Nieuwsbrief september 2018
Overzicht data 2018-2019, zie ook www.nvog-vago.nl voor een compleet overzicht
28
september

Themamiddag Koepel Opleiding
Thema: ‘Wat vinden wij belangrijk voor een goede visitatie van ons
opleidingscluster?’ Aanmelden via: carolienkanne@nvog.nl

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

26
oktober

Symposium Dutch Menopause Society: ‘Menopause, what else?’

Van der Valk
Houten

1
november

Tweede Nederlandse Post Graduate Cursus Kinder- en Adolescenten
Gynaecologie

Mammoni
Utrecht

1-2
november

CTG Masterclass Amsterdam

OB
Amsterdam

3
november

Eerstejaars informatiemiddag en diner

Utrecht

8-9
november

Gynaecongres

De Flint
Amersfoort

16
november

Voortplantingsendocrinologie voor AIOS (ViVA)

NH Hotel
Utrecht

30
november

Themamiddag Koepel Opleiding
(thema volgt)

The Human
Network

30
november

Symposium werkgroep Klinische Verloskunde

De Eenhoorn
Amersfoort

13-14
december

Landelijke opleidingsdagen

Houten

14
december

Symposium voor experimenteel onderzoek heelkundig specialismen

Arminiuskerk
Rotterdam

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

1
februari

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

Van der Valk
Breukelen

8
februari

Themamiddag Koepel Opleiding
(thema volgt)

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
geregeld

3-4
april

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

Van der Valk
Breukelen

12
april

Themamiddag Koepel Opleiding
(thema volgt)

The Human
Network

16-17
mei

Gynaecongres

Van der Valk
Utrecht

3-8
juni

ENTOG Exchange

Warschau

Nieuws van het VAGO bestuur
VAGO website
De VAGO website is inmiddels onderdeel geworden van de NVOG website. Omdat dit nog niet
optimaal werkt, blijft voorlopig de oude VAGO website (www.nvog-vago.nl) ook in de lucht.
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 is een
werkgroep samengesteld, bestaande uit AIOS, jonge klaren en leden van het Concilium. Wil je hier
ook deel van uitmaken, meld je dan aan via je clustervertegenwoordiger of secretaris@nvog-vago.nl.
Op de ALV van het Gynaecongres zal een update gegeven worden.
AVG
Ook wij doen mee met de AVG! Naar aanleiding van de nieuwe privacywet die op 25 mei jl. in ging,
heeft de VAGO ook haar Privacyverklaring aangepast (op te vragen bij de VAGO). Vanzelfsprekend
gingen we voor die tijd al zorgvuldig met je gegevens om. Je gegevens worden door de NVOG aan
ons verstrekt en daarvoor hebben wij met hen een verwerkingsovereenkomst gesloten.

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/

Nationale A(N)IOS enquête 2018: 1 op de 5 jonge artsen heeft burn-out klachten
De werk-privé balans onder jonge dokters is dusdanig verstoord dat dit bij 19% van hen leidt tot
burn-out klachten. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit de nationale
a(n)ios-enquête ‘Gezond en veilig werken’ die De Jonge Specialist dit voorjaar heeft gehouden onder
bijna duizend artsen (niet) in opleiding tot medisch specialist, klinisch fysici en chemici in opleiding
en ziekenhuisapothekers in opleiding. We maken ons zorgen over deze cijfers.
Wat toont dit onderzoek aan?
Jonge dokter moeten veel ballen in de lucht houden. Ze combineren een drukke baan met
neventaken en relatief veel life-events. Als belangrijke oorzaken voor uitval door een burn-out geven
de respondenten aan dat er sprake is van een te hoge werkdruk, een verstoring van de werk-privé
balans en een gebrek aan autonomie. In de enquête werden ook andere facetten van de
arbeidsomstandigheden onderzocht. Wat opvalt in de resultaten zijn de omstandigheden waaronder

jonge dokters werken. Gemiddeld wordt er acht uur per week overgewerkt, zonder dat daar
compensatie in tijd of geld tegenover staat. Slechts 1 op de 7 ondervraagden kan regelmatig pauze
nemen tijdens het werk. Daarnaast kan slechts 15% van de jonge dokters aan het einde van de
werkdag naar huis. Na een aanwezigheidsdienst (bijvoorbeeld een avond- of nachtdienst) kan
minder dan 10% direct naar huis.
Lees verder op:
https://www.dejongespecialist.nl/lists/nieuws/detail.aspx?ID=147&Source=/default.aspx

