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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 

17-18  
april  

NVEC 2019 - Innovate to Perform  Beurs van 
Berlage  

16-17  
mei 

Gynaecongres - Pijlerdagen  
https://gynaecongres.nl/registratie 

Van der Valk 
Utrecht 

3-8  
juni 

ENTOG Exchange  Warschau 

6-7  
juni 

Landelijke basiscursus Urogynaecologie Martini 
Ziekenhuis  

13  
juni 

Jubileum Symposium Wim Schellekens Stichting  
 

Haaglanden 
MC  

14  
juni  

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

The Human 
Network 

18-19  
september 

Landelijke AIOS cursus Laparoscopic Skills - Hands on Training Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 

27  
september 

VAGO symposium: ‘De maakbare wereld’  volgt  

6-9 
oktober 

Wereldcongres ISPOG Den Haag 

16-18  
oktober  

12e EUGA Annual Meeting Tel Aviv  

31 okt - 
1 nov  

Landelijke tweedaagse AIOS cursus Palliatieve Zorg  Stayokay 
Bunnik 

14-15  
november 

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

Van der Valk  
Breukelen 

29 
november  

Themamiddag Koepel Opleiding  
Thema: PDCA cyclus handen en voeten geven (thema onder voorbehoud)  

The Human 
Network 
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NIEUWS VAN HET VAGO BESTUUR  

 

Nieuwe VAGO voorzitter gezocht!  

De VAGO zoekt een nieuwe voorzitter! In november neemt Bart Groen afscheid als voorzitter. Om 

die reden zoeken we vanaf de zomer 2019 een enthousiaste AIOS om na een inwerkperiode bij de 

najaarsvergadering officieel het stokje over te nemen.  

 

Als voorzitter van de VAGO neem je ook plaats in het NVOG bestuur en zal je deelnemen aan 

verschillende commissies binnen de NVOG en samen met de secretaris en penningmeester het 

dagelijks bestuur vormen van de VAGO. Tijdsbesteding is tenminste 1 dag per week voor een periode 

van 2 jaar. Je kunt hierbij ook aan rolspecialisatie denken.  

 

Ben jij een daadkrachtig en bevlogen leider met een duidelijke visie voor de AIOS van nu en in de 

toekomst? Dan zoeken we jou!  

 

Bij interesse of vragen neem contact op met Bart via voorzitter@nvog-vago.nl 

Je sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 1 mei via secretaris@nvog-vago.nl. De 

sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden tijdens het gynaecongres in mei.  

 

Visiedocument VAGO: Gynaecoloog 2025 - De opleiding 

De opleiding tot gynaecoloog zit goed in elkaar en is vooruitstrevend. Niet alleen in vergelijking met 

andere specialistenopleidingen in Nederland, maar ook ten opzichte van andere landen. Het 

competentiegericht opleiden met veel ruimte voor individuele variatie is een groot goed. 

 

De Nederlandse gezondheidszorg is continu in beweging. Het is belangrijk dat de opleiding tot 

gynaecoloog zo is ingericht dat gynaecologen van de toekomst hier tijdig op in kunnen spelen. Dit 

past bij de missie van VAGO om de belangen van de Nederlandse aios obstetrie en gynaecologie te 

behartigen, zowel nu als in de toekomst. 

 

Om in te spelen op deze veranderingen hebben zowel de Federatie Medisch Specialisten (FMS) als de 

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) een visiedocument uitgebracht. 

Hierin staat beschreven dat de medisch specialist van de toekomst vakbekwaam, coach en adviseur, 

netwerker en klinisch leider, innovator en een bevlogen professional zal zijn. Deze specialisten van 

de toekomst zijn wij! Om ervoor te zorgen dat toekomstige specialisten deze vaardigheden 

beheersen, moet de opleiding hier tijdig op inspelen. De aios van nu moeten dan ook betrokken zijn 

bij de ontwikkeling en implementatie van toekomstplannen.  

