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Aanwezig: Jeroen Dijkstra, Annemarie van der Steen, Bas vd Sluis, Ellen Lammerink, Marieke Paarlberg, Janine Smit
Agendapunt

Notulen

Opening

Jeroen Dijkstra opent de vergadering en heet iedereen
welkom.

Mutaties bestuur

Vertrek Maaike Traas en Claire Stramrood, zij worden hartelijk
bedankt voor hun bijdrage de afgelopen jaren en er volgt nog
een afscheidsetentje. Annemarie van der Steen is secretaris
geworden.

Algemeen jaarverslag Dit wordt doorgenomen en geaccordeerd.
2021
Financieel
jaarverslag 2021 +
begroting 2022

Bas licht het financiële jaarverslag over 2021 en de begroting
over 2022 toe. Er wordt verlies geleden in 2022 over APOG,
waardoor er einde van het jaar minder over blijft.
Dit is niet direct een probleem op dit moment, maar het is de
vraag of wij de APOG in 2023 weer op dezelfde manier willen
organiseren. zie kopje APOG.
Ledenbestand is stabiel, wel valt op dat er relatief weinig AIOS
leden zijn.
Begroting en financieel jaarverslag zijn geaccordeerd.

APOG

Vermoedelijk heeft het niet doorgaan van de afgelopen jaren
ervoor gezorgd dat er dit jaar minder aanmeldingen waren.
Hopelijk maakt deze APOG in 2022 dat er volgend jaar weer
meer animo is. Bij meer betalende deelnemers spelen we
hopelijk volgende keer weer quitte.
APOG als verplichte cursus wordt geopperd, maar dit is in het
nieuwe curriculum niet meer nodig. Het zou kunnen helpen as
de APOG zich definieert in de thema’s van LOGO. Dit wordt
teruggekoppeld aan de APOG organisatie.
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Visies en voornemens
WPOG bestuur

Psychosomatiek is missiwerk en net als in de kerk zal je de
toehoorders moeten blijven enthousiasmeren en prikkelen om
ze betrokken te houden. De psychosomatiek is in de
gemiddelde gynaecologiepraktijk nog steeds geen
vanzelfsprekendheid. Ook in de opleiding is het niet een
onderwerp wat automatisch voorbij komt, maar waar je als
aios soms naar op zoek moet. En dat is bijzonder als je
bedenkt dat 40-60% van de klachten die wij dagelijks zien
vallen onder “aanhoudende lichamelijke klachten” (het
vroegere SOLK). De WPOG zal zich blijven inzetten om
onderwijs en onderzoek op dit gebied actief uit te dragen en te
organiseren waar ook wat meer ruimte voor is, nu de ergste
COVID golf voorbij lijkt te zijn. We zullen dit doen door in elk
geval jaarlijks de APOG te organiseren, symposia te
organiseren, een actieve bijdrage te leveren in de pijler en op
de pijlerdagen. Ook wetenschappelijk zullen we ons blijven
inzetten om de psychosomatische boodschap uit te dragen, oa
met een bestuurslid die tevens hoofdredacteur is van het JPOG
(Mijke vd Berg).
We zullen als bestuur proberen goed contact te onderhouden
met de leden via nieuwsbrieven en de website. Na aftreden
van twee leden is het groepje wat overblijft kleiner, dus
wellicht heeft het bestuur daarvoor ook wat nieuw bloed
nodig! Dus meld u aan bij de secretaris of bij een van de
andere bestuursleden.
Ten slotte: ons motto zal voorlopig niet veranderen, aandacht
voor psychosomatiek blijft nodig, elke dag weer zodat we
kunnen blijven zeggen: “just take her seriously”.

ISPOG 2022

ISPOG is helaas verplaatst en staat nu gepland voor 13 t/m 16
juli 2022 in Wenen. Door deze ongelukkige planning tov
zomervakantie zal de inbreng vanuit de WPOG kleiner zijn dan
normaal. Dit is actief besproken met het ISPOG bestuur, maar
helaas is verplaatsing niet mogelijk gebleken.

Vrije inbreng leden

Janine: morgen op APOG komen drie aios met interesse,
wellicht werven voor bestuur. Ook benoemen in slotwoord van
APOG door Caroline.
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Akkoord met dank aan Maaike

Rondvraag

Marieke werd benaderd door Arie Franx over de SPOG. Doel:
leerstoelen ontwikkelen voor psychosomatisch georienteerde
hoogleraren. Is nu een slapende stichting en heeft geen functie
meer op dit moment. Daarom is besloten met de nieuwe UBO
registratie-eisen om de stichting op te heffen.

