
 
 

 
NEWSFLASH Mei 2020 

 
VACATURES  
 
BUURMAN EN BUURMAN CONGRES 
(2-3 AIOS) 
De jong Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuis Apothekers heeft de jNVKG 
gevraagd om in september 2021 samen 
een congres te organiseren over een 
gemeenschappelijk thema. Dit leek ons 
een mooi initiatief, omdat we nu en 
zeker later als geriater veel samen-
werken met apothekers. Daarnaast is het 
een mooie kans om van gedachten te 
wisselen over relevante thema's als 
polyfarmacie, therapietrouw en gebrek 
aan farmacologische studies bij 
ouderen. 
  
Op dit moment wordt een commissie 
samengesteld bestaande uit zowel AIOS 
geriatrie als ziekenhuisapothekers in 
opleiding. Vind jij het leuk om een 
actueel, gemeenschappelijk thema te 
bedenken, sponsoren te werven en 
toonaangevende sprekers te regelen? 
En ben jij een enthousiaste en zelfstandig 
werkende AIOS? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! Reageer vóór 1 juni via 
jnvkg@nvkg.nl met een korte motivatie-
brief en CV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste AIOS, hoewel de crisis rondom COVID-19 
voor velen van ons leidt tot allerlei veranderingen 
in de privé-, werk- en opleidingssfeer, vinden 
ondertussen ook de reguliere zaken zijn voortgang. 
Graag willen we je via deze newsflash op de 
hoogte houden van alles wat zich afspeelt binnen 
onze (junior)vereniging. In deze editie vertellen we 
graag iets over de rol van het jNVKG-bestuur in de 
COVID-19 pandemie, sturen we jullie het 
jaarverslag toe en zijn er wederom aan-
kondigingen van activiteiten en vacatures. 
 
 

Rol jNVKG in COVID-19 pandemie 
Waarschijnlijk is het jullie niet ontgaan dat de 
NVKG in deze pandemie druk bezig is om ook in 
deze hectische tijd de zorg voor kwetsbare 
ouderen te optimaliseren, de website up-to-date 
te houden (zie link onderaan) en reguliere 
processen als visitaties en onderwijs te 
herorganiseren.  
 
Omdat er in korte tijd zoveel op de vereniging 
afkomt zijn er vanuit de NVKG een tweetal 
crisisteams opgezet die frequent vergaderen. 
Enerzijds is er het ‘COVID-19 crisisteam algemeen’ 
waarin onder andere wordt gesproken over de 
leidraden die nu worden opgesteld. Anderzijds is er 
het ‘COVID-19 crisisteam opleiding’ waarin alle 
zaken rondom de opleiding tot klinisch geriater 
worden besproken. In beide teams is de jNVKG 
vertegenwoordigd. Als jNVKG hebben we 
daarmee niet alleen de mogelijkheid om 
inhoudelijk te reageren op stukken, maar ook om 
agendapunten in te brengen. Dus loop jij tegen 
problemen aan, heb je vragen over je opleiding, 
tips of best practices of wil je dat een specifiek 
onderwerp wordt besproken in het crisisteam 
algemeen/opleiding? Mail dan naar 
jNVKG@nvkg.nl. 

 
https://www.nvkg.nl/professionals/nvkg/covid-19 
 



 

 

Jaarverslag 2019 
Jaarlijks maakt het jNVKG-bestuur een secretarieel 
en financieel jaarverslag. Eerdere jaren werd het 
financieel jaarverslag al ter goedkeuring 
voorgelegd aan de ALV, maar werd het 
secretarieel jaarverslag niet gedeeld met de 
leden. Vanaf nu komt daarin verandering omdat 
wij het belangrijk vinden om jullie te informeren 
over de zaken waar de jNVKG zich mee 
bezighoudt. In de bijlage vinden jullie het 
secretarieel jaarverslag van 2019, het financieel 
jaarverslag zal later dit jaar volgen.  Mocht je 
vragen hebben over de inhoud van het 
jaarverslag of ideeën hebben voor doelstellingen 
voor 2020, geef die dan door via jNVKG@nvkg.nl.  
 

 
AGENDA* 
12-06-2020 jNVKG LOAG (onder 
voorbehoud; zie toelichting onder ‘jNVKG 
LOAG’) 
30-09-2020 Landelijke kennistoets  
28-11-2020 Wetenschapsdag 
 
* Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de COVID-
19 pandemie zich in de toekomst ontwikkelt en welke 
gevolgen dit zal hebben op de maatregelen in 
Nederland. Dit maakt dat we nog niet kunnen zeggen 
of en zo ja, in welke vorm de genoemde activiteiten 
doorgang zullen vinden. Hierover worden jullie te zijner 
tijd geïnformeerd. 

 
OPLEIDINGSENQUÊTE 2020 
In de vorige newsflash werd de opleidings-
enquête aangekondigd. Deze zou plaats-
vinden in het voorjaar. Omdat er door de 
COVID-19 maatregelen veel is veranderd 
qua opleiding, is besloten de enquête te 
verplaatsen naar een later moment in het 
jaar. Naar verwachting zal deze nog voor de 
zomer worden uitgezet, dus houd je mailbox 
in de gaten. 

 

jNVKG LOAG 

In verband met de maatregelen rondom COVID-
19 zal de jNVKG LOAG niet in de geplande vorm 
doorgaan. Op dit moment wordt er gekeken naar 
een alternatieve (digitale) invulling van (een deel 
van) de jNVKG LOAG. Vooralsnog is dit onder 
voorbehoud. Wel willen we jullie verzoeken om 
vrijdagmiddag 12 juni vrij te houden in jullie 
agenda, zodat we als het doorgaat een mooie 
opkomst hebben! Meer informatie hierover volgt.  
 
 

LinkedIn 
Sinds begin dit jaar heeft de NVKG een (besloten) 
LinkedIn groep voor haar leden. Hier kun je 
collega’s treffen, kennis of interessante artikelen 
delen en vakinhoudelijke discussies voeren. Het is 
leuk om te zien dat de activiteit binnen de groep 
de afgelopen tijd steeds meer is toegenomen. We 
roepen jullie graag op om je ook aan te sluiten! 
 
Directe link:  
https://www.linkedin.com/groups/8870077/  
 

 

 