 

Daarom hebben wij geïnventariseerd hoe aios obstetrie en gynaecologie denken over de toekomst 

en hoe de opleiding daar concreet invulling aan moet geven. Te meer nu ook ons opleidingsplan 

BOEG herzien gaat worden, ligt er een uitgelezen kans om hier zelf als aios richting aan te geven. Wij 

hebben een denktank ‘gynaecoloog van de toekomst’ ingericht die thema’s voor de toekomst heeft 

benoemd. De uitwerking daarvan met concrete doelstellingen voor de VAGO zijn opgeschreven in 

ons Visiedocument genaamd ‘Gynaecoloog 2025 - De opleiding’. Binnenkort kun je dit document op 

mailto:voorzitter@nvog-vago.nl
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de deurmat verwachten! Bij de volgende VAGO ALV op het Gynaecongres zullen we er uitgebreid bij 

stilstaan en horen we graag jullie mening. We hopen jullie dan allemaal te zien!  

 

VAGO Symposium: ‘De maakbare wereld’  

Op 27 september is het weer tijd voor het tweejaarlijkse VAGO symposium! Een dag om gezellig met 

alle collega AIOS bij te kletsen, te luisteren en discussiëren met interessante sprekers. Binnenkort 

volgt een e-mail met meer informatie. Het belooft in elk geval weer een mooie dag te worden op een 

leuke locatie. Zet 27 september dus direct in je agenda en rooster verzoeken!  

 

Tot dan! 

Namens de symposiumcommissie: Judith (Utrecht), Ellen (Rotterdam), Ellyze (Nijmegen), Freek 

(Leiden), Marye (Groningen), Miriam (Amsterdam AMC), Anouk (Maastricht), Rutger (Amsterdam 

VU), Alexandra (VAGO) en Nynke (VAGO). 

  

Themamiddagen Koepel Opleiding 

Save the date(s)! De data voor de Themamiddagen staan hierboven vermeld in de agenda. Je kunt je 

voor de themamiddagen inschrijven door een e-mail te sturen naar: carolienkanne@nvog.nl  

 

 

Vacatures NVOG || DJS ||  ENTOG || overig 

 
Bestuurslid gezocht voor de Werkgroep Cervix Uteri (WCU) 
De Werkgroep Cervix Uteri (WCU) heeft plaats voor een VAGO-lid met aantoonbaar klinische en 

wetenschappelijke interesse in de diagnostiek en behandeling van de cervixpathologie. Het bestuur 

vergadert circa 4 keer per jaar in Utrecht. In het algemeen is deze vergadering voorafgaand aan de 

Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG). De werkgroep onderhoudt contacten op nationaal en 

internationaal niveau. Als u interesse heeft, kunt u uw reactie sturen aan de secretaris van de 

werkgroep: Anne-Marie van Haaften, a.vanhaaften@hagaziekenhuis.nl, graag uiterlijk voor 1 mei. 

 

Gezocht: A(N)IOS voor een onderzoeksproject rond zorgevaluaties 

De NVOG zoekt een A(N)IOS voor de uitvoering van een onderzoeksproject rond zorgevaluaties 

gedurende een jaar, voor circa één dag per week. 

 

De NVOG loopt van oudsher voorop bij verschillende activiteiten om de kwaliteit van het medisch 

handelen te evalueren en te verbeteren. De laatste jaren is er meer aandacht voor het verbinden van 

de initiatieven in de verschillende fases van de kwaliteitscyclus. In dat kader start de NVOG in mei 

met een project, waarbij in kaart wordt gebracht welke kennis de NVOG-leden hebben gegenereerd 

door middel van evaluatieonderzoek en in hoeverre deze zich leent voor opname in een richtlijn. De 

inventarisatie en het rapporteren hierover zal in totaal een jaar in beslag nemen. 

