
Nieuwsbrief april 2018 

Overzicht data 2018, zie ook www.nvog-vago.nl voor een compleet overzicht 

 

24 en 25 mei Gynaecongres van der Valk 
Hotel Utrecht 

15 juni Themamiddag Koepel Opleiding The Human 
Network 

20 en 21 juni Cobra Alpha Cursus 
 
https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2018/c
obra-alpha-training-2018-i/ 

- 

28 september Themamiddag Koepel Opleiding The Human 
Network 

6-9 oktober Wereldcongres van de International Society for the Study of 
Hypertension in Pregnancy (ISSHP) en de International Society for 
Obstetric Medicine (ISOM) 

Westergas 
fabriek, 
Amsterdam 

3 november Eerstejaars diner - 

8  en 9 november Gynaecongres Amersfoort 

30 november Themamiddag Koepel Opleiding The Human 
Network 

13 en 14 december Landelijke Opleidings Dagen Houten 

24 januari Cursus Female Urology Novotel 
Brainpark 
Rotterdam 

22 maart 2019 Voortgangstoets - 

 

Nieuws van het VAGO bestuur 

VAGO-ALV 
Op donderdag 24 mei zal in de lunchpauze van het vernieuwde Gynaecongres-Pijlerdagen onze 
VAGO-ALV worden gehouden. Binnenkort ontvang je per mail de stukken. Zijn er nog zaken die je 
graag tijdens de ALV wil (laten) bespreken, neem dan contact op met je clustervertegenwoordiger 
of mail secretaris@nvog-vago.nl. We hopen je de 24e (of 25e) in Utrecht te zien! 
 
Denktank ‘Gynaecoloog van de toekomst’ 
Op dinsdagavond 8 mei zal in de Domus Medica in Utrecht de eerste brainstorm-sessie van de 
denktank ‘Gynaecoloog van de toekomst’ van start gaan. Wil je hier toch nog aan deelnemen, 
neem dan vooraf contact op met secretaris@nvog-vago.nl. Je bent meer dan welkom! 
 
Pilot ‘VAGO komt naar de clusters’ 
Binnenkort start het VAGO-bestuur met de pilot ‘VAGO komt naar de clusters’. Om de binding met 
de AIOS zo optimaal mogelijk te houden en om er achter te komen wat er in de clusters leeft om 

http://www.nvog-vago.nl/
https://webmail.vumc.nl/OWA/redir.aspx?C=iArYClCuSanqA0gZGdpv0WyPlTHoWs4xzEJldIv-LHDol4U0VFDVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.boerhaavenascholing.nl%2fmedische-nascholing%2f2018%2fcobra-alpha-training-2018-i%2f
https://webmail.vumc.nl/OWA/redir.aspx?C=iArYClCuSanqA0gZGdpv0WyPlTHoWs4xzEJldIv-LHDol4U0VFDVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.boerhaavenascholing.nl%2fmedische-nascholing%2f2018%2fcobra-alpha-training-2018-i%2f
https://webmail.vumc.nl/OWA/redir.aspx?C=WqtUSE-BGaS-4BfSeBZ32MjHRJlEi1ODxG8iO26_o7CYh8xWIKHVCA..&URL=mailto%3asecretaris%40nvog-vago.nl
https://webmail.vumc.nl/OWA/redir.aspx?C=WqtUSE-BGaS-4BfSeBZ32MjHRJlEi1ODxG8iO26_o7CYh8xWIKHVCA..&URL=mailto%3asecretaris%40nvog-vago.nl


hier zo snel mogelijk op te kunnen acteren, starten wij nog voor de zomer met een pilot. Het is de 
bedoeling om met een kleine afvaardiging van het VAGO-bestuur naar het cluster toe te gaan om 
hier een aantal uur met zoveel mogelijk AIOS de pijnpunten of best-practices door te nemen en zo 
mogelijk daarna een borrel met elkaar te drinken. De timing is mede afhankelijk van het cluster en 
kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met gezamenlijk onderwijs, zodat zoveel mogelijk AIOS 
uit het cluster in staat zijn om hier bij te zijn.  
 
Incision-Vago abonnementen afgelopen  
Het Incision-Vago abonnement is inmiddels afgelopen. De accounts zijn overgezet naar guest 
account, waarbij er 1 gratis film kan worden bekeken. Er zijn een aantal mensen die hun 
abonnement later in hebben laten gaan, deze zullen uiteraard nog doorlopen. Op korte termijn zal 
samen met Incision een evaluatie van de afgelopen maanden plaatsvinden. Een terugkoppeling 
hiervan volgt in een van de volgende nieuwsbrieven. Incision bedankt ons voor de samenwerking 
en de feedback die zij reeds hebben ontvangen waarmee ze het obstetrie-gynaecologie portfolio 
en de Academy verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. Als je nog vragen of opmerking hebt 
met betrekking tot Incision, mail dit dan naar secretaris@nvog-vago.nl 

Nieuws DJS 

Vul de nationale enquête Veilig Werken in! 
Hoe zijn jouw arbeidsomstandigheden? En het opleidingsklimaat binnen jouw instituut? Heb jij 
plezier in je werk? De Jonge Specialist onderzoekt op welke gebieden het beter kan. Om jouw 
belangen te kunnen vertegenwoordigen hebben we jouw mening nodig! Vul dus nu de enquête in: 
http://www.dejongespecialist.nl/lists/nieuws/artikel.aspx?ID=110  

 

