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Van de Voorzitter. 
 
Hierbij	  de	  nieuwsbrief	  van	  het	  WPOG	  bestuur	  voor	  het	  voorjaar	  2015.	  
Graag	  wil	  ik	  U	  op	  de	  hoogte	  brengen	  van	  de	  veranderingen	  in	  het	  
bestuur.	  Na	  ruim	  5	  jaar	  met	  veel	  plezier	  voorzitter	  te	  zijn	  geweest	  van	  de	  WPOG,	  is	  het	  
tijd	  voor	  een	  nieuwe	  frisse	  blik	  en	  treed	  ik	  terug	  als	  voorzitter.	  Ik	  draag	  deze	  taak	  met	  
zeer	  veel	  vertrouwen	  over	  aan	  Jeroen	  Dijkstra,	  gynaecoloog	  in	  Zwolle	  met	  als	  
aandachtsgebied	  seksuologie	  en	  psychosomatiek.	  Hij	  was	  al	  lid	  van	  het	  bestuur.	  Ik	  ben	  
er	  van	  overtuigd	  dat	  hij	  deze	  taak	  vol	  toewijding	  en	  enthousiasme	  zal	  gaan	  uitvoeren.	  Ik	  
zal	  voorlopig	  nog	  in	  het	  bestuur	  aanblijven	  als	  lid.	  	  
	  
Belangrijk:	  hierbij	  wil	  ik	  alle	  leden	  verzoeken	  om	  gehoor	  te	  geven	  aan	  het	  verzoek	  van	  
de	  koepel	  wetenschap	  van	  de	  NVOG	  om	  kennishiaten	  op	  te	  geven	  via	  het	  rondgestuurde	  
format!	  Dit	  is	  een	  kans!	  
	  
	  

• Terugblik	  

APOG	  in	  Noordwijkerhout	  

Op	  	  5	  en	  6	  maart	  2015	  vond	  de	  eerste	  APOG	  cursus	  plaats.	  Een	  groot	  succes!	  Wij	  zijn	  de	  
initiator	  Caroline	  Vos	  zeer	  erkentelijk	  voor	  het	  organiseren	  van	  dit	  mooie	  leerzame	  
event.	  Nu	  willen	  we	  ervoor	  zorgen	  dat	  het	  een	  verplichte	  cursus	  gaat	  worden	  in	  het	  
curriculum	  van	  de	  assistenten	  in	  opleiding	  tot	  gynaecoloog	  en	  vooralsnog	  zullen	  we	  
deze	  cursus	  jaarlijks	  organiseren	  en	  verder	  uit	  ontwikkelen.	  De	  volgende	  datum	  ligt	  al	  
vast!	  

Oranjedag	  op	  het	  najaar	  NVOG	  congres.	  

Het	  betrof	  een	  zeer	  succesvolle	  sessie	  met	  meerdere	  workshops	  aan	  de	  hand	  van	  
stellingen	  over	  de	  trauma’s	  voor	  de	  gynaecoloog	  en	  de	  AIOS.	  Dit	  werd	  	  ludiek	  omlijst	  
door	  de	  dames	  van	  Toren	  C	  en	  door	  het	  prachtige	  lied	  van	  Frans	  Lim.	  Trauma	  door	  ons	  
vak	  is	  “work	  in	  progress”,	  waar	  wij	  als	  WPOG	  zijdelings	  aan	  verbonden	  blijven.	  

Subsidie	  onderzoek	  

Besloten	  is	  om	  een	  bedrag	  toe	  te	  kennen	  voor	  ontwikkeling	  van	  de	  richtlijn:	  
Traumatisch	  ervaren	  bevalling	  en	  PTSS	  na	  de	  bevalling.	  	  Als	  WPOG	  zijn	  we	  reeds	  
eigenaar	  van	  de	  richtlijn	  PMS	  en	  we	  zullen	  deze	  nieuwe	  	  richtlijn	  ook	  omarmen	  na	  de	  



	  

	  

afronding	  van	  de	  definitieve	  versie.	  Een	  tweede	  subsidieverzoek	  (voor	  ondersteuning	  
van	  onderzoek)	  is	  in	  behandeling	  genomen	  en	  hierover	  moet	  nog	  besloten	  worden.	  	  

Mutaties	  bestuur	  

Jeroen	  Dijkstra	  wordt	  voorzitter,	  	  Annette	  ter	  Haar	  blijft	  lid	  en	  Bas	  van	  der	  Sluis	  wordt	  
lid	  als	  tweede	  vertegenwoordiger	  van	  de	  AIOS,	  naast	  Claire	  Stramrood.	  Esther	  Nijhuis	  is	  
digitaal	  secretaris	  geworden.	  