Vacatures VAGO || NVOG || DJS || ENTOG || overig
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
WPOG
De Werkgroep Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie heeft een vacature voor een AIOS.
Speerpunten van de WPOG zijn betrokkenheid bij en initiëren van onderwijs en onderzoek in de
psychosomatiek binnen de obstetrie en gynaecologie, en bevorderen van de integratie van
psychosomatische aspecten in de patiëntenzorg (o.a. psychische oorzaken en gevolgen van
lichamelijke klachten).
Als AIOS neem je actief deel aan het bestuur, dat momenteel bestaat uit 10 leden waaronder enkele
AIOS en ook een verloskundige en een psychiater. Vergaderingen zijn ca. 6 keer per jaar, waarvan
tenminste 2 keer ‘live’ en verder telefonisch.
Een greep uit wat de WPOG doet en waar je als bestuurslid actief aan kunt deelnemen: In 2019
organiseert de WPOG het wereldcongres van de ISPOG, de International Society for Psychosomatic
Obstetrics and Gynaecology. De WPOG is ook initiatiefnemer en organisator van de APOG cursus.
Veel bestuursleden zijn actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en zijn lid of voorzitter van
relevante richtlijncommissies (vulvodynie, PTSS, VGV, pijnbestrijding baring). WPOG leden geven
regelmatig feedback op conceptrichtlijnen vanuit een ‘psychosomatisch kader’. Jaarlijks wordt een
symposium georganiseerd.
Ben je geïnteresseerd in deze vacature en/of wil je meer informatie neem dan uiterlijk 20 oktober
contact op met een van de huidige AIOS, Claire Stramrood (claire.stramrood@gmail.com) of Bas van
der Sluis (basvandersluis@gmail.com)

Commissie Cursorisch Onderwijs
Vind jij het leuk om mee te denken over de inhoud van de landelijke opleidingsdagen (LOD)?
Per december komt er plek vrij voor een AIOS in Commissie Cursorisch Onderwijs!

De commissie bestaat uit 11 gynaecologen en 3 andere AIOS. De functie houdt in: 4 vergaderingen
per jaar inclusief een buitendag, aanwezigheid tijdens beide LOD-dagen (1 dag onderwijs volgen, 1
dag helpen bij logistieke zaken), inbreng van onderwerpen en sprekers, peilen bij de aios voor
onderwerpen en 2x per 5 jaar organiseren van het ‘lustrumfeest’.
Voorkeur gaat uit naar een AIOS die in het begin van de opleiding zit en we streven naar een
diversiteit aan clusters. Dit jaar vallen de opleidingsdagen op 13 en 14 december, aanwezigheid
tijdens beide dagen is een vereiste.
Ben jij de enthousiasteling die we zoeken? Mail dan uiterlijk 5 oktober een korte motivatiebrief naar
secretaris@nvog-vago.nl

Werkgroep Bekkenbodem en Pijler Gynaecologie
Vacature AIOS afgevaardigde.
Ben jij een AIOS met interesse in de urogynaecologie? Wil jij meedenken hoe de urogynaecologie
verder op de kaart gezet kan worden? Dan is deze vacature wellicht wat voor jou!
Per december van dit jaar is er plaats voor een AIOS in het bestuur van de Werkgroep Bekkenbodem
(WBB). De WBB is een grote en actieve werkgroep binnen de NVOG en vindt betrokkenheid van AIOS
en onderzoekers erg belangrijk. Twee keer per jaar organiseren we een symposium, met oa
voordrachten van (inter)nationale experts, recente proefschriften, discussie over bijv praktijkvariatie.
Als AIOS-VAGO lid maak je samen met zeven gynaecologen deel uit van het bestuur van de WBB en
krijg je de kans om alle ontwikkelingen binnen urogynaecologisch Nederland vanaf de eerste rang te
volgen, maar ook actief in te participeren. Er wordt per jaar 4x live vergaderd (incl voorafgaand aan
symposia) en ca 4x telefonisch. Je bent tevens direct ook vertegenwoordigend WBB-VAGO lid in het
bestuur van de Pijler Gynaecologie; dit houdt in 8 vergaderingen per jaar in met de andere
werkgroepen van deze Pijler (waarvan 3-4 telefonisch) en de organisatie van de Pijlerdag tijdens het
gynaecongres in het voorjaar.
Kortom, een super leuk manier om de ins & outs van een werkgroep en pijler bestuur te ervaren!
Heb je nog vragen over bovenstaande vacature mail dan naar Sanne van Leijsen
(sanne.van.leijsen@mmc.nl). Heb je interesse, stuur dan uiterlijk 10 oktober een korte
motivatiebrief met CV naar de secretaris van de WBB, Viviane Dietz: bekkenbodem@hotmail.com.

