
 

 

 

 

  

 

 

 

 

     NEWSFLASH December 2020 

En opeens is het weer december. Normaal gesproken 

de maand van kerstdiners met familie of vrienden en 

gezellige oud en nieuwborrels om het nieuwe jaar in 

te luiden. Ook deze tradities krijgen dit jaar een ander 

tintje: thuis, met een beperkt gezelschap, of misschien 

wel extra hardwerkend op een COVID-afdeling of 

SEH. Ondanks alles wensen we jullie allen een goede 

decembermaand toe en we hopen van harte dat we 

elkaar in 2021 weer kunnen zien! In de tussentijd kun je 

even gaan zitten voor deze Newsflash. Hij staat 

namelijk bomvol vacatures. Dus staat een bijdrage 

aan een commissie op jouw lijstje met goede 

voornemens voor 2021? Lees dan snel door! 

Winnaars De Jonge Specialist   

Als jNVKG streven we naar zoveel mogelijk 

lidmaatschap van AIOS klinische geriatrie bij de Jonge 

Specialist. Want hoe meer leden, hoe sterker de 

positie van jonge artsen in het ziekenhuis én 

daarbuiten. Om deze reden hebben we tijdens de 

ALV van oktober een promotieactie gehouden. 

Hierbij werden 4 prijzen verloot onder alle jNVKG-

leden die op uiterlijk 1 november als lid ingeschreven 

stonden bij De Jonge Specialist. De gelukkige 

winnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen!  

 

 

 

 

AIOS gezocht voor webinar 

19 januari houdt de NVKG een webinar met als 

onderwerp de behandelingen van COVID-19 bij 

kwetsbare ouderen. Er wordt een CAT gedaan over 

dexamethason, één over remdesivir en één over high 

flow O2. Voor de eerste twee onderwerpen zijn er al 

AIOS gevonden. Alleen voor de CAT over high flow 

O2 zoeken we nog een AIOS die samen met een 

longarts uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis dit onderwerp 

wil voorbereiden en wil presenteren tijdens de 

webinar. Vind jij het leuk om een presentatie te geven 

tijdens de webinar? Meld je dan uiterlijk 22 december 

aan via jnvkg@nvkg.nl.  

VACATURES  
 

Vacature kwaliteitsvisitatie  
Wij zoeken een enthousiaste AIOS die zou 

willen deelnemen aan kwaliteitsvisitaties. 

Als onderdeel van de visitatiecommissie 

ad hoc neem je ongeveer 2x per jaar 

deel aan een kwaliteitsvisitatie van een 

vakgroep geriatrie, samen met minimaal 2 

klinisch geriaters en mogelijk een externe 

visitator. Het doel van een 

kwaliteitsvisitatie is het bewaken en 

bevorderen van de kwaliteit van de 

zorgverlening, waarbij er gekeken wordt 

naar evaluatie van zorg, het 

patiëntenperspectief, het professioneel 

functioneren en het functioneren van de 

vakgroep. Voorafgaand aan de visitatie 

bestudeer je de vooraf ingeleverde 

documenten van de te visiteren kliniek. 

Na de visitatie maak je samen met de 

andere visitatoren een visitatierapport. 

Tijdsbesteding per visitatie ongeveer 16 

uur  (inclusief dag van visitatie). 

Ben jij de enthousiaste, kritische AIOS met 

affiniteit voor kwaliteit van zorg en 

management & organisatie? Schrijf een 

korte motivatie en stuur je CV voor 31 

januari aanstaande.  

 

Vacature visitatiecommissie 

(opleidingsvisitaties) 
Als AIOS binnen de visitatiecommissie voer 

je ongeveer 2x per jaar een 

opleidingsvisitatie  geriatrie uit. Je bent 

onderdeel van de visitatiecommissie ad 

hoc, samen met 2 klinisch geriaters. 

Voordat je mag visiteren volg je een 

visitatietraining bij de RGS. Voorafgaand 

aan de visitatie bestudeer je de vooraf 

ingeleverde documenten van de te 

visiteren kliniek en je benadert de AIOS 

van de betreffende kliniek. Na de visitatie 

maak je samen met de andere visitatoren 

een visitatierapport. Tijdsbesteding per 

visitatie ongeveer 24 uur  (inclusief dag 

van visitatie).   

Ben jij de enthousiaste, kritische AIOS met 

affiniteit voor opleiding en kwaliteit? Stuur 

dan via ons e-mailadres een korte 

motivatiebrief en je CV voor 15 januari 

aanstaande. We zoeken 3 mensen! 