Vernieuwde	  website	  

Sinds	  korte	  tijd	  is	  de	  nieuwe	  website	  in	  de	  lucht;	  deze	  is	  professioneler	  en	  zal	  
consequent	  bijgehouden	  worden;	  doel	  is	  ook	  dat	  deze	  interactiever	  zal	  zijn	  dan	  de	  
vorige	  versie	  en	  beter	  zal	  verwijzen	  naar	  nieuws,	  congressen	  en	  belangrijke	  sites.	  Verder	  
zal	  er	  meer	  aandacht	  zijn	  voor	  wetenschap.	  

Visiedag	  WPOG-‐bestuur	  

Op	  2	  juli	  a.s.	  zal	  het	  bestuur	  van	  de	  WPOG	  weer	  een	  dag	  samen	  komen	  om	  de	  visie	  
verder	  uit	  te	  werken	  en	  vorm	  te	  geven.	  Hieronder	  grijp	  ik	  terug	  op	  de	  voornemens	  van	  
de	  afgelopen	  visiedag	  (september	  2014)	  en	  zal	  ik	  ze	  daar	  waar	  aangepast	  aanstippen.	  

De	  WPOG	  heeft	  tot	  doel	  het	  psychosomatische	  denken	  en	  handelen	  (de	  biopsychosociale	  
attitude)	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen	  van	  al	  die	  personen	  die	  werkzaam	  zijn	  als	  BIG-‐
geregistreerd	  hulpverlener	  binnen	  de	  gynaecologische	  en	  verloskundige	  praktijk.	  Als	  
kernwaarden	  en	  –kwaliteiten	  voor	  de	  WPOG	  werden	  geformuleerd:	  

-‐	   De	  stem	  voor	  de	  psychosomatiek	  binnen	  obstetrie	  en	  gynaecologie:	  de	  opzet	  is	  
om	  in	  nader	  contact	  te	  treden	  met	  het	  bestuur	  van	  de	  NVOG,	  om	  buiten	  de	  pijler	  om	  
aandacht	  te	  krijgen	  voor	  dit	  zo	  belangrijke	  punt.	  

-‐	   Creëren	  van	  en	  behouden	  van	  bewustzijn	  van	  het	  belang	  van	  de	  psychosomatiek	  
binnen	  de	  obstetrie	  en	  gynaecologie	  

Deze	  waarden	  worden	  uitgedragen	  en	  vormgegeven	  binnen	  de	  domeinen	  van	  
wetenschap,	  onderwijs,	  patiëntenzorg	  en	  management	  van	  de	  zorg.	  	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

• Voornemens	  WPOG	  

Visie	  

De	  WPOG	  heeft	  tot	  doel	  het	  psychosomatische	  denken	  en	  handelen	  (de	  
biopsychosociale	  attitude)	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen	  van	  al	  die	  personen	  die	  
werkzaam	  zijn	  als	  BIG-‐geregistreerd	  hulpverlener	  binnen	  de	  gynaecologische	  en	  
verloskundige	  praktijk.	  Als	  kernwaarden	  en	  –kwaliteiten	  voor	  de	  WPOG	  werden	  
geformuleerd:	  

-‐ De	  stem	  voor	  de	  psychosomatiek	  binnen	  obstetrie	  en	  gynaecologie	  
-‐ Creëren	  van	  en	  behouden	  van	  bewustzijn	  van	  het	  belang	  van	  de	  psychosomatiek	  

binnen	  de	  obstetrie	  en	  gynaecologie	  

Deze	  waarden	  worden	  uitgedragen	  en	  vormgegeven	  binnen	  de	  domeinen	  van	  
wetenschap,	  onderwijs,	  patiëntenzorg	  en	  management	  van	  de	  zorg.	  	  

Voornemens	  

Vanuit	  deze	  visie	  werden	  de	  volgende	  voornemens	  gedaan:	  

• Meer	  betrekken	  van	  de	  WPOG-‐leden	  bij	  de	  activiteiten	  van	  de	  werkgroep	  
• Opzetten	  van	  een	  Academie	  voor	  Psychosomatiek	  binnen	  de	  Obstetrie	  en	  

Gynaecologie	  met	  een	  jaarlijkse	  2-‐daagse	  AIOS-‐cursus:	  is	  gestart:	  doel	  is	  nu	  om	  
deze	  cursus	  verplicht	  te	  stellen	  in	  het	  curriculum	  van	  de	  AIOS	  

• Professionalisering	  van	  de	  website:	  is	  gebeurd	  
• Wisseling	  voorzitterschap;	  heeft	  plaats	  gevonden	  	  
• Laten	  bekleden	  van	  een	  leerstoel	  Psychosomatiek	  in	  de	  Obstetrie	  en	  

