
VAKGROEP HEELKUNDE PA 

Notulen INVEST 2018 

 

Opening door voorzitter Maartje Drost, notulist: Secretaris Femke van Beugen 

Agenda: 

1. Notulen goedkeuren chirurgendagen 

2. Aanspreekpunten deelspecialisaties 

3. Jaarplan doornemen 

4. Sprekers INVEST 2019 

5. WVTTK 

 

Ad 1.  Notulen doorgenomen; besproken werd:  

Herregistratie BIG besproken, is meer dan alleen accreditatiepunten.  

Scholingsdag vakgroep heelkunde? 

heidag geen optie 

Jaarlijkse scholingsdag, bestaan al draaiboeken voor, zoekende nu naar een werkgroep (bv 

4personen) die dit zou willen oppakken. Doel: 1x/dag een gezamenlijke scholingsdag, is een 

scholingsbudget voor via de NAPA, evt gezamenlijk ochtend programma en in middag met 

deelspecialisatie? Kans om dan ook beter te kunnen netwerken. Evt ook moment voor 

vakgroepvergadering. Maartje kan onderdeel budget en accreditatiepunten regelen.  

Vraag/opmerking uit zaal:  

is hier behoefte aan? -> komt voort uit eerdere vergaderingen.  

Hoe logistiek? Gezien verspreiding in t land -> bv jaarlijks als groep ziekenhuizen uit 1 regio 

het laten organiseren.  

Er bestaat een landelijke PA dag van Boerhaave 

 Gore organiseert met PA/VS een symposiumdag gericht op vaatchirurgie 

 Er zijn veel symposia en congressen dus de vraag is of er nog behoefte is specifiek voor PA? 

Of liften we mee op de al bestaande congressen.  

Stemming in de zaal: behoefte aan scholing gericht op PA heelkunde-> 21 voor is minderheid 

van de aanwezigen.  

Eindconclusie: geen behoefte aan scholing, wel uitzoeken hoe het zit met Boerhaave PA dag.  



Daarnaast moet er meer gedeeld worden, als je een scholing hebt. Hier moet plek voor 

komen op de website.  

Verbeteren zichtbaarheid op website NAPA. 

 Uitleg, vaak reactie dat gegevens niet kloppen, dit ligt m.n. aan jezelf. Goed invullen, ook je 

deelspecialisatie. Wij krijgen af en toe een mail; van NAPA met een nieuwe deelnemerslijst.  

Veronique geeft aan dat er weinig reactie is geweest op oproep om de aanspreekpunten je 

gegevens te mailen. Allen reageer aub, alleen samen kunnen we iets neerzetten.  

Plan: website aanpassen, evt deelspecialisaties toevoegen.  

 Notulen goedgekeurd.  

 

Ad 2.  Aanspreekpunten deelspecialisaties: 

Vaatchirurgie: Veronique Verheijen en Nadia van de Veer  

Trauma: Sabine wevers 

- Conceptrichtlijn handfracturen: contactpersoon Steven van Heerde 

GE: Stephanie Kwee 

- Colorectaalchirurgie: contactpersonen Monique Borremans en Joyce Heeren 

Onco: Clara Lemstra 

 Behoefte aan deelspecialisatie long of algemeen? : geen reactie 

 Vraag van de NAPA of er modules kunnen komen deelspecialisatie specifiek. Dus meer 

informatief, stel dat je een PA vaatchirurgie wil aannemen dat er een standaard module ligt 

waarop verder gebouwd kan worden.  

De vraag of de aanspreekpunten zoiets op willen pakken.  

 Discussie in de zaal -> wellicht juist niet vastleggen van onze activiteiten. Andere optie: bij 

vraag verwijzen naar de aanspreekpunten.  

 Maartje zal met NAPA contact opnemen wat nu precies de vraag/bedoeling is. Wordt 

terug gekoppeld 

 

Ad 3. Jaarverslag 

Vakgroep MDl  heeft fraai jaarverslag. Is de bedoeling dat wij dit ook maken, zal voortkomen 

uit jaarverslag, hier zorgt Maartje voor. Voor komende jaar 2019 

 



Ad 4.  INVEST 

Dit jaar 1 spreker geregeld. Als grote vakgroep zouden we meer moeten leveren. Willemijn v 

Nuenen-Platvoet wil wel aanspreekpunt worden voor INVEST, deze zet de lijnen uit. Als je 

een spreker weet of met je deelspecialisme een thema wil aankaarten.  

 

Ad 5.   -  Vakgroepvergadering: 2x/jaar met invest en chirurgendagen. (iedereen mee eens) 

- Herziening van consensusdocument. 

Contact is al gelegd met NVvH, moet gereviseerd worden ivm BIGregistratie en vraag of dit 

1x/5jaar herzien kan worden.  

Wellicht voor de band met NVvH goed om lidmaatschap af te sluiten. Ga mogelijkheden na of 

je dit via je werk betaald kan worden.  

-  Chirurgendagen: vraag komt elk jaar of we iets willen neerzetten daar. Evt Milena 

laten spreken? Of Bruins? Reactie vanuit groep: is er behoefte vanuit de chirurgen. Voor nu 

geen actie.  

 

Einde vergadering, geen vragen meer.  

Volgende vergadering chirurgendagen.  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Vakgroep voorzitter:      Maartje Drost 

Vice voorzitter:      Bianca Tip-Pluijm 

Secretaris:       Femke van Beugen-Ewalds 

Aanspreekpunten deelspecialisaties:  

Vaatchirurgie     Veronique Verheijen en Nadia van de Veer  

Traumatologie      Sabine wevers 

GE:       Stephanie Kwee 

Oncologie     Clara Lemstra 

Aanspreekpunt INVEST voor vakgroep heelkunde:  Willemijn van Nuenen-Platvoet 


