
Nieuwsbrief december 2018 

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

 
 

13-14 
december 

Landelijke opleidingsdagen Houten 

17  
januari 

Congres ‘Jonge zwangerschap anno 2019’  
https://www.scem.nl/evenement/fields-3/1573-jonge-zwangerschap-anno-2019.html 

Galgenwaard 
Utrecht 

24  
januari 

Cursus Female Urology 
https://www.nvu.nl/Opleidingennascholing/Cursuswijzer.aspx 

Novotel 
Rotterdam 

24-25  
januari 

Cursus Foetale Bewaking (voor AIOS)  
Aanmelden via: manon.gordijn@mumc.nl 

Maastricht 

31 januari 
1 februari 

15e WOG-cursus Gynaecologische oncologie  
https://www.scem.nl/evenement/fields-3/1547-15e-wog-cursus-gynaecologische-oncolo
gie.html 

Maastricht 

1  
februari 

Vulvapathologie cursus 
https://www.stichting-oog.info/cursussen/cursusdata 

Van der Valk  
Breukelen 

7  
februari 

Congres ‘Verloskundige zorgvragen buiten de richtlijn’ 
 

ReeHorst  
Ede  

8 
februari 

Themamiddag Koepel Opleiding  
Thema: ervaringen met instellingsvisitaties en de invloed op de (individuele) 
visitatie (13.30u - 16.00uur) 

The Human 
Network 

15-16 
februari 

Trainee Symposium Pediatric and Adolescent Gynecology Frankfurt 

14-16 
maart 

European Congress Intrapartum Care (ECIC 2019) 
 

Turijn 

22  
maart 

Voortgangstoets Lokaal 

3-4  
april 

Colposcopie cursus (tweedaagse cursus) 
https://www.stichting-oog.info/cursussen/cursusdata 

Van der Valk  
Breukelen 

12  
april 

Themamiddag Koepel Opleiding  
Thema: Implementatie van EPASS en EPA’s (13.30u - 16.00uur) 

The Human 
Network 

16-17  
mei 

Gynaecongres Van der Valk 
Utrecht 

6  
juni 

Landelijke basiscursus Urogynaecologie  
Save the date! Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief 

UMCG & 
Martini ZH  

3-8  
juni 

ENTOG Exchange  Warschau 

13  
juni 

Wim Schellekens Symposium  
Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief  

Den Haag  

http://www.nvog-vago.nl/
https://www.scem.nl/evenement/fields-3/1573-jonge-zwangerschap-anno-2019.html
https://www.nvu.nl/Opleidingennascholing/Cursuswijzer.aspx
mailto:manon.gordijn@mumc.nl
https://www.scem.nl/evenement/fields-3/1547-15e-wog-cursus-gynaecologische-oncologie.html
https://www.scem.nl/evenement/fields-3/1547-15e-wog-cursus-gynaecologische-oncologie.html
https://www.stichting-oog.info/cursussen/cursusdata
https://www.stichting-oog.info/cursussen/cursusdata


14  
juni  

Themamiddag Koepel Opleiding  
Thema: Rolmodellen in de opleiding (thema onder voorbehoud)  

The Human 
Network 

27  
september 

Themamiddag Koepel Opleiding  
Thema: Rol van de PDCA cyclus in de opleiding (thema onder voorbehoud)  

The Human 
Network 

6-9 
oktober 

Wereldcongres ISPOG Den Haag 

31 okt - 
1 nov  

Tweedaagse AIOS cursus Palliatieve Zorg  Stayokay 
Bunnik 

29 
november  

Themamiddag Koepel Opleiding  
Thema volgt.  

The Human 
Network 

 

 

 

NIEUWS VAN HET VAGO BESTUUR  

 
Het VAGO bestuur wenst iedereen alvast fijne feestdagen en veel goeds voor 2019!  

 

VAGO website  

De VAGO website is inmiddels onderdeel geworden van de NVOG website. Op de oude website word 

je automatisch doorgestuurd naar de nieuwe NVOG website.  

