
Nieuwsbrief juni 2018 

Overzicht data 2018-2019, zie ook www.nvog-vago.nl voor een compleet overzicht 

 

15 juni Themamiddag Koepel Opleiding  
Thema: Herzieningen in de erkenningensystematiek 

The Human 
Network 

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

LUMC 

28 september Themamiddag Koepel Opleiding  
(thema volgt) 

The Human 
Network 

28 september  De Jonge Specialist AIOS Upgrade  
https://aios-upgrade-2018.yellenge.nl/ 

Lumen Hotel 
& Events 
Zwolle 

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 

12 oktober Cursus vulvapathologie 
https://www.stichting-oog.info/cursussen/cursus-vulvapathologie 

Van der Valk  
Breukelen 

1 en 2 november CTG Masterclass Amsterdam  
Masterclass by the Intra Partum Fetal Monitoring Group from St 
George’s University Hospital, London for healthcare professionals in 
Obstetrics ism VUmc en UMC Utrecht) 
 
http://www.neoventa.com/wp-content/uploads/2016/05/invitation-
CTG-Master-Class-Amsterdam-1-2-November.pdf 

Openbare 
Bibliotheek 
Amsterdam 

3 november Eerstejaars informatiemiddag en diner Utrecht 

8  en 9 november Gynaecongres De Flint 
Amersfoort 

30 november Themamiddag Koepel Opleiding  
(thema volgt) 

The Human 
Network 

13 en 14 december Landelijke opleidingsdagen Houten 

24 januari 2019 Cursus Female Urology Novotel 
Rotterdam 

14 - 16 maart 2019 European Congress Intrapartum Care (ECIC 2019) 
https://www.mcascientificevents.eu/ecic/ 

Turijn 

22 maart 2019 Voortgangstoets  

16 en 17 mei 2019 Gynaecongres Van der Valk 
Utrecht 

3 t/m 8 juni 2019  ENTOG Exchange  Warschau 

http://www.nvog-vago.nl/
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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
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Nieuws van het VAGO bestuur 
VAGO website  
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe VAGO website. Vanaf komende zomer zal de VAGO website 
onderdeel zijn van de nieuwe NVOG website. Om die reden kan het voorkomen dat niet alle 
informatie op de huidige website up to date is. Houd de nieuwsbrief dus goed in de gaten!  
 
Denktank ‘Gynaecoloog van de toekomst’ 
De eerste brainstormsessie van de denktank ‘Gynaecoloog van de Toekomst’ heeft inmiddels 
plaatsgevonden op 8 mei jl. Het doel van deze denktank is het formuleren van een visie op de 
gynaecoloog van de toekomst met aanbevelingen hoe de opleiding hierop zou moeten inspelen. 
Je kunt hier alsnog aan deelnemen! De tweede sessie is gepland op 28 juni en de laatste sessie na de 
zomer. Hierna zal in samenwerking met het NVOG bestuur in november 2018 een visiedocument 
worden opgesteld. Geef je op via secretaris@nvog-vago.nl. Je bent meer dan welkom! 
 
Herziening BOEG 
BOEG is het huidige landelijke opleidingsplan. Het dateert uit 2013 en evaluatie ervan heeft recent 
plaatsgevonden, mede als gevolg van de nieuwe EPASS. Voor de herziening van BOEG wordt een 
commissie samengesteld, bestaande uit 3 AIOS (ouderejaars), 3 jonge klaren en een aantal leden uit 
het Concilium. De eerste meeting zal plaatsvinden op 9 juli. Wil je hierover meedenken of ken je een 
jonge klare die hierin geïnteresseerd is? Meld je dan aan via je clustervertegenwoordiger of 
secretaris@nvog-vago.nl. 
 

Nieuws van DJS 

AIOS Upgrade  
Op vrijdag 28 september vindt de AIOS Upgrade plaats, het landelijke congres voor en door aios. Dit 
jaar staat het congres in het teken van ‘persoonlijk leiderschap’. Om een succesvolle medisch 
specialist te worden kunnen leiderschapskwaliteiten niet ontbreken. Om je drukke dag in goede 
banen te leiden heb je nu al leiderschap nodig, maar ook binnen de assistentengroep, bij je opleider 
en supervisor en in overleg met andere disciplines kan deze competentie niet ontbreken. 
 
