitter, MAGMA, Concilium (incl. opleidingsdag), 

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

website, career event (speerpunt Stagegerelateerde 
werkzaamheden) 

Marin de Jong (LUMC):  UEG, DJS, kennisagenda, Jonge 
klaren/arbeidsmarkt (speerpunt NOVUM 2.0) 

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

Froukje van Hoeij (UMCU):   Commissie kwaliteit, Jonge klaren/arbeidsmarkt 
(speerpunt NOVUM 2.0) 

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 NOVUM 2.0) 

Julia Klompenhouwer (EMC):    Speeddaten, kennisspel 
      (speerpunt NOVUM 2.0)  
 
E-mail:  nvmdlio@mdl.nl  
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