
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSFLASH OKTOBER 2017 

Voor je ligt de nieuwste nieuwsbrief van de jNVKG, 

waarmee we je op de hoogte willen houden van alles 

wat zich afspeelt binnen onze juniorvereniging.  

Dit keer hebben we heel veel vacatures; we kunnen 

niet zonder jullie inzet! Het is bovendien een mooie 

manier om mee te denken over je opleiding, om je 

niet-patientgebonden EPA’s vorm te geven en om 

andere geriaters (in opleiding) te leren kennen! 

Reageer op de vacatures vóór 1 november via 

jnvkg@nvkg.nl met korte motivatiebrief en CV. 

VACATURES 
 

Het jNVKG bestuur zoekt PR-talent! 1 AIOS   

Ben jij de PR man of vrouw die we zoeken?  

Heb jij ideeën over de website, het welkomstpakket of 

de Newsflash? Of heb je juist meer met Twitter, 

Facebook of andere social media? 

Sta je te popelen om de jNVKG te versterken en mee 

te denken over verbetering van de opleiding? Dan 

zijn we op zoek naar jou! Bij voorkeur kom je uit cluster 

WEST en ben je minimaal 1,5-2 jaar beschikbaar.  

 

Vacature visitatie commissie, 2 AIOS gezocht  

 Als AIOS (bij voorkeur uit cluster OZON en Zuid)  

binnen de visitatie commissie voer je ongeveer 2x per 

jaar een opleidingsvisitatie  geriatrie uit. Je bent 

onderdeel van de visitatiecommissie ad hoc, samen 

met 2 klinisch geriaters. Eerst volg je visitatietraining bij 

de RGS. Voor de visitatie bestudeer je de ingeleverde 

documenten en benader je de AIOS van de 

gevisiteerde kliniek. Na de visite maak je samen met 

de andere visitatoren een visitatierapport. 

Tijdsbesteding: 24 uur  (inclusief dag van visitatie). 

 

 

 BESTUUR 2017 

 

Sinds de zomer kent het jNVKG-

bestuur een nieuwe samenstelling. Wij 

zijn onlangs op heiweekend geweest 

om de lijnen voor komend jaar uit te 

zetten. Aan de hand van het jNVGK 

Visiedocument 2017-2019 gaan we 

aan de slag om het nieuwe 

opleidingsplan berEIKbaar te maken. 

   

 

 

jnvkg@nvkg.nl 
 

 

jNVKG DAG  

zaterdag 18 november 2017 

De commissie is er klaar voor: het 

belooft een gezellige dag te worden in 

het mooie Amsterdam! We zullen 

beginnen met een activiteit, daarna 

volgt een heerlijk diner. Dit alles voor 

slechts €30 euro. Vergeet vooral niet 

om je collega’s mee te nemen! 

Meld je aan voor 1 november via 

roosvdzwan@gmail.com   
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VACATURES 
 

Vacature website commissie, 2 AIOS gezocht   

De website commissie zoekt 2 AIOS die het leuk 

vinden om de nieuwe website van de NVKG verder 

uit te bouwen, te moderniseren en up to date te 

houden. Ben jij kritisch, creatief en vind je het leuk om 

praktisch bezig te zijn? Voor meer informatie kun je 

evt. contact opnemen met Maarten Kester 

(mpkester@gmail.com).    

 

Vacature portfolio commissie, 1 AIOS gezocht 

De portfolio commissie gaat het E-portfolio evalueren 

en aanpassen aan het nieuwe opleidingsplan EIK. Er 

wordt geëvalueerd wat de wensen en eisen zijn ten 

aanzien van een modern en toekomstgericht E-

portfolio. Hoe ziet een ideaal E-portfolio er uit en hoe 

kan het E-portfolio efficiënt worden gebruikt in de 

opleiding? Denk dan mee over het E-portfolio! 

 

Vacature JNVKG LOAG 2018, 2 AIOS gezocht  

Zijn jullie de enthousiaste AIOS die de jNVKG LOAG 

van 2017 willen overtreffen? Vind je het leuk om een 

inspirerende onderwijsdag te organiseren voor je 

mede-AIOS? Meld je dan nu aan voor de organisatie 

van de jNVKG LOAG op 8 juni 2018. 

 

Vacature ceremonie commissie, 1 AIOS gezocht 

Voor de ceremonie commissie zijn wij op zoek naar 

een enthousiaste AIOS. Organiseer met ons de 

ceremonie voor de AIOS die klaar zijn met hun 

opleiding! Wat wordt er van je verwacht? We 

informeren welke AIOS hun laatste LOAG hebben, we 

doen navraag voor een leuke speech en we zorgen 

voor een certificaat met leuk presentje.  

 

Vacature opleidingsenquête 2018, 2 AIOS gezocht 

Vind je de kwaliteit van onze opleiding belangrijk? 

Ben jij enthousiast en kritisch? Dan zij wij op zoek naar 

jou!  Begin 2018 sturen wij een enquête uit naar alle 

AIOS, waarna we de gegevens evalueren en een 

rapport schrijven met adviezen aan alle opleiders. Dit 

zal in samenwerking zijn met een van de jNVKG-

bestuursleden.  

 

 MEDEDELINGEN 

 

- Bericht vanuit de NVKG: 

Indien je een 360 graden 

beoordeling wilt laten invullen, 

gebruik dan Google Chrome. In 

Internet Explorer werkt het niet 

goed. 

- Bericht vanuit het UMCU: 

Op 17 en 24 november vindt de 

tweedaagse HTA cursus 

“Doelmatigheids-onderzoek in de 

gezondheidszorg” plaats. Je leert 

de basisprincipes van 

economisch evaluatieonderzoek 

en doelmatigheidsonderzoek in 

de gezondheidszorg. Voor meer 

informatie: 

https://portal.juliuscentrum.nl/ed

ucation/nl-nl/home.aspx 

 

 

AGENDA 

 
18-11-2017 jNVKG dag 

13-12-2017 LOAG + ALV en borrel 

10-01-2018 jaarLOAG + ALV en     

                   borrel 

8-2 t/m 9-2-2018 Geriatriedagen 

8-3 t/m 12-3-2018 Geriaski 
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