De gezondheidszorg is continu in beweging, als medisch specialist moet je niet alleen je vak 
uitoefenen maar je ook bewust zijn van strategie, ondernemerschap en organisatie. Ondertussen wil 
je ook graag een leven lang gezond werken, terwijl uitval ten gevolge van burn-out steeds meer op 
de loer lijkt te liggen. Hoe bewaar jij de juiste balans? 
 
Tijdens het congres kun je je in deze thema’s verdiepen. Hoe je dat doet, bepaal je zelf: de dag zit 
boordevol workshops die je zelf kunt kiezen. Richt jij je op het voorkomen van een burn-out en het 
bewaren van een goede werk-privé balans? Of is dat voor jou geen enkel probleem en houd je je 
liever bezig met het oplossen van roosterproblemen die ontstaan zijn ten gevolge van de 
individualisering? Hoe jij invulling geeft aan persoonlijk leiderschap bepaal je zelf! 
 
Meld je nu aan op https://aios-upgrade-2018.yellenge.nl/ 
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Vacatures VAGO ||  NVOG || DJS ||  ENTOG 

Auteurs gezocht voor NTOG rubriek ‘Praktijkvariatie in beeld’, onderwerp: omgang met verzoeken 
buiten de VIL. 
 
De NTOG redactie is op zoek naar een AIOS duo die voor het NTOG een artikel wil schrijven voor de 
rubriek ‘Praktijkvariatie in beeld’ met het onderwerp ‘omgang met verzoeken buiten de VIL’. Dit 
verzoek komt mede vanuit de Commissie Gynaecoloog en maatschappij, aangezien het een zeer 
actueel onderwerp is, waar binnen de NVOG als ook in de media veelvuldig over wordt gesproken. 
 
Wat is dit voor rubriek? 
De kwaliteit van de gezondheidszorg verschilt tussen ziekenhuizen in Nederland. Niet alleen 
diagnostiek en therapiekeuze verschillen bij vergelijkbare ziektebeelden, maar ook in resultaten of 
uitkomsten van de zorg wordt variatie gezien. De implementatie van landelijke richtlijnen moet een 
positieve stap zijn naar meer uniformiteit. Desalniettemin blijkt sprake van grote verschillen in lokale 
en regionale protocollen. Deze verschillen zijn juist voor een arts-assistent zeer in het oog springend: 
gedurende de opleiding tot specialist is het gebruikelijk dat deze in meerdere instellingen werkzaam 
is, waardoor men in aanraking komt met meerdere lokale uitwerkingen van de richtlijn voor 
eenzelfde ziektebeeld. Zelfs in klinieken die hemelsbreed slechts enkele kilometers van elkaar af 
liggen kan de praktijkvoering op veel punten drastisch verschillen. In deze rubriek wordt een 
steekproef van protocollen/werkwijzen van zowel universitaire als algemene klinieken, geografisch 
verspreid over Nederland, met elkaar vergeleken en beschouwd. Ook worden deze 
protocollen/werkwijzen afgezet tegen de bestaande landelijke richtlijn. Het doel is om de diversiteit 
aan richtlijnen inzichtelijk te maken onder A(N)IOS en gynaecologen en zo mogelijk een discussie op 
gang te brengen. 
 
Wat wordt verwacht van het auteursduo? 



Met behulp van een NTOG redactielid zal een steekproef aan protocollen/werkwijzen verzameld 
worden en deze systematisch naast elkaar worden gelegd en beschouwd. In ultimo leidt dit tot een 
artikel in het NTOG in 2018. 
 
Ben je geïnteresseerd? 
Geef je dan op - al dan niet als duo - bij Annemijn Aarts (annemijn.aarts@radboudumc.nl) 
of Floor Vernooij (floravernooij@hotmail.com). 
 