 

Gynaecoloog van de toekomst 

Er is een succesvolle denktank ‘Gynaecoloog van de Toekomst’ geweest. Het doel hiervan was een 

visie te ontwikkelen hoe de gynaecoloog van de toekomst eruit gaat zien en hoe de opleiding zal 

veranderen om daaraan te kunnen voldoen. Er zijn 2 sessies geweest en hiermee is de denktank 

afgerond. De eerste sessie was een vrije brainstorm. In de tweede sessie zijn overkoepelende 

thema’s gemaakt en verder uitgewerkt. Er zijn zes thema’s geformuleerd: zorg anno 2030, opleiden 

van de toekomst, de moderne gynaecoloog, innovatie, zelfstandigheid van de patiënt en preventie. 

Begin 2019 zal in samenspraak met het NVOG bestuur een document met onze visie worden 

uitgegeven.  

De deelnemers van de Denktank worden hartelijk bedankt voor hun enthousiaste inzet! 

 

Themamiddagen Koepel Opleiding 

Save the date(s)!  

De data voor Themamiddagen van 2019 zijn bekend en staan hierboven vermeld in de agenda.  

Je kunt voor de themamiddagen inschrijven via: carolienkanne@nvog.nl  

 
 
OVERIG NIEUWS  

Vaginale stuitpartus 

Beste AIOS,  

mailto:carolienkanne@nvog.nl


In 2016 hebben wij een enquête gehouden over de opleiding en het bekwaam raken voor het 

begeleiden van de vaginale stuitpartus. Wij willen jullie nogmaals hartelijk bedanken voor de 

medewerking. In de bijlage het eindresultaat, een publicatie in de EJOG. Conclusie: we verliezen 

expertise en dit bedreigt de vrije keuze van vrouwen. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30172169) 
  

Onze mening: indien patiënte en partner objectieve informatie hebben gehad over de GSC en 

vaginale stuitpartus, en met gedeelde besluitvorming een voor hen goede keuze hebben gemaakt, 

dan kan dit in de huidige tijd nog steeds een vaginale stuitbevalling zijn. Als zij een vaginale partus 

aan gaan, dan  willen wij de condities waaronder dit plaatsvindt optimaliseren. Dat betekent; 1. 

bekwame arts, 2. kans op geslaagde vaginale stuitpartus optimaliseren, en 3. risico’s minimaliseren. 

 

T.a.v. de bekwame arts en de opleiding; dit artikel geeft een interessante uiteenzetting over de 

huidige kwaliteit. Stof voor discussie. Hoe zit het in jullie cluster? Wat kan er verbeterd worden aan 

structurele trainingen en exposure? Best practice voorbeelden? Laat het ons weten! 

T.a.v de andere punten….onderzoek volgt, ideeën zijn welkom! 

  

Veel leesplezier en aan-/opmerkingen/ ideeën horen wij graag terug! 

Hartelijke groeten, 

Namens alle auteurs, 

Floortje Vlemmix (f.vlemmix@amc.nl) 
 

 

Vacatures VAGO ||  NVOG || DJS ||  ENTOG || overig 

 
AIOS-lid kernbestuur pijler VPG  
Algemeen 
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is de wetenschappelijke vereniging voor 
gynaecologen in Nederland. De werkgroepen en commissies van de NVOG zijn ondergebracht in 
Pijlers en Koepels.  De Pijlers behartigen en vertegenwoordigen het inhoudelijke domein van het vak, 
de bevordering en verbreiding van kennis van een deelgebied van ons vak. De Pijlers vormen de 
verticale structuur in de Vereniging. De Koepels gaan over beleids-organisatorische aspecten die niet 
gebonden zijn aan een onderdeel van het vak. Deze Koepels vormen als het ware de 
dwarsverbanden 
De missie van de NVOG is: De beste zorg voor vrouwen tot leven brengen 
  
Werkorganisatie NVOG  
De NVOG functioneert in een snel veranderend zorglandschap. De vereniging zal intern goed 
georganiseerd moeten zijn om hierop proactief te kunnen inspelen en adequaat te kunnen reageren. 
Het bestuur van de NVOG werkt nauw samen met de koepels en pijlers. De koepels voor de 
overkoepelende, structurele zaken en de pijlers voor de inhoudelijke invulling hiervan.  
  
Beleid  
Het bestuur heeft voor de komende jaren de volgende beleidsspeerpunten geformuleerd:  

1. Patiëntparticipatie  
2. Sluiten Kwaliteitscirkel (kennishiaten, zorgevaluatie, richtlijnen, indicatoren, implementatie)  
3. Gynaecoloog van de toekomst (eindtermen breed/specialistisch, opleiding)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30172169
mailto:f.vlemmix@amc.nl


  
Oproep  
Voor het kernbestuur van de pijler Voortplantingsgeneeskunde zijn we op zoek naar een AIOS 
bestuurslid. 
 