 

Werkzaamheden  

Het doel van het project is in kaart te brengen: 

● Welke zorgevaluaties er binnen de NVOG zijn afgerond, inclusief de lopende studies; 

● Welke implementeerbare uitkomsten die hebben voortgebracht; 
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● Welke uitkomsten in aanmerking komen voor opname in een richtlijn; 

● Welke van die uitkomsten al dan niet in een richtlijn zijn opgenomen; 

● Of en in hoeverre de implementeerbare uitkomsten de praktijk hebben bereikt. 

 

Profiel 

Wij zoeken een A(N)IOS die: 

● Gemiddeld een dag per week beschikbaar is; 

● Affiniteit heeft met zorgevaluatie; 

● Goede communicatieve vaardigheden heeft, zowel mondeling als schriftelijk; 

● Analytisch en kritisch denkt; 

● Het leuk vindt zich een beeld te vormen van de activiteiten op dit gebied binnen de NVOG; 

● Zelfstandig projectmatig kan werken. 

Voor meer informatie zie het besloten ledengedeelte van de NVOG-website: 

http://leden.nvog.nl/voorLeden/NVOG-vacatures/Gezocht+ANIOS+voor+een+onderzoeksproject+ro

nd+zorgevaluaties.aspx. 

 

Interesse 

Ben je geïnteresseerd dan verzoeken wij je dit vóór 15 april a.s. kenbaar te maken via 

kwaliteit@nvog.nl. Graag een brief met motivatie en CV meesturen. 

Wil je graag eerst meer informatie over dit project en deze vacature voordat je definitief gaat 

reageren, dan kun je dit ook via kwaliteit@nvog.nl laten weten. Eén van de werkgroepleden van de 

Kwaliteitscirkel zal dan contact met je opnemen. 

 

Nieuwe NTOG rubriek Hora Est  

Ben je net gepromoveerd op een onderwerp dat interessant is voor de Nederlandse gynaecologen? 

Het NTOG biedt voortaan in elke editie een podium aan nieuwe Nederlandse proefschriften die 

maximaal zes maanden geleden verdedigd zijn. NTOG-redacteuren Annemijn Aarts en Rafli van de 

Laar maken een selectie uit de aangeboden proefschriften. Zij letten op de variatie in onderwerpen, 

en deelgebieden en de universiteit waar je promoveerde. Niet ieder aangeboden proefschrift komt 

dus voor plaatsing in aanmerking. De rubriek beslaat één pagina, voldoende voor de titel, jouw naam 

en die van de promotoren en je universiteit, een foto van de cover en beschrijving van je dissertatie 

van max. 650 woorden op basis van enkele vragen. Wil jij jouw proefschrift aanmelden? Mail dan de 

titel van je proefschrift en je contactgegevens naar ntog@gaw.nl. Annemijn of Rafli neemt dan 

contact met je op. 

 

 

 

https://nvog.us17.list-manage.com/track/click?u=4d17a52c5acbc4f6f6fac9b2e&id=d993340842&e=494520e417
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CURSUS || CONGRES || SYMPOSIUM 

 
Basiscursus Toegepaste Gynaecologische Anatomie  
Na lang wachten is de cursus Toegepaste Gynaecologische Anatomie in een nieuw jasje gestoken en 
weer beschikbaar voor de AIOS Gynaecologie en Verloskunde. De cursus is een landelijk 
georganiseerde cursus welke gegeven gaat worden in 2 regio’s te weten regio Zuid-Oost en regio 
Noord-West. 
  
Er is een nieuwe opzet met 2 gesplitste dagen: 1 dag basiscursus en 1 dag gevorderde cursus. Er 
zullen nieuwe preparaten zijn, nieuwe voordrachten, een nieuw boek, e-learning en vooral weer 
enthousiaste teams die de AIOS anatomie willen leren die toegepast kan worden in de praktijk. 
 
In het voorjaar van 2019 heeft de basiscursus reeds tweemaal met succes plaatsgevonden! De data 
voor de volgende basis- en gevorderde cursussen in 2019 zullen zodra mogelijk met u worden 
gecommuniceerd. 
 
