
Nieuwsbrief januari 2017 
Voor je ligt de zeventiende jNVKG newsflash, een 

korte update van wat er speelt binnen de vereni-

ging. 

 

Hulp bij onderzoek of wens om te 

promoveren?  
 

Uit de opleiding enquête 2016 kwam naar voren 

dat een deel van jullie problemen ervaart met 

het uitvoeren van het wetenschappelijk product. 

Zoals jullie misschien weten zijn we in samen-

werking met de werkgroep Wetenschap bezig 

om een NVKG wetenschapsnetwerk op te zetten 

van ervaren onderzoekers om jullie zo nodig te 

ondersteunen met jullie wetenschapsproducten. 

Het netwerk is nog niet actief, maar mochten 

jullie momenteel of in de toekomst problemen 

ervaren dan willen we jullie vragen om contact 

met ons op te nemen 

via nvkgonderzoek@gmail.com. 

Ook AIOS die graag willen promoveren, maar 

geen geschikt promotietraject kunnen vinden, 

willen we hierbij verzoeken contact met ons op 

te nemen via eerder genoemd emailadres. 

 

DeLIER prijs 
 

Tijdens de geriatriedagen zal tijdens de ALV van 

de NVKG op donderdag 9 februari de jaarlijkse 

DeLIER prijs worden uitgereikt voor beste oplei-

der. Deze geweldige eer valt dit jaar niet alleen 

te verdienen voor opleiders, maar voor alle geri-

aters binnen de opleidingsgroep. Wij zijn natuur-

lijk heel erg benieuwd wie jullie hiervoor in aan-

merking willen late komen. Vul via de onder-

staande link snel je favoriete opleider in voor 23 

januari en nomineer hem of haar om voor een 

jaar de titel van beste opleider te mogen dragen.   

https://nl.surveymonkey.com/r/CGBT3JN  

 

Website  
 

Zoals jullie wellicht al gemerkt hebben is de web-
site van de NVKG vernieuwd. Wij zijn heel blij 
met deze verandering. Met zijn frisse en duidelijk 
design zal de site beter toegankelijk zijn.  De 
websitecommissie van de NVKG zal de inhoud 
van de site  met behulp van de overige commis-
sies van de NVKG verder blijven door evalueren 
en aanpassen waar nodig is, zodat wij als vereni-
ging de komende jaren weer trots kunnen zijn op 
onze site. 

Mochten jullie nog ideeën hebben over vernieu-
wing of wil je graag actief deelnemen  aan de 
verdere ontwikkeling mail dan met 
jnvkg@nvkg.nl 

 

Federatiecongres Medisch Specialist 
2025  

 
Voor medisch specialisten, aios en andere pro-
fessionals in de zorg organiseert de Federatie 
Medisch Specialisten op dinsdag 14 maart 2017 
in Den Bosch het eerste grote Federatiecongres: 
‘Medisch Specialist 2025’.  

https://nl.surveymonkey.com/r/CGBT3JN


Het congres staat in het teken van 
de toekomstvisie die samen met de wetenschap-
pelijke verenigingen wordt vastgesteld.   

We willen tijdens het congres met u in gesprek 
over deze visie en vooral laten zien wat 
(toekomstig) medisch specialisten met elkaar 
verbindt. Tijdens het congres reageren diverse 
vooraanstaande sprekers op deze visie en geven 
we antwoord op de praktische vragen zoals: Hoe 
geeft u als medisch specialist in de praktijk invul-
ling aan deze visie? En wat heeft u daarvoor no-
dig? Wat doen we in 2025 anders, wat blijven we 
doen, en wat doen we niet meer?  

De kosten zijn 50 euro, excl BTW voor AIOS 

Voor meer informatie kijk op   

www.demedischspecialist.nl/congres2025.  

 

Algemene Leden Vergadering 
 

De volgende ALV zal plaatsvinden op 11 januari  
aanstaande tijdens de jaarLOAG. Hierin zal de 
jNVKG begroting, DeLIER prijs en opleidingsvernieu-
wing besproken worden. Tijdstip: 15.00 uur 

Locatie: één van de LOAG-leslokalen 

 

Vacatures 
 

3 AIOS jNVKG bestuur 
 
Het bestuur van de jNVKG zoekt per medio 2017 
drie nieuwe leden! Ben jij een enthousiaste AIOS 
die op zoek is naar een extra uitdaging tijdens de 
opleiding? Dit  is je kans! 
 
