Nieuwsbrief februari 2018

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

Themamiddag: ‘bekwaam verklaren’

The Human
Network

8-10 maart

EBCOG (zie http://www.ebcog2018.org/)

Parijs

9 maart

Cursus Schouderdystocie en stuitligging
(http://www.onderwijsrijnland.nl/index.php/agenda-3/agenda-2018/25-a
lgemeen/139-praktische-cursus-stuitligging-en-schouderdystocie)

-

15 maart

Symposium Werkgroep Bekkenbodem

Houten

23 maart

Voortgangstoets

-

4-5 april

NVEC Masterclass & Congress

Beurs van
Berlage

6 april

Themamiddag: opleiding O&G Europa breed

The Human
Network

24 en 25 mei

Gynaecongres

van der Valk
Hotel Utrecht

15 juni

Themamiddag

The Human
Network

20 en 21 juni

Cobra Alpha cursus

-

https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2018/cobra-al
pha-training-2018-i/
3 november

Eerstejaars diner

-

8 en 9
november

Gynaecongres

Amersfoort

13 en 14
december

Landelijke Opleidings Dagen

Houten

Nieuws van het NVOG bestuur
Website
De nieuwe website van de NVOG (www.nvog.nl) en de aparte patiëntenwebsite
(www.degynaecoloog.nl) staan live!
Patiëntenwebsite: Op www.degynaecoloog.nl is alle relevante informatie voor patiënten en hun
naasten samen gebracht. De website is tot stand gekomen met hulp van de NVOG commissie

Patiëntencommunicatie, de pijlers en verschillende patiëntenorganisaties. De oude
voorlichtingsfolders zijn voor een groot gedeelte geupdate en gerangschikt naar thema. De
komende maanden zullen er nog meer folders volgen. Op de website is tevens nuttige informatie
over onder meer patiëntenverenigingen en andere voorlichtingswebsites te vinden, alsook een
overzicht van alle ziekenhuizen. Nieuw onderdeel is het kopje ‘Samen beslissen’, waar verwezen
wordt naar de diverse consultkaarten en keuzehulpen. Ook dat zal in de loop der tijd verder
worden uitgebreid.
Men zou het erg op prijs stellen als u de nieuwe patiëntenwebsite zoveel mogelijk bij uw
patiënten onder de aandacht wilt brengen. Zowel in de spreekkamer, maar bijvoorbeeld ook op
social media.
NVOG-website Naast de nieuwe patiëntenwebsite is ook het openbare gedeelte van de
NVOG-website aangepast (www.nvog.nl). Het meest ingrijpende hierin is de ontwikkeling rond de
kwaliteitsdocumenten (richtlijnen, standpunten e.d.). De website waar deze documenten op
stonden, houdt helaas op te bestaan, waardoor men genoodzaakt was om een andere oplossing
te zoeken. Alle documenten staan nu in pdf op de nieuwe NVOG-website en -waar van toepassing
- staan de richtlijnen in de landelijke Richtlijnendatabase. In de toekomst zullen alle richtlijnen in
de landelijke Richtlijnendatabase bij elkaar komen.
Het besloten ledengedeelte van de website zal de komende maanden worden vernieuwd.
Voorlopig zal het nieuwe openbare gedeelte van de NVOG-website u dus nog doorlinken naar het
oude besloten gedeelte.
En heeft u nog feedback op de websites dan is dat natuurlijk van harte welkom en mag gemaild
worden aan anklouwes@nvog.nl.
Bij voorbaat veel dank!
Annemijn Aarts en Ank Louwes, Namens de commissie Patiëntencommunicatie, het
NVOG-bestuur en -bureau.

Vacatures bij de NVOG / VAGO / DJS
Secretaris VAGO
Per mei 2018 (wissel tijdens gynaecongres) komt de positie van secretaris binnen het VAGO
bestuur vrij. Het bestuur van de VAGO bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter,
penningmeester en secretaris) en een raad van toezicht (8 clustervertegenwoordigers). Voor de
functie van secretaris dient degene die meedoet een periode van 2 aaneengesloten jaren de
functie te kunnen vervullen.
De secretaris maakt zoals hierboven vermeldt deel uit van het dagelijks bestuur van de VAGO en
draagt daarmee dus ook bestuurlijke verantwoordelijkheid. Los van het secretariaat kan deze
persoon ook andere portefeuilles binnen het VAGO bestuur houden. Het is een leuke en hele
leerzame functie waarbij je vaardigheden opdoet die je niet standaard in je opleiding krijgt, maar
wel nuttig kunnen zijn voor het latere leven als gynaecoloog.