Binnen het Concilium is besloten de basiscursus primair toegankelijk te maken voor 1e, 2e en 3e 
jaars gynaecologen in opleiding. De eerder aangemaakte centrale wachtlijst komt voor deze eerste 
cursus derhalve helaas te vervallen en AIOS zullen zich opnieuw moeten aanmelden. 4e, 5e en 6e 
Jaars AIOS die ondanks hun reeds opgedane ervaring toch graag de basiscursus zouden willen volgen, 
mogen zich opgeven maar zullen bij voldoende aanmeldingen van 1e, 2e en 3e jaars, in eerste 
instantie niet in aanmerking komen. 
 
De regio’s functioneren als communicerende vaten waarbij er uiteindelijk gestreefd wordt naar een 
centraal aanmeldingspunt. AIOS die niet aan de beurt komen bij hun regio van voorkeur, wordt 
indien er plek is, de cursus aangeboden in de andere regio. 
  
Hieronder vindt u de link voor aanmelding voor de wachtlijst in regio Zuid-Oost. 
www.radboudumc.nl/gynanatomie 
  
Hieronder vindt u de link voor aanmelding voor de wachtlijst in regio Noord-West. 
https://amc.congrezzo.nl/toegepaste2019/registratie-2019 
 
Hopelijk tot snel bij de cursus, 
  
Namens regio Zuid-Oost                               Namens regio Noord-West 
  
Sandrijne Lambrechts                                    Mignon van Gent 
Gynaecoloog-Oncoloog                                 Gynaecoloog-Oncoloog 
Maastricht UMC+                                           Amsterdam UMC 
  
 
Congres NVEC 2019 - 17 en 18 april 
Innovate to Perform is het thema van het 15e congres van de Nederlandse Vereniging van 

Endoscopische Chirurgie (NVEC). Dit jaar zal het congres plaatsvinden op donderdag 18 april 2019 in 

de Beurs van Berlage in Amsterdam. In navolging van eerdere succesvolle congressen hebben we 

gevarieerd wetenschappelijk programma samengesteld. Dit jaar bestond de congrescommissie uit 

verschillende specialismen uit de regio Nijmegen, Eindhoven en Den Bosch.  

http://www.radboudumc.nl/gynanatomie
https://amc.congrezzo.nl/toegepaste2019/registratie-2019


 

Op 17 april zijn er masterclasses voor AIOS en jonge klaren!  

 

Klik hier voor het complete programma: 

http://www.nvec.nl/wp-content/uploads/2019/03/programma-NVEC-2019.pdf 

http://www.nvec.nl/wp-content/uploads/2019/03/programma-NVEC-2019.pdf


 
 
 
 
 



Basiscursus Urogynaecologie - 6 en 7 juni 
Graag nodigen we je uit voor de basiscursus Urogynaecologie op 6 juni (avond) en 7 juni (gehele dag) 

in Groningen. 

  

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. 

De cursus richt zich vooral op AIOS met weinig ervaring op dit gebied (eerste twee jaren). 

  

Het programma begint donderdagavond met een praktische cursus en diner. Vrijdag is een gehele 

cursusdag in het Martini Ziekenhuis. 

Voor meer informatie zie de bijlage. 

  

Inschrijving 

Je kunt je inschrijven via e-mail: martiniacademie@mzh.nl 

De kosten voor deze cursus bedragen 150 euro (exclusief overnachting). 

Na inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail en een factuur van het Martini Ziekenhuis. 

Het maximaal aantal deelnemers is 20. 

  

Informatie 

Martini Academie 

Telefoon: (050) 5246039 

E-mail: martiniacademie@mzh.nl 

  

mailto:martiniacademie@mzh.nl
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Jubileum Symposium Wim Schellekens Stichting - 13 juni 
Hoe ons vak verander(d)t! 