De jNVKG is in 2010 ingesteld als onderdeel van de 
NVKG. De taak van de jNVKG is het behartigen van 
de belangen van de artsen in opleiding tot klinisch 
geriater. Het bestuur bestaat uit 7-8 leden, die sa-
men alle AIOS vertegenwoordigen binnen de grote 
peilers (COW, CKZ, CSI) van de NVKG.  
 
We zijn op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste 
AIOS om deze plaatsen op te vullen. Voorwaarde is 
dat je minimaal 1,5-2 jaar beschikbaar bent en bij 
voorkeur al enige ervaring hebt met een commissie-
functie binnen of buiten de NVKG. 
 

De functies betreffen in eerste instantie die van al-
gemeen bestuurslid. Op termijn zal bekeken wor-
den welke functie binnen het bestuur het meest 
passend is. 
 
Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en CV 
voor 10 februari naar  jnvkg@nvkg.nl.  

 

2 AIOS Clustervertegenwoordiging 
 
Cluster West is op zoek naar 2 Aios die willen leren 
van en betrokken willen zijn bij het reilen en zeilen 
van het cluster. 

Aantal Aios: 2 Aios die elkaar kunnen afwisselen, uit 
2 verschillende ziekenhuizen van het Cluster. 

Doelen voor de Aios: 

Investeren in 2 “Plus-EPA’s”: opleiding en manage-
ment. 

Participeren in selectie voor nieuwe 
Aios/toekomstige collega’s. 

Leren van en meehelpen met het implementeren 
van de nieuwe eisen van de landelijke opleiding. 

Leren van en meehelpen met de organisatie en het 
functioneren van het  van Opleidingscluster West 
Klinische Geriatrie. 

 Voorwaarden: 

De Aios volgt de Opleiding in cluster west. Er is af-
stemming met en accordering van de actuele en de 
hoofdopleider. 

Aios vanaf 4e jaar, voorkeur 4e jaars of begin 
5e jaar. 

Stuur je motivatiebrief en opleidingsschema naar: 
jnvkg@nvkg.nl. 

 

2 AIOS Website commissie 
 

Wij zijn opzoek naar 2 enthousiaste AIOS die onze 
commissie willen komen versterken. Zoals wellicht 
bekend is de huidige website vervangen . Dit is ech-
ter een doorlopend proces. Niet alleen de vormge-
ving maar ook de inhoud moet met de tijd mee blij-
ven gaan. De websitecommissie houdt zich hiermee 
bezig.  

http://www.demedischspecialist.nl/congres2025
mailto:jnvkg@nvkg.nl


 

Daarnaast houdt de commissie zich bezig met inno-
vatie op het gebied van webdesign, functionaliteit 
en nog te ontwikkelen apps voor zowel patiënt als 
professional. De websitecommissie bestaat uit 4 
leden en komt ongeveer 4x per jaar samen. Je zult 
(mede) administrator van de website worden en 
hiervoor krijg je een aparte training. Dus, heb je in-
teresse in deze vacature en affiniteit met webde-
sign, computers en/of IT? Mail naar jnvkg@nvkg.nl  

 

 1 AIOS ceremonie bevestiging medisch specialist  
 

Door vertrek van commissieleden zijn wij op zoek 
naar een nieuw enthousiast commissielid. De com-
missie vergadert 3x per jaar live over de invulling 
van de ceremonies. Lijkt het je leuk om met ons de 
volgende ceremonies te gaan organiseren, stuur 
dan een korte motivatiebrief naar jnvkg@nvkg.nl 

 

Belangrijke data: 
 

11 januari            jaar LOAG, ALV + borrel 

9 en 10 februari  Geriatriedagen 2017 

8 maart   LOAG 

12 april   LOAG, ALV en borrel 

4 oktober  Kennistoets 

 

Heb jij vragen, ideeën of opmerkingen over 

jouw opleiding?     —>   jNVKG@NVKG.nl 
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