Organisatie pijler Voortplantingsgeneeskunde (VPG) 

·       De Pijler VPG bestaat uit Special Interest Groepen (SIG’s), te weten: SIG Andrologie, SIG 
Anticonceptie, SIG ART, SIG Endometriose, SIG Fertiliteitspreservatie en NNF, SIG 
Gameetdonatie, SIG Jonge Zwangerschap, SIG Menopauze en SIG Kinder 
Gynaecologie/Endocrinologie. 

·       Het kernbestuur pijler VPG vergadert ieder kwartaal. 
·       Het groot bestuur pijler VPG,  bestaande uit het kernbestuur en de voorzitters van de SIG’s, 

komt eenmaal per jaar bijeen. 
  
Profiel  
U bent zeer betrokken bij de Voortplantingsgeneeskunde en bent als bestuurslid voor AIOS leden 
gemakkelijk aanspreekbaar.  U bent in staat om als bestuurslid, samen met de andere bestuursleden, 
de belangen ten aanzien van kwaliteit, opleiding, wetenschap, organisatie en financiering van zorg 
op overtuigende en herkenbare wijze te behartigen. 
  
Functie-eisen 

·       Interesse in het opdoen van bestuurlijke ervaring 
·       Brede interesse in de Voortplantingsgeneeskunde en de bereidheid zich inhoudelijk verder 

te  verdiepen 
·       Communicatief sterk 

  
Wat biedt de NVOG? 
U heeft de mogelijkheid om als bestuurslid kernbestuur pijler VPG een bijdrage te leveren aan 
bestendiging en vernieuwing van de Voortplantingsgeneeskunde, zowel organisatorisch (bv 
opleiding) als wetenschappelijk, in het huidige en in het toekomstige dynamische tijdperk waarin 
innovatie en kennis een exponentiële vlucht zullen gaan nemen. 
 
Interesse? 
Stuur je motivatiebrief en CV voor 1 januari 2019 naar secretaris@nvog-vago.nl 

 

 

Werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten 

Het bestuur van de werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten is op zoek naar een nieuw 

AIOS-lid 

 

Wat zoeken we? 

- Een AIOS met interesse in de perinatologie 

- Liefst iemand die ongeveer 2 jaar als AIOS beschikbaar is 

- Iemand die korte lijnen heeft met achterban/andere aios, kortom een goede 

vertegenwoordiger 

 

Wat houdt het in? 

- 4x/jaar vergaderen, meestal 2x telefonisch en 2x live 

- Mede-organiseren werkgroep- en pijlerdagen 

mailto:secretaris@nvog-vago.nl


- Oa vraagbaak voor NVOG-bestuur over landelijke perinatologische vraagstukken 

 

Stuur je motivatiebrief en CV voor 1 januari 2019 naar secretaris@nvog-vago.nl 

 

 

Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Therapie 

Het Bestuur van de werkgroep Prenatale Diagnostiek en Therapie zoekt een nieuw VAGO-lid.  

Naast uiteraard het vertegenwoordigen van de achterban zal de AIOS een taak toebedeeld krijgen, te 

bespreken in de bestuursvergadering (te denken valt aan mede- organiseren van de 

wetenschappelijke bijeenkomsten, aandragen van thema’s, sprekers e.d.). 

 

Bestuursvergaderingen zijn 2 tot 3 maal per jaar, duur ca. 2 uur en locatie in overleg.  Wij bieden de 

mogelijkheid om 1 AIOS Gynaecologie, lid van de VAGO deel te laten uitmaken van het bestuur, voor 

een maximale periode van 2 jaar per persoon. Kandidaten kunnen reageren (via de VAGO) met een 

CV en motivatie en vervolgens ontvangt het WPDT bestuur een lijst met kandidaten, waarop 

aangegeven welke kandidaat de voorkeur van de vereniging heeft. Het WPDT bestuur maakt 

vervolgens een keuze. 

 

Voor meer informatie: Joanne Verweij (voormalig VAGO lid en huidig bestuurslid). 

e.verweij@erasmusmc.nl 

 

Stuur je motivatiebrief en CV voor 1 januari 2019 naar secretaris@nvog-vago.nl 

 

 

Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG) 

Het bestuur heeft bekend gemaakt dat er een vacature beschikbaar komt voor een afgevaardigde 

AIOS met affiniteit voor de gynaecologische oncologie. 