 
ENTOG 
De volgende ENTOG Exchange zal in Warschau plaatsvinden van 3-8 juni 2019. Meer informatie vind 
je verderop in deze nieuwsbrief.  
 
ENTOG is op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden per 2019, welke zullen worden gekozen tijdens de 
ALV aansluitend aan de Exchange in Warschau. Bij interesse of voor meer informatie over deze 
functies in het ENTOG bestuur stuur een e-mail naar secretaris@nvog-vago.nl 
 

 

mailto:floravernooij@hotmail.com
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Cursussen/Congressen/Symposia 
ISSHP en ISOM congres - 6 en 7 oktober 2018 
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. 
 

 

 
 
CTG Masterclass Amsterdam - 1 en 2 november 2018 
De Masterclass wordt gegeven worden door mr. Austin Ugwumadu en mr. Edwin Chandraharan, 
beiden verbonden aan st. George University Hospital te Londen. Het is een inspirerende masterclass 
waar onder andere zal worden ingegaan op de pathofysiologie van het foetaal hartritme patroon, de 
waarde van het MBO, CTG in relatie tot specifieke ziektebeelden, etc. Een leerzame cursus die aanzet 
tot nadenken! 
 
De masterclass wordt gehouden in Amsterdam in het auditorium van de openbare bibliotheek. Deze 
ligt naast het centraal station en is met openbaar vervoer goed te bereiken. 
  
Het programma is in te zien via onderstaande link. Aanmelden kan ook via deze link. 
http://www.neoventa.com/education/ctgmasterclass/ 
 

http://www.neoventa.com/education/ctgmasterclass/


 
 

 

European Congress Intrapartum Care (ECIC 2019)  

Van 14-16 maart 2019 wordt het 4e ECIC gehouden in Turijn. Een congres dat volledig in het teken 

staat van de zorg rondom de bevalling.  

 

Meer informatie, inschrijving en de mogelijkheid tot het indienen van abstracts vind je op: 

https://www.mcascientificevents.eu/ecic/ 
 

https://www.mcascientificevents.eu/ecic/


 

 

ENTOG 
ENTOG Exchange 2019  
De volgende ENTOG Exchange zal in Warschau plaatsvinden van 3-8 juni 2019. Als je wilt deelnemen 
aan de Exchange, kun je je hiervoor aanmelden bij je clustervertegenwoordiger of via 
secretaris@nvog-vago.nl. Meer informatie vind je op: http://entog.eu/entog-exchange/ 
 
‘ENTOG organises a yearly exchange programme and educational meeting for trainees, at which 
overseas trainees visit hospitals in the host country and then participate in a trainees’ conference. 
This is under the jurisdiction of the European Board and College of Obstetrics and Gynaecology 
(EBCOG) and every other year the ENTOG Exchange is held together with the EBCOG Congress. The 
meeting following the exchange programme gives trainees and trainers the opportunity to discuss 
their experiences and make suggestions for improvement’. 
 
 

 
 
 
PortToGO - Portuguese Short Term Fellowships in Obstetrics and Gynaecology  
Dear Colleagues Welcome to PortToGO!  
These are the Portuguese Short Term Fellowships in Obstetrics and Gynaecology. We welcome you 
to a 4-day observational fellowship in a Portuguese ObGyn department. The selected fellows will be 
hosted by a Portuguese resident, his/her "Ambassador", who will manage to provide an interesting 
experience during the fellowship, and who will also arrange accommodation, daily transport to the 
respective department and who will be there for you for whatever you need related to the program 
and your stay in Portugal. Every trainee from any ENTOG member country is most welcome to run 
for a place. 10 residents from different countries will be selected and distributed all over our 