Dinerbon t.w.v. €200,-    Bol.com bon t.w.v. €30,- 

Sofie Diepenbroek    Valentina Poetsema, Esther Bot, Tessa 

Kooistra 
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Wetenschapsdag ouderengeneeskunde 

De 3e editie van de wetenschapsdag ouderen-

geneeskunde op 26 november was een groot 

succes! Dit product van samenwerking tussen de 

NVKG en de NIV sectie Ouderengeneeskunde wint 

aan populariteit, en terecht. Het was een leerzame 

dag waarin o.a. het “heilige huisje” van 

verminderde breinperfusie door te strikte 

bloeddrukcontrole aan het wankelen werd 

gebracht. Ook kregen AIOS weer de kans hun 

wetenschapsproduct te presenteren. AIOS Klinische 

Geriatrie, Sara Beishuizen leverde dit zelfs een mooie 

prijs op. Sara, gefeliciteerd!  

 

Opleidingsenquête 

De opleidingsenquête is door veel AIOS (89!) 

ingevuld, waarvoor dank! Op deze manier krijgen 

we goed zicht op de opleiding! Er wordt momenteel 

hard gewerkt aan  de verwerking van de resultaten 

om dit vervolgens in de commissie Onderwijs & 

Wetenschap te bespreken. In de newsflash van 

januari zullen jullie een terugkoppeling krijgen van 

de highlights. 

 

 

Richlijnen en informatie over COVID-19 

Op de website van de FMS worden 

continu richtlijnen en leidraden t.a.v. 

COVID-19 geplaatst en geüpdatet. Wil jij 

hiervan automatisch op de hoogte 

blijven? Meldt je dan hier aan voor de 

Federatienieuwsbrief.  

Vacature SIG valpreventie  
De special interest group 

(SIG) valpreventie is op zoek naar 2 

actieve AIOS. Zou je het leuk vinden mee 

te denken over ingewikkelde casuïstiek? 

Betrokken te zijn bij richtlijnen die 

ontwikkeld worden op het gebied van 

vallen of richtlijnen van andere 

wetenschappelijke vakverenigingen mee 

te lezen die betrekking hebben 

op valpreventie? Denk je graag mee over 

nieuwe ontwikkelingen binnen het 

onderzoeksveld op dit gebied? Of doe je 

wellicht zelf onderzoek naar vallen bij de 

geriatrische patiënt? Dan is de SIG op 

zoek naar jou. Schrijf een korte motivatie 

en stuur je CV voor 31-01-2021 

aanstaande. 

 

Vacature PR-cie 
Help jij de PR-cie 2021 in? De PR-

commissie houdt zich bezig met het 

bevorderen van bekendheid van de 

geriatrie, onder andere door zich bezig te 

houden met de content van de NVKG 

LinkedIn. Daarnaast verzorgen ze de 

deelname aan o.a. de KNMG-carrière 

beurs om de geriatrie onder de aandacht 

te brengen bij studenten, coassistenten en 

arts-assistenten. We zijn op zoek naar een 

enthousiaste AIOS die de PR-cie wil gaan 

versterken. Stuur een korte motivatiebrief 

en je CV vóór 15 januari aanstaande. 

 

 

 

  

 

 

 

Reconcept 
 

Onlangs heeft de commissie Onderwijs & Wetenschap een vragenuurtje gehad met Reconcept. 

Hieronder de belangrijkste antwoorden en tips en tricks op een rij! 

- Op veler verzoek wordt de functionaliteit van de Reconcept App uitgebreid! Een verbeterde versie 

wordt verwacht in het voorjaar van 2021. 

- Helaas is er geen koppeling mogelijk tussen de RGS en Reconcept. Handmatig invoeren van je 

opleidingsschema blijft dus nodig. 

- Hoewel het invoeren van leerdoelen door sommigen als omslachtig wordt ervaren, is dit dé manier 

om van je portfolio een levend individueel opleidingsplan te maken. Koppel je leerdoelen aan 

EPA‟s en stages om ze gemakkelijk te kunnen evalueren als onderdeel van voortgangsgesprekken. 

- Een overzicht van al je beoordelingen (dus niet per EPA) vind je onder de knop „Alle 

beoordelingen‟ in de linkerzijbalk. Werkt deze knop niet? Probeer het nog eens in een andere 

browser (dan Safari). 

- Het is niet nodig losse beoordelingen uit je oude portfolio handmatig over te zetten. 

- Problemen met het uploaden van een referaat of CAT zijn opgelost. 

- Let op: Door anderen dan de NVKG geaccrediteerde scholingen worden niet allemaal meer 

automatisