
Vergadering vakgroep INVEST dd. 15-11-2019 15.30 

Aanwezig: Karin Huitenga, Jolanda Alblas, Clara Lemstra, Paola Perin, Steven van Heerde, Kristian de 

Ruiter, Wing Lam, Karin Tijburg, Rolf Erkens, Linda van den Heuvel, Margreet Jacobs, Linda Wolf, 

Karin Koster, Annemiek van den Berg, Laura Broekman, Maartje Drost (voorzitter) en Femke Ewalds 

(secretaris) 

Welkom 

Maartje heeft alle aanwezigen welkom op de vergadering.  

We starten deze keer met een korte sessie “ speeddaten” om elkaar wat beter te leren kennen. Dit 

wordt door een ieder positief ontvangen.  

Notulen CD 2019 

- Komen weer op stuk scholing, vanuit NAPA wordt er een bedrag vrijgemaakt om te 

investeren in de vakgroep. Steven van de Heerde wil dit oppakken om voor de vakgroep een 

avondscholing te organiseren in Utrecht (Domus). Evt. samen met Trijntje.  

 

- Rolf geeft aan dat het belangrijk is om in gesprek te blijven met de NVvH. Het 

consensusdocument is nu voor 5jr getekend.  

 

- Vraag uit de groep: puntentelling van accreditatiepunten lijkt soms niet te kloppen. Bij 

chirurgendagen (CD) krijgen wij 6pnt en chirurg 8pnt. CD staan niet in GAJA bij de PA, wel 

chirurgen. Met als gevolg dat we minder punten toegekend krijgen. -> oplossing zou zijn om 

organisatie van CD te benaderen om ook accreditatie aan te vragen bij de NAPA. Andere 

optie komt van Jolanda: Scholing die gevolgd wordt door PA mag scholing zijn ook al is deze 

niet door NAPA geaccrediteerd. NVvH/ABAN etc. mag allemaal als er maar een ID nummer 

aangegeven wordt EN de vereniging waarvoor de scholing bedoeld is geaccrediteerd. LET 

op!! Bewijs van deelname moet je laten uploaden door de NAPA. Factuur of deelnemerslijst 

is niet voldoende.  

 

Vacature vicevoorzitter 

Door wisseling van de wacht zijn we op zoek naar een vicevoorzitter om de aansturing van de 

vakgroep sterker te maken en het draagvlak te verbreden.  

- Kristian en Rolf hebben interesse. Echter door hun zitting in de ledenraad mag dat op dit 

moment niet. Er zijn geen andere gegadigden.  

- Geopperd wordt om dan wel als raadgever in het bestuur plaats te nemen. Maartje zal 

navraag doen bij Milena over de regels hieromtrent. MD (07-12-2019): Kristian is in gesprek 

met Milena hierover. Terugkoppeling volgt 

Vacature voor aanspreekpunt GE en Oncologie 

Zowel Joyce Heeren als Stephanie Kwee hebben gekozen om het stokje over te dragen.  

- Clara Lemstra zal aanspreekpunt van de oncologie worden.  

- Voor de GE zijn we nog op zoek naar iemand, Stephanie zal zelf actief op zoek gaan naar een 

vervanger. Wing Lam geeft aan dat ze er over na wil denken. Antwoord 3/12: Nieuwe 

aanspreekpunt GE is Wing Lam. 



 

Betrokkenheid leden 

Sprekers INVEST 2020: thema per sub specialisme 

- Afgelopen jaar zijn er meerdere mensen geweest die input voor invest hebben gegeven 

(direct naar werkgroep invest gecommuniceerd) echter geen verdere respons op gehad. Dit 

jaar starten we met Trauma; aan het aanspreekpunt om dit op te pakken.  

- Willemijn van Nuenen kan hier ook wat in betekenen.  

- Femke heeft eerder contact gehad met INVEST vakgroep, zal de mailing naar Sabine en 

Willemijn sturen met de vraag dit verder op te pakken.  

- Doelstelling: aantal sprekers leveren voor invest 2020. Evt. aan een casus ophangen om 

vanuit verschillende invalshoeken te belichten.  

- Steven zal met Sabine contact opnemen om dit plan te bespreken.  

-  

WNTTK 

- LinkedIn pagina 

Kristian heeft een LinkedIn pagina gemaakt voor de chirurgie vakgroep. Dus oproep aan 

gehele vakgroep om hier lid van te worden of Kristian te benaderen om uitgenodigd te 

worden.  

 

- Graag voor de vergadering doorgeven als je agendapunten hebt.  

 

- Flebologievergadering van Dutch College of Flebologie (DCoP) op 6 november jl.: hier is 

Maartje met Annemiek naar toe geweest.  

MD (07-12-2019): Annemiek en ik hebben gepoogd om de PA op de kaart te zetten. In de 

notulen staat het als volgt: 

2. Notulen ALV 24 mei 2019 Renesse Naar aanleiding van de notulen van de vorige ALV, en 

meer specifiek betreffende de UEMS Flebologie opleiding, wordt er vanuit de zaal gevraagd of 

er is nagedacht over de rol van de physician assistant (PA). Het antwoord hierop is dat er 

aangaande de positie van de PA in de toekomst nog een duidelijker standpunt moet worden 

ingenomen. 

Wat Annemiek en mij betreft een mager resultaat (op het laatst werden we zelfs een beetje 

uitgelachen). Daarnaast staat in het Beleidsplan 2018-2025 onder paragraaf 4.1 

(Speerpunten) dat de DCoP het “zeer van belang acht” de samenwerking met de betrokken 

beroepsverenigingen (NVvV en NVDV) te onderhouden t.b.v. patiëntenzorg. Door ons is toen 

gevraagd om daar de NAPA aan toe te voegen maar dit is (nog?) niet aangepast na de 

vergadering.  

Maartje zal Milena vragen contact op te nemen met de DCoP om nog eens met ze te praten. 

Mocht iemand behoefte hebben aan deze notulen, dan graag een mailtje sturen naar 

m.drost17@kpnplanet.nl 

 

- Aan iedereen de vraag om de aanspreekpunten van je deelspecialisme (zie onderaan de 

notulen) te mailen voor toevoeging aan de maillijst. Dit kan handig zijn als je een interessant 

congres hebt/organiseert, patientencasus hebt waar je hulp bij nodig hebt, vacatures, etc.  

mailto:m.drost17@kpnplanet.nl


 

Opbouw Vakgroep Heelkunde 

Voorzitter Maartje Drost 

Vice voorzitter Vacant 

Secretaris Femke Ewalds 

ADB  Kristian de Ruiter 

ADB   Rolf Erkens 

Aanspreekpunten: 

Oncologie   Clara Lemstra    (c.lemstra@umcg.nl)  

GE    Wing Lam    (w.c.lam@amc.uva.nl ) 

Trauma    Sabine Wevers    (S.Wevers@mst.nl)  

Vaat    Veronique Verheijen   (v.verheijen.verdonk@gmail.com)  
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