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Van de Voorzitter
Beste WPOG leden,
2021 is al weer ruim een maand oud en nog steeds is alles verre van normaal.
Wie had een jaar geleden kunnen denken dat de wereld, ons land er nu zo uit
zou zien? We beginnen te wennen aan het nieuwe normaal, maar normaal
wordt het niet. Vanwege COVID-19 hebben we opnieuw de APOG moeten
verplaatsen. Hopelijk gaat het 2 en 3 september wel lukken om weer live bij
elkaar te zijn. Het symposium wat de WPOG op 3 maart organiseert is volledig
digitaal, je hebt de mogelijkheid om vanaf de bank of je luie stoel een aantal
fantastische lezingen te volgen. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief.
Check ook regelmatig onze website voor het laatste nieuws en gevraagde
deelname aan beoordelen van richtlijnen
Warme groet,
Jeroen Dijkstra. Voorzitter WPOG

WPOG Voorjaarssymposium en ALV
Op 3 maart 2021 zal het WPOG voorjaarssymposium worden gehouden van
19:30 tot 21:30 uur. De titel van het symposium is "De normale vrouw, bestaat
die eigenlijk?"
Zie hieronder de flyer van het symposium. Het symposium zal volledig digitaal
zijn. Opgeven voor het symposium kan via onderstaande button.
Voorafgaande aan het symposium zal de ALV gehouden worden (van 1919:30). Opgave voor de ALV kan door een bericht te sturen naar de secretaris
van de WPOG. 1 week van te voren krijgt u dan de Zoom link en de vergader
stukken opgestuurd.

Opgeven symposium

APOG 2 en 3 september 2021
Helaas hebben we de Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en
Gynaecologie (APOG) van maart 2021 door de Corona maatregelen moeten

uitstellen naar september 2021. We zullen vanaf dit jaar ondersteund worden
door Status Plus (die ook de uitstekende organisatie van de ISPOG 2019 in
handen hadden). De cursus houdt zijn kleinschaligheid en interactieve karakter,
en zal (zover de maatregelen dat toelaten) live georganiseerd worden. We
hebben wederom een aantal fantastische sprekers weten te strikken voor de
key note lectures.
Voor meer informatie en aanmelding ga je naar de website van de APOG!
Opgave APOG 2021

Patiënten voorlichting vulvodynie online op www.thuisarts.nl.
Met hulp en ondersteuning van FMS is de richtlijn vulvodynie vertaald naar
patientenvoorlichting. Hieronder de link naar een 4-tal folders.
Ik heb pijn bij vrijen (vrouw)
Ik heb vaak pijn bij de ingang van mijn vagina
Ik heb vaak pijn bij de ingang van mijn vagina en wil een behandeling kiezen
Ik heb wondjes bij de ingang van mijn vagina

Nieuwe richtlijnen en beoordelen modules
Al enkele jaren loopt het SKMS-project modulair onderhoud richtlijn modules (vanuit
dit onderhoud is ook de richtlijn vulvodynie recent geüpdate). De SKMS (Stichting
Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten) heeft nu ook de richtlijn PMS uitgekozen om
te herzien. Inmiddels zijn een aantal WPOG leden begonnen met het herschrijven
van een aantal modules. de verwachting is dat de nieuwe richtlijn na de zomer van
2021 ter autorisatie aangeboden wordt.
Regelmatig hebben wij ook de input van de leden nodig voor het beoordelen van
nieuwe richtlijnen en het meeschrijven en meedenken van nieuwe modules. Hoe
hiervoor de website in de gaten.

Projectvoorstellen doelmatigheid onderzoek
De ZonMw subsidieronde voor Doelmatigheidsonderzoek (DO) van 2020 is

De ZonMw subsidieronde voor Doelmatigheidsonderzoek (DO) van 2020 is
komen te vervallen als gevolg van de COVID-19 pandemie. Hierdoor is er een
aantal projectvoorstellen voor Doelmatigheidsonderzoek uit 2020
doorgeschoven naar de ronde van 2021. Hierdoor is de mogelijkheid voor het
indienen van nieuwe studies dus beperkt. In totaal kunnen er in principe per
pijler maximaal 4 studies worden ingediend, voor de beiden rondes (DO en
GGG). Heel uitzonderlijk kan hier van worden afgeweken als er bijvoorbeeld
weinig lopende studies zijn. Dit is inclusief de reeds goedgekeurde
projectvoorstellen voor DO uit 2020
Het indienen van de aanvragen voor de ZonMw-rondes Doelmatigheid en Goed
Gebruik Geneesmiddelen kan via e-mailadres wetenschap@nvog.nl. Of laat
het weten aan de secretaris als je nog een goed idee hebt op het gebied van
psychosomatiek.

Agenda
WPOG ALV, virtueel. 3 maart 19:00 uur
Symposium WPOG virtueel "De normale vrouw, bestaat die eigenlijk
wel?", 3 maart 2021 19.30 uur
NASPOG will hold a webinar series August 2020 – August 2021. We will
feature 1 webinar per month on the second Thursday of each month at
7pm Eastern (6pm Central/5pm Mountain, 4pm Pacific) starting August
13th.
ESSM virtual conference 19-20 February 2021.
DGPFG Conference on line, 11-12 March, Berlin, Germany
APOG September 2-3 2021.
EBCOG, September 2-5 2021, Athens, Greece
ASPOG 2021, 3-5 September 2021 - Hotel Grand Chancellor, Hindley St,
Adelaide
ESSM congres 17-19 february 2022, Rotterdam
World Conference, International Association Women’s Mental Health 2023 February 2022, Melbourne, Australia
20th ISPOG Congress 2022, 9-12 March 2022, Vienna, Austria
Marcé Society Biennial meeting, September 19-22 2022 London
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