Voor meer informatie mail secretaris@nvog-vago.nl of m.berghuis@vumc.nl. Een sollicitatiebrief
met cv dient voor 25 februari gestuurd te worden naar secretaris@nvog-vago.nl en naar
voorzitter@nvog-vago.nl. De sollicitatie-gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagavond 14
maart.
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

Cursussen/Congressen/Symposia
NVEC
Op 4 & 5 april 2018 vindt het jaarlijkse NVEC Masterclass & Congress weer plaats.
THEMA: New Frontiers!
LOCATIE: Beurs van Berlage, Amsterdam
PROGRAMMA: Er is weer een prachtig innovatief programma samengesteld, voor meer informatie
klik hier: programma NVEC Masterclass & Congress.
INSCHRIJVINGEN: De inschrijvingen zijn open, klik hier om u aan te melden voor de masterclass of
het congress.
ABSTRACTS: Ook worden er dit jaar weer mooie prijzen uitgereikt voor de beste abstracts, wil je
meedingen voor de prijzen, klik dan op a bstract indienen.
Symposium Werkgroep Bekkenbodem: donderdag 15 maart 2018
Serious gaming; hoe werkt het en kan het de resultaten van bekkenfysiotherapie verbeteren?
Fecale incontinentie; wat moet de (uro)gynaecoloog daar van weten? Alles over diagnostiek,
niet-operatieve en operatieve opties.
Dat en meer komt aan bod tijdens het voorjaarssymposium! Je bent van harte welkom!
Ontvangt 14:30, start programma 15:00, einde 18:30
Locatie: van der Valk Hotel te Houten, Hoofdveste 25 , Houten (www.hotelhouten.nl)
Opgeven via bekkenbodem@hotmail.com
Urogyn cursus
Als toekomstig gynaecoloog krijg je vaak en op veel manieren te maken met de
bekkenbodem. Of het nu gaat om een gecompliceerde ruptuur bij een partus,

om pijnklachten, incontinentie of prolaps, de bekkenbodem speelt een belangrijke
rol in ons vak. Om klachten adequaat te kunnen beoordelen en behandelen
is basiskennis over anatomie, (patho)fysiologie, diagnostiek en behandeling
onmisbaar. In deze basiscursus leggen we hiervoor de fundamenten. In ruim één
dag vergaar je voldoende kennis om op de polikliniek vrouwen met bekkenbodemklachten
te kunnen zien.
Het programma begint donderdagavond met een praktische cursus en diner.
We vragen je zelf de overnachting te regelen. Vrijdagochtend vervolgen we de
cursus om 8.30 uur in het vergadercentrum van het Martini Ziekenhuis. Vrijdagmiddag
is er gelegenheid om te oefenen met de DaVinci Xi robot.
Doelgroep: De cursus richt zich op alle AIOS die geen tot weinig ervaring op het gebied van de
urogynaecologie hebben en daarmee vooral op de eerste 2 opleidingsjaren. De Praktische Cursus
Urogynaecologie in Rotterdam biedt verdieping voor hen met meer ervaring.
Locatie: Vergadercentrum Martini Ziekenhuis Groningen, Van Swietenplein 1, Groningen.
Inschrijving: Je kunt je inschrijven via email: martiniacademie@mzh.nl.
De kosten voor deze cursus bedragen 150 euro (exclusief overnachting). Na inschrijving ontvang
je een bevestiging per email en een factuur van het Martini Ziekenhuis.
Het maximaal aantal deelnemers is 20.
Graag tot ziens op donderdag 5 april!
De organisatie,
Dr. R.A. Hakvoort , urogynaecoloog
Mw. Dr. M. Kleppe, gynaecoloog
J.M. van der Ploeg, urogynaecoloog
Mw. B.A.H. van Etten-Debruijn, gynaecoloog

Training
ISUOG
Dear colleague,
WATOG continues to collaborate closely with the International Society of Ultrasound in Obstetrics
and Gynecology (ISUOG) in order to provide trainees and young fellows with information on
educational contents and opportunities (including those that are available freely or at reduced
price).
Beginners in ultrasound –attention it’s free!
32 Basic Learning lectures available online to cover skills needed –free to access for anyone (not
only ISUOG members!!!)
https://www.isuog.org/education/basic-training/basic-training-online-module.html
To access the rest of the educational contents ISUOG proposes 2-year long free membership for
trainees, as well. After 2 years the membership can be renewed at a reduced price for the 3rd
year (£60, instead of the regular £115 including Journal membership).

https://www.isuog.org/membership/trainees.html
Free trainee membership benefits include:
- Online subscription to Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (UOG), the Society's official
journal
- 1400+ World Congress online presentations on our On Demand platform
- CME learning activities and tests via ISUOG's online CME platform
- Earn CME credit from anywhere in the world, via ISUOG's online CME platform
- VISUOG: a visual encyclopedia for ultrasound in obstetrics and gynecology
- Access to online fetal biometry calculators
- Regular e-newsletters
- Reduced fees to ISUOG educational courses (such as the Basic Learning Program), International
Symposia and World Congress
Application process:
ISUOG cannot accept individual applications for the trainee membership, candidates must apply
through ISUOG’s partners listed on their website. In April 2017 ISUOG agreed to accept
applications from National Trainee Societies via WATOG. The only thing ISUOG requires is that the
applicant society of trainees be backed up by a trainee coordinator or university professor who
can vouch for the eligibility of applicants.
If your society is interested in setting up the application process your coordinator can contact
ISUOG directly at:
info@isuog.org
If you don’t have national society yet and need help and counselling how to proceed, contact us
at:
executive@watog.org
ISUOG Basic training courses – reduced price for ISUOG members (including trainee members):
Two Basic Training courses are coming up shortly this year – one in Rotterdam in February and
one in Athens in April.
https://www.isuog.org/education/basic-training/future-basic-training-courses.html
14th International ISUOG Symposiumin Athens, from 20 to 22 April 2018.
http://www.isuogsymposium2018.com/?c=11&lng=1
Live stream via satellite is also available for both these courses.
https://www.isuog.org/education/basic-training/future-basic-training-courses/basic-training-satel
lites.html