mailto:secretaris@nvog-vago.nl
http://entog.eu/entog-exchange/


country. The fellowship will begin on the 24th of September and ends on the 27th. After that, all the 
10 fellows are invited to come with his ambassador and participate in the 10th EMIGO (Portuguese 
ObGyn residents national meeting), which will take place on the 28th and 29th. As general rules, all 
candidates must be a ObGyn trainee working in a ENTOG member country, must be able to 
participate in the whole program and must be committed to have a good behaviour. All selected 
fellows will be charged 100 Euros - the fellowship, the accommodation (24-28th September, daily 
transport to the department, registration to the X EMIGO and a (shared with Ambassador / other 
fellow) room during the meeting (28th to 29th) are included. All other expenses, including meals 
(except during EMIGO), visa, travel and personal expenses are not included. Note that we all expect 
you and your ambassador to have a informal relationship, so it is possible that you will be lodge at 
the ambassadors home, travel with him or her to the hospital, share room at EMIGO, have meals 
together, but also enjoy, go out, travel, have a good time to spend and explore all the wonders 
Mother Nature and the warm Latin 'Tuguese people gave to Portugal! Hundreds of years ago the 
Portuguese crossed the seven seas to spread their charm, so we expect you to come with the soul of 
a Conqueror and cross our beloved continent to share yours with us. To run for a place, please fill the 
following form until 30th june 2018.  
https://goo.gl/forms/M88rRN4ZYlTk0RAr2 
 
If you have any doubt, do not hesitate to contact us - pontog2007@gmail.com 
(http://entog.eu/porttogo-short-term-fellowship) 
 

 

Overige vacatures 

Vacature meeschrijven WGE-richtlijn 
Er worden enthousiaste WGE-VAGO-leden gezocht om mee te schrijven aan een 
uitbreiding/addendum op de bestaande richtlijn ‘Laparoscopische hysterectomie voor benigne 
indicaties’. Er zullen addenda geschreven worden voor de indicatiestelling en patiënt- 
karakteristieken voor een abdominale- dan wel vaginale hysterectomie. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden via m.geukes@vumc.nl of secretaris@nvog-vago.nl. 
 
Vacature AIOS afgevaardigde Werkgroep Gynaecologische Endoscopie 
De Werkgroep Gynaecologische Endoscopie (WGE) is een zeer actieve werkgroep en telt momenteel 
de meeste NVOG leden (ruim 400 in 2018) binnen de Pijler Gynaecologie. Ontwikkelingen zoals 
volumenormen, de Essure-problematiek en de huidige stand van zaken m.b.t. Ulipristal behoren tot 
enkele van de onderwerpen die de WGE met/voor en door haar leden kritisch laat bekijken en hierin 
evidence based standpunten formuleert. 
 
Er is tweemaal per jaar een WGE ledenvergadering met symposium, waarin (inter)nationale experts 
aan het woord komen en veel mogelijkheid is tot discussie met elkaar. Daarnaast is de WGE ook 
verbonden met de NVEC en betrokken bij het concilium, onderwijs en opleiding. Momenteel worden 
er plannen gemaakt om samen met de NSGE (Nordic Society on Gynaecological Endoscopy) een 
internationaal congres te organiseren in 2020. Desgewenst kun je deel uitmaken van deze 
organisatie! 
 
Als AIOS-VAGO lid maak je samen met zeven gynaecologen deel uit van het bestuur van de WGE en 
krijg je de kans om alle ontwikkelingen binnen gynaecologisch endoscopisch Nederland (en 
daarbuiten!) vanaf de eerste rang te volgen, maar ook actief in te participeren. Er wordt maandelijks 
telefonisch vergaderd. Je moet het leuk vinden om actief deel te nemen aan en het organiseren van 
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de genoemde symposia, een spreekbuis zijn voor de AIOS en de endoscopie een warm hart 
toedragen. Je bent tevens direct ook vertegenwoordigend WGE-VAGO lid bestuur Pijler 
Gynaecologie; dit houdt 4 extra vergaderingen per jaar in, met de andere werkgroepen van deze 
Pijler (3 telefonisch). 
 
Kortom, een erg leuke en dynamische werkgroep, om je endoscopisch helemaal in te kunnen 
verliezen! Heb je nog vragen over bovenstaande vacature mail dan naar Marije Geukes 
(m.geukes@vumc.nl) of naar de VAGO secretaris (secretaris@nvog-vago.nl). 
Stuur je reactie met motivatie en CV voor 15 juli 2018 naar secretaris@nvog-vago.nl. 
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