


  
 

Curriculum Vitae 
dr.R.A. de Man 

 
 • MDL arts 1995 

• Twaalf jaar (wnd.)-opleider 

• Concilium voorzitter NVMDL 

• Hoofd kliniek en Dagbehandeling MDL 

• Lid levertransplantatie team   

 

Erasmus MC Rotterdam 

 



Capaciteitsplanning 
Maag-, Darm- en Leverartsen 

 
 

Stand van Zaken 2015 
 

dr.R.A. de Man 
r.deman@erasmusmc.nl 

 
 

 

 

 





 Actuele situatie 
 

• 492 MDL artsen, snel groeiend specialisme 

 

• 30 vacatures geadverteerd 
Bron: Medisch Contact 29-01-2015 

 

 

• Maar aios met RGS registratie in 2015………….  

 

• Gevolg: 

• Hoogwaardige MDL zorg bereikt een deel van 

de patiënten niet of niet voldoende. 

 



 Wie zijn die MDL artsen  
 

• In Nederland opgeleide MDL artsen 

 

• Doorwerkende MDL artsen na 63e jaar 

 

• In het buitenland opgeleide MDL artsen 

 
 

 

 

 

 



 Wat doet de MDL arts  
 

• Endoscopie en echografie van maag, 

darm en galwegen 

 

• Oncologie 

 

• Inflammatoire darmziekten 

 

• Leverziekten en Levertransplantatie 

 

• Voeding 

 

• Neurogastroenterologie en Motiliteit 

 
 

 

 

 

 



 Toename van aantal en 
complexiteit 

• Bevolkingsonderzoek:  
2014 40.000 colonoscopie   

2020 80.000 colonoscopie 

 

• Toename complexiteit colonoscopie: 
 1. Standaard colonoscopie        

 2. Meer dan vijf poliepen verwijderen       

 3. Bevolkingsonderzoek   

     4. Endoscopische mucosale resectie (EMR)     

 5. Endoscopische submucosale resectie (ESD)   

 



 Taakherschikking 
verpleegkundig endoscopist 

• NVMDL i.s.m. Antonius Academie eigen opleiding 

 

• 2011: 25 verpleegkundig endoscopisten 

 

• 2014: 50 verpleegkundig endoscopisten 

 

• Goede kwaliteit: 

• nauwkeurig 

• protocollair werken 

• iets meer endoscopie tijd 

• goede patiënt tevredenheid 
Bron: dr.P.van Putten,  

promotieonderzoek  

Erasmus MC 2014 

 

 



 Taakherschikking maar: 
verpleegkundig endoscopist 

• Inzetbaarheid is 0,6 fte 

 

• Van de drie opgeleide verpleegkundigen stopt er een 

weer als verpleegkundig endoscopist 

 

• In 60% van de endoscopie moet de MDL arts 

overnemen  

 

• Belangstelling onder verpleegkundigen is beperkt, 

jaargang 2014 - 2015 is niet gestart 

 

• Inzet verpleegkundig specialisten in zorgtrajecten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wat wil NVMDL 
 

• Maatschappelijk verantwoord opleiden 

• Excelleren in de breedte 

• Zorg dichtbij als het kan en veraf als het moet 

 

• Nodig is dan: 

• Goede realistische capaciteits berekening, opdracht 

NVMDL aan NIVEL: 

• “Raming MDL zorgbehoefte Nederland” verschijnt 

2015 

 

• Capaciteitsorgaan bandbreedte 21 – 29 aios/jaar 

• NVMDL bandbreedte 37 – 40 aios/ jaar 

 
 

 

 

 

 