Vacatures bij de NVOG / VAGO / DJS / ENTOG 

Commissie Kwaliteitscirkel  
Per direct is de kwaliteitscirkel op zoek naar een AIOS voor in deze commissie. Zoals je wellicht 
hebt gehoord tijdens onze eigen najaars-ALV of bij de ALV van de NVOG is het sluiten van de 
kwaliteitscirkel een speerpunt van het NVOG-bestuur. De NVOG loopt voorop in 
richtlijnontwikkeling, het uitvoeren van zorgevaluaties en heeft sinds 2016 ook een zogeheten 
Kennisagenda; allemaal onderdelen van de kwaliteitscirkel. Doel is de onderdelen van de 
kwaliteitscirkel beter en sneller op elkaar te laten aansluiten en de implementatie te bevorderen. 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature en/of wil je meer informatie neem dan contact op met 
secretaris@nvog-vago.nl  
 
Vacature voor Commissie Global Network 
VAGO vertegenwoordiger vertegenwoordigt belangen van AIOS zowel in Nederland als daarbuiten 

en weet dit in alle kerntaken van het Global Network te verweven. 

Functie-eisen profielschets: kennis van (inter)nationale netwerken onder AIOS, enthousiast en 

betrokken. 

Aanstelling: te bepalen door het VAGO bestuur. Mogelijk te integreren in rolspecialisatie 

management en organisatie. Voor meer informatie mail secretaris@nvog-vago.nl of 

jelle.stekelenburg@online.nl 

 
3 Vacatures voor de voortgangstoetscommissie 
Ook dit jaar zijn we op zoek naar 3 AIOS die komend jaar de VAGO willen vertegenwoordigen in de 
Voortgangstoetscommissie. Je zal na uitgebreide instructie actief participeren bij het maken van 
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toetsvragen met de rest van de commissie. De dagen waarop de commissie bij elkaar komt zijn 29 
en 30 november. Uiteraard hoef je zelf in 2019 de toets niet te maken. Het heeft de voorkeur dat 
je in 2018 de toets met een voldoende hebt gehaald (maar dat weet je op dit moment natuurlijk 
nog niet zeker ;) en dat je de toets tenminste twee keer hebt gemaakt.  
Aanmelden kan voor 1 mei via secretaris@nvog-vago.nl. Op 2 mei zal er bij meer interesse door 
middel van loting gekozen worden.  

 

Cursussen/Congressen/Symposia 

ISSHP en ISOM congres 6-7 oktober 
Het wereldcongres van de International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy 
(ISSHP) en de International Society for Obstetric Medicine (ISOM) zal gehouden worden op 
zaterdag 6 oktober tot en met dinsdag 9 oktober 2018 in de Westergasfabriek in Amsterdam.  
  
De ISOM start op zaterdag 6 oktober, op zondag 7 oktober is de gezamenlijke dag van de ISOM en 
de ISSHP, op maandag en dinsdag 8 en 9 oktober zal de ISSHP het congres voortzetten. 
 

 

 

ENTOG 

ENTOG one2one exchange  

ENTOG – European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology launches an exciting pilot              
project for the trainees to facilitate international exchange all year round! 

The idea is based on our annual event, the ENTOG Exchange, but is meant to be more individual. 

The rules are simple: we take offers from the hosts who are willing to invite a colleague from                  
abroad for 1-4 weeks. The visitor is supposed to assist the host in their daily work in the hospital                   
and observe the differences between the two systems of healthcare. Usually the host also offers               
accommodation but it is not mandatory. The offers are available on the ENTOG website. If a                
trainee is interested, they can send a message to a selected host via ENTOG. The visitor can offer                  
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the host an invitation to their department in exchange. Then, the host and the visitor negotiate                
the conditions and requirements of visiting one another. Once the exchange is completed, a              
certificate will be issued by the ENTOG Executive (for both, the host and the visitor). 

http://entog.eu/one2one-exchange 

 

 
 

 

Vacature 

GEZOCHT: onderzoeksmedewerker in Washington DC! 
Jonge Klare Marloes Maassen werkt als onderzoeker in Washington DC en wil onderstaande 

vacature bij AIOS onder de aandacht brengen: 

‘In 2015 heb ik mijn opleiding tot gynaecoloog in Nederland afgerond. Na bijna een jaar als chef te 

hebben gewerkt, ben ik met mijn gezin voor een tijdelijke werkaanstelling van mijn man naar 

Washington DC verhuisd.  

Omdat het behalen van de registratie hier als gynaecoloog lang duurt, heb ik besloten als 

onderzoeker te gaan werken en inmiddels werk ik bij de George Washington University in 

Washington DC onder leiding van Dr Gaby Moawad. Hij is onderdeel van de afdeling minimaal 

invasieve gynaecologische chirurgie.  Mijn voornaamste werkzaamheden zijn het meewerken aan 

lopende onderzoeken, het voorbereiden en indienen van nieuwe onderzoeksvoorstellen en 

beursaanvragen en het meeschrijven aan manuscripten.  

Komende zomer verhuis ik met mijn gezin terug naar Nederland dus ik moet mijn werkzaamheden 

hier staken. De afdeling heeft mij gevraagd of ik mensen ken die wellicht mijn baan kunnen 

overnemen en ik dacht dat er misschien wel assistenten zijn aan het einde van hun opleiding die 

hierin geïnteresseerd zouden zijn.’  

Voor vragen of geïnteresseerden: neem contact op met Marloes Maassen via 

marloes.maassen@yahoo.com of met secretaris@nvog-vago.nl. 
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