Haaglanden Medisch Centrum, locatie Westeinde Ziekenhuis, Den Haag 

 

De Wim Schellekens Stichting werd in 1994 opgericht ter nagedachtenis aan dr. W.M.J. Schellekens, 

van 1926 tot 1956 hoofd van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Westeinde 

Ziekenhuis in Den Haag. Het doel van de Stichting is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek 

en het verdiepen van kennis binnen elk aandachtsgebied van ons vak.  



Jonge onderzoekers worden uitgenodigd een abstract in te dienen voor een korte voordracht. De 

wetenschappelijke raad zal 3 abstracts selecteren voor een voordracht. De beste voordracht van een 

jonge onderzoeker zullen we belonen met een geldprijs van € 600.  

 

Email abstract (max 1 A4) voor 1 mei naar: jacques.maas@mmc.nl 

 

Inschrijving voor het symposium kan per email onder vermelding van uw naam, functie, 

BIG-registratienummer, adres, postcode en woonplaats. De deelnamekosten bedragen € 100 ,- voor 

medisch specialisten en € 25,- voor arts-assistenten, co-assistenten gratis.  

Inschrijving via: gynaecologie@haaglandenmc.nl 

 

WETENSCHAPPELIJKE RAAD 

Didi Braat, voorzitter 

Jacques Maas, secretaris 

Marjolein Kagie 

Kirsten Kluivers 

Marc Spaanderman 

Aukje Meijerink, VAGO-lid 

Bart Groen, voorzitter VAGO 

 
 
Landelijke AIOS cursus Laparoscopic Skills Hands on Training - 18 en 19 september 
"Laparoscopic Skills - Hands on Training" is een unieke tweedaagse cursus waarin AIOS het hele palet 

aan gynaecologische laparoscopische vaardigheden trainen. De eerste cursus in 2018 werd met veel 

enthousiasme ontvangen door de AIOS uit het cluster Nijmegen. De cursus werd vorig jaar 

beoordeeld met een 9,2!  

 

Vanaf 2019 is deze cursus beschikbaar als landelijke laparoscopiecursus in het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis Den Bosch in samenwerking met gynaecologen uit de regio. In deze training worden 

technieken geoefend geschikt voor AIOS met basis-, intermediate- en advanced-laparoscopieniveau, 

oftewel van 1e-jaars tot en met differentiant. Op basis van ervaring zal er een indeling worden 

gemaakt in 3 niveaus (basis, intermediate, advanced).  

 

Het programma begint op woensdagavond met theorie, filmpjes en het bespreken van ervaringen. 

Donderdag is er de gehele dag hands-on training in het SkillsLab van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De 

oog-handcoördinatie wordt getraind, hechten komt uitgebreid aan bod, zowel de verschillende 

knooptechnieken als het hechten van een vaginatop of darmanastomose. Er kan geoefend worden 

met 3D-chirurgie en LESS-chirurgie. Tot slot worden verschillende laparoscopische behandelingen 

getraind op Simulator Organ Trays (cystectomie, EUG/tubectomie, TLH, en endometriosechirurgie). 

De cursus wordt begeleid door tutoren met veel ervaring in de minimaal invasieve gynaecologie. 

Kortom, reserveer deze dagen vast als cursusdagen in je agenda. 

 

De cursus staat gepland op woensdag 18 september (avond) en donderdag 19 september (gehele 

dag). Er is plek voor maximaal 36 deelnemers. De definitieve uitnodiging en het programma volgen 

binnenkort. 
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Locatie: SkillsLab Jeroen Bosch Ziekenhuis. 

Diner: De KASerne Den Bosch 

 
 
Wereldcongres ISPOG - 6 t/m 9 oktober 
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 
 

 
 
 
12e EUGA Annual Meeting - 16 t/m 18 oktober Tel Aviv (Israël) 
 
 

http://www.ispog2019.org/
http://www.ispog2019.org/


 

 



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

"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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