Gynaecologie:	  heeft	  een	  groot	  deel	  van	  onze	  aandacht	  
• Vormgeven	  van	  een	  denktank	  van	  voortrekkers	  binnen	  de	  psychosomatische	  

Obstetrie	  en	  Gynaecologie:	  dient	  verder	  vorm	  gegeven	  te	  worden	  
• Deelname	  aan	  alle	  pijlervergaderingen	  door	  tenminste	  1	  WPOG-‐lid:	  wordt	  

gerealiseerd	  
• Ervoor	  zorgen	  dat	  de	  DOT	  structuur	  niet	  zal	  veranderen	  t.a.v.	  WPOG	  

gerelateerde	  DBC’s!	  (nieuw)	  

	  

• Vooruitblik	  

Het	  volgende	  WPOG-‐symposium	  zal	  in	  het	  teken	  staan	  van	  de	  grenzeloze	  autonomie	  van	  
de	  patiënt.	  Op	  donderdagavond	  15	  oktober	  2015	  in	  Seven	  in	  Utrecht.	  Er	  wordt	  druk	  
gewerkt	  aan	  de	  inhoud.	  Via	  de	  vernieuwde	  website	  kunt	  U	  alles	  volgen!	  	  
ISPOG	  2016	  
Van	  12-‐14	  mei	  2016	  is	  het	  internationale	  ISPOG	  congres	  in	  Malaga,	  Spanje.	  	  Zie	  hiervoor	  
de	  gloednieuwe	  website	  http://www.ispog2016.es	  



	  

	  

 
 
Belangrijke data voor in Uw agenda 
 
•	   Symposium:	  De	  grenzeloze	  autonomie	  van	  de	  patiënt	  op	  15	  

oktober	  2015	  in	  Seven	  in	  Utrecht.	  (loopafstand	  van	  het	  station)	  
•	   Maart	  2016,	  4	  en	  5,	  APOG	  cursus	  
•	   ISPOG	  2016	  12-‐14	  mei	  2016	  in	  Malaga	  in	  Spanje	  
	  
	  
 
 
Website: 
http://www.wpog.nl 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Annette ter Haar, gynaecoloog,  
voorzitter WPOG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Persoonlijke noot van de scheidend voorzitter 
 
Beste leden van de WPOG 
 
In de praktijk van alle dag merken wij steeds meer hoe belangrijk de rol is van de 
biopsychosociale attitude in de spreekkamer. Als WPOG voelen wij ons 
verantwoordelijk voor het uitdragen van de kennis en de vaardigheden, die nodig zijn 
om de patiënt als geheel te benaderen. Het hoofd zit niet voor niets vast aan het 
lichaam, zoals ik vaak pleeg te zeggen bij uitleg over de rol van de psychosomatiek 
in ziek zijn en beleving van ziekte. Gynaecologie en verloskunde zijn als geen ander 
onderdeel van de geneeskunde ingebed in de psychosomatiek. Het belang hiervan 
kan niet genoeg benadrukt worden.  
 Daarnaast wil de WPOG een lans breken voor het complete consult waarbij de 
seksualiteit en de disfuncties hiervan desgewenst altijd bespreekbaar gemaakt 
kunnen worden conform de WHO definitie. De gynaecoloog moet die zorg kunnen 
verlenen, die, ondanks het bestaan van beperkingen door bijvoorbeeld een 
gynaecologische aandoening, plezierige en veilige seksuele ervaringen mogelijk 
maakt.  
 Op basis van deze 2 bovenvermelde uitingen blijf ik dan ook overtuigd van het 
feit dat de WPOG eigenlijk de belangrijkste werkgroep is van de NVOG. Ook al zijn 
we ingedeeld bij de Pijler Benigne Gynaecologie, ons thema is van toepassing voor 
alle subspecialismen van de NVOG. Mijn grootste wens in deze is dan ook dat er een 
leerstoel komt voor de psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie. En dat het 
bestuur van de NVOG het belang van de Psychosomatiek meer en meer gaat inzien. 
Het begin is gemaakt door het opzetten van de Academie voor psychosomatiek in de 
obstetrie en gynaecologie. Zo hopen we uiteindelijk iedereen te scholen. 
  Ik draag de voorzittershamer nu over aan Jeroen en weet, dat hij, die niet op 
zijn mond gevallen is, onze belangen zeer goed zal behartigen. Blijf ons volgen en 
steunen in het uitdragen van de psychosomatische zorg! 
 
Hartelijke groet van uw voorzitter, hierna scheidend voorzitter, 
 
Annette ter Haar, 
Mei 2015 
 