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.
http://www.isshp2018.nl/

Symposium Dutch Menopause Society, ‘Menopause, what else?’ - 26 oktober 2018

Locatie: van der Valk Hotel , te Houten (www.hotelhouten.nl)
Kosten: leden gratis, niet leden 50 euro, AIOS 25 euro

Aanmelden: voor 20 oktober, per e-mail via info@demenopauzespecialist.nl. Ovv naam, BIG
nummer en waar u werkzaam bent. Voor niet-leden is de inschrijving definitief na betaling op: NL71
ABNA 0629 6165 82 svp onder vermelding van uw functie en Symposium 2018.
Accreditatie NVOG is aangevraagd, certificaat volgt na afloop van het Symposium!
We verheugen ons op je komst!
Bestuur Dutch Menopause Society
Dorenda van Dijken, Simone Broer, Nadine Daan, Ebel Molenaar, Femi Janse en Bart van Aken

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/

2e Nederlandse Post Graduate Cursus Kinder- en Adolescenten Gynaecologie - 1 november 2018
Eendaagse cursus georganiseerd door de Werkgroep Kinder- en Adolescenten Gynaecologie / SIG
Kindergynaecologie en Endocrinologie van de NVOG.
Gynaecologische problemen op de kinderleeftijd hebben consequenties voor de latere
(reproductieve) gezondheid. Een aantal specifieke aspecten hiervan vanuit een kindergynaecologisch
perspectief komen aan de orde waarbij vragen die u in de dagelijkse praktijk kan tegenkomen
besproken worden met de nadruk op klinisch relevantie en toepasbaarheid.
Uw kennis wordt op interactieve wijze opgefrist en aangevuld door een aantal gerenommeerde
sprekers uit verschillende disciplines.
Leerdoelen:
- Verrichten van kinder- en adolescenten gynaecologische anamnese
- Herkennen en handvatten voor behandeling van een aantal (frequent) voorkomende condities in de
kinder- en adolescenten gynaecologie
- Bewustwording van de verschillende uitdagingen en controverses in deze patiëntengroep

Inschrijving via m.vdbroek-belderok@amc.nl
Bij aanmelding graag vermelden: uw naam, BIG
nummer, vereniging (NVOG/VVOG/NVK), AIOS lid.
Nadere informatie via werkgroep WKAG
info@kindergynaecologie.nl of via
m.vdbroek-belderok@amc.nl
Accreditatie van de NVOG en NVK is aangevraagd.
Tijd 9.10-17.00uur.

Voortplantingsendocrinologie voor AIOS (ViVA) - 16 november 2018

Symposium Werkgroep Klinische Verloskunde - 30 november 2018
Op vrijdag 30 november 2018 vindt weer ons jaarlijkse symposium plaats, zoals altijd in de Eenhoorn
in Amersfoort. Dit jaar is het een gezamenlijk symposium samen met de werkgroep Perinatologie en
Maternale Ziekten (WPMZ) van de NVOG. Het symposium is toegankelijk voor (klinisch)
verloskundigen en gynaecologen (i.o.) maar ook kinderartsen (i.o.), obstetrieverpleegkundigen of
andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Wij denken dat het weer een boeiend en
interessant symposium gaat worden!
Het ochtendprogramma is als vanouds het wetenschappelijk deel en dit jaar besteden we aandacht
aan het inleiden van de baring, een onderwerp dat regelmatig tot discussie op de werkvloer leidt.
We gaan dieper in op de indicatiestelling, de wijze van inleiden en de optimale termijn waarbij moet
of kan worden ingeleid. Het middag deel is wat meer beschouwend van aard en gaat over zorgvragen
buiten de VIL. Deze keer bekijken we het echter niet van de kant van de zwangere maar besteden we
aandacht aan wat de toenemende zorgvragen buiten de VIL betekenen voor de verloskundige
professionals. Wat zijn onze rechten en plichten in situaties waarbij er zorg wordt gevraagd buiten de
VIL? Hierbij kijken we ook hoe deze zorg van invloed kan zijn op de werkbeleving van de
professionals in de verloskunde. Over al deze onderwerpen gaan we graag met jullie in discussie
deze dag!
Het symposium wordt deze keer afgesloten door Thijs Launspach, psycholoog, schrijver en trainer.
Hij gaat ons meer vertellen over de millennials, de generatie van voornamelijk twintigers die rondom
de millenniumwisseling is geboren en waarbij steeds vaker een burn out wordt vastgesteld. Voor ons

extra interessant omdat dit de generatie is die momenteel kinderen krijgt of op korte termijn gaat
krijgen.

Symposium voor experimenteel onderzoek heelkundig specialismen - 14 december 2018

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/

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’.