 

 

Special Interest Group Foetomaternale Geneeskunde 

OPROEP aan AIOS om je aan te melden voor special interest group foetomaternale geneeskunde. 

 

Recent zijn binnen de pijler foetomaternale geneeskunde zogenaamde special interest groups (SIG) 

in het leven geroepen. Een SIG is een open forum waarin professionals met een specifiek 

aandachtsgebied samenwerken rond een onderzoeksthema.  Een SIG heeft als doel om een visie op 

de toekomst van het aandachtsgebied te ontwikkelen en daarnaast de kennisagenda, kennislacunes 

en onderzoeksaanvragen uit te werken. 

 

Binnen de pijler foetomaternale geneeskunde zijn 9 SIG’s opgericht: 

- Bevalling 

- Foetale geneeskunde 

- Diabetes/obesitas 

- PE/IUGR/Placenta insufficiëntie 

- Vroeggeboorte 

- Psychosociaal 

mailto:secretaris@nvog-vago.nl
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- Basaal/translationeel onderzoek 

- Organisatie van geboortezorg 

- Lange termijn follow-up 

  

Nadrukkelijk worden ook AIOS uitgenodigd zich aan te melden voor één of meerdere SIG’s, 

bijvoorbeeld als je vanuit je promotieonderzoek betrokken bent bij een bepaald thema. Het geeft je 

de kans om actief betrokken te zijn bij de toekomst van het vakgebied. De inbreng en tijdsinvestering 

van de AIOS kan zo groot zijn als je zelf wil. Heb je interesse kan je je aanmelden bij Martijn Oudijk, 

gynaecoloog en voorzitter van de pijler FMG: m.a.oudijk@amc.uva.nl 

 

 

Samenwerking Obstetrie en Anesthesiologie  

Wij zijn namens de samenwerking obstetrie en anesthesiologie (Soban, werkgroep onder de pijler 

FMG) op zoek naar AIOS die ons willen helpen met 2 projecten. 

 

De eerste is meedenken over de invulling van een differentiatie stage obstetrische anesthesiologie 

voor zowel AIOS anesthesiologie als AIOS gynaecologie. Onze subgroep kliniek zal dit oppakken en er 

zijn al 2 anesthesiologen (in opleiding) betrokken. We zoeken nog een gynaecoloog en een AIOS om 

dit verder uit te werken. Er zijn al een aantal geïnteresseerden. We zullen met alle geïnteresseerden 

een Skype vergadering plannen om van gedachten te wisselen en te bekijken wie het gaat doen. 

 

Daarnaast zoeken we iemand om met ons samen onze website te ontwikkelen. Idealiter binnen de 

website van de NVOG (daar wordt op dit moment over gesproken). Op deze website zal informatie 

komen over onze werkgroep maar ook een database met onderzoek ideeën en protocollen met 

betrekking tot obstetrische anesthesie. Idealiter vinden we hier iemand voor die al ervaring heeft 

met maken/beheren van websites. 

 

Ben of ken je iemand die betrokken zou willen zijn bij deze projecten dan hoor ik het graag 

(l.freeman@ikazia). 
  

Daarnaast kan iedereen met affiniteit voor obstetrische anesthesiologie lid worden van onze 

werkgroep. Om deel te nemen aan een project of alleen op de hoogte te blijven van ontwikkelingen 

binnen ons vakgebied. Wat het lidmaatschap precies gaat inhouden is nog in ontwikkeling maar bij 

interesse horen we het graag. 

 

 
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:secretaris@nvog-vago.nl


CURSUS || CONGRES || SYMPOSIUM 
 
Congres Verloskundige zorgvragen buiten de richtlijn - 7 februari 2019  
Bevallen is een bijzondere gebeurtenis voor iedere vrouw en haar partner. Als zorgverlener probeert 
u de (aanstaande) ouders zo goed mogelijk bij te staan. Maar wat als de zwangere vrouw en haar 
partner een andere zorgwens hebben dan u adviseert? En wat als deze wensen ingaan tegen de 
richtlijnen en protocollen? Vaak spelen negatieve, of soms zelfs traumatische, ervaringen van de 
zwangere vrouw of van vrouwen in haar omgeving, een belangrijke rol bij de invulling van hoe te 
bevallen. Voor u als zorgverlener helpt het om de achterliggende redenen van deze speciale 
zorgwens helder te krijgen. 

 
Tijdens dit symposium staan we stil bij hoe u het beste met bijzondere of afwijkende wensen 
kunt omgaan. Wat zijn die wensen? Waarom zijn sommige zorgverleners wel bereid deze zorg te 
verlenen en andere niet? En wat doet het met u als zorgverlener als u ongewild in een situatie komt 
waarbij de reguliere zorg wordt afgewezen? En wat kunnen we als zorgverleners doen om ook de 
groep vrouwen met zorgvragen buiten de richtlijn bij te staan binnen de reguliere zorg zonder zelf in 
een morele spagaat te belanden? 

 
Ook is er aandacht voor de eventuele gevolgen van het inwilligen van zorgwensen die tegen de 
richtlijn ingaan. Angst daarvoor is vaak niet terecht en angst voor juridische consequenties is meestal 
een slechte raadgever. De juridische relatie tussen de zorgverlener, de zwangere vrouw en het 
ongeboren kind wordt nader toegelicht. Als u een goede relatie heeft met de zwangere vrouw en 
haar partner dan kunt u erop vertrouwen dat u het goed doet. Juist als u bij afwijkende wensen gaat 
forceren, kunt u in de problemen komen. 

 
Meer informatie en inschrijving via: www.scem.nl/agenda 
 
 

 

http://www.scem.nl/agenda


 
Trainee Symposium Pediatric and Adolescent Gynecology - 15 en 16 februari 2019 
De Europese werkgroep voor kindergynaecologie (EURAPAG) organiseert dit jaar voor de eerste keer 

een symposium voor AIOS om de basiskennis op het gebied van kindergynaecologie op te frissen. 

 

 

 

 

 

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/ 
 
 
Wereldcongres ISPOG - 6-9 oktober 2019 
International Society for Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology  
 
Dit interessante congres wordt dit jaar georganiseerd  in Den Haag. Ga voor meer informatie en 
aanmelding naar: www.ispog2019.org 

https://www.mcascientificevents.eu/ecic/
http://www.ispog2019.org/


 

 
 
 
 
 

 

Landelijke tweedaagse cursus Palliatieve Zorg voor AIOS - 31 oktober en 1 november 2019 

"Help, mijn patiënt is palliatief...." 

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en naasten die te maken 

hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Hierbij zijn voorkomen en 

verlichten van lijden op zowel het fysieke, psychische, sociale en spirituele domein, met oog voor 

behoud van autonomie, goede informatie en keuzemogelijkheden, belangrijk. Multidisciplinair en 

interdisciplinair samenwerken binnen de 1e en 2e lijn is hierbij essentieel.  

Palliatieve zorg is in Nederland generalistische zorg, die zonodig specialistisch ondersteund wordt 

door bijv. consulenten van diverse palliatieve adviesteams. Dit betekent dat alle zorgverleners 

basiskennis dienen te hebben van palliatieve zorg. In de meeste medische vervolg opleidingen voor 

artsen wordt onvoldoende tijd en aandacht voor palliatieve zorg ingepland. 

Daarom vindt in het najaar van 2019 voor het eerst een landelijke tweedaagse cursus palliatieve zorg 

voor AIOS van alle medisch specialismen plaats. Tijdens deze interactieve en praktische cursus wordt 

onder andere gewerkt aan communicatievaardigheden, symptoommanagement, interdisciplinair 

samenwerken, ethiek, cultuursensitiviteit, spiritualiteit en psychologische ondersteuning. 

 
Meer informatie: 
https://www.palliactief.nl/Portals/10/Save%20the%20date%20AOIS%20tweedaagse%20najaar%202
019_versie%20311018.pdf 
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ENTOG 
 
ENTOG Exchange 2019  
De volgende ENTOG Exchange zal in Warschau plaatsvinden van 3-8 juni 2019. Als je wilt deelnemen 
aan de Exchange, meld je dan aan voor 1 februari bij je clustervertegenwoordiger of via 
secretaris@nvog-vago.nl. Vanuit elk land kunnen 2 AIOS deelnemen. Bij meerdere aanmeldingen zal 
er door ons geloot worden. Meer informatie vind je op: http://entog.eu/entog-exchange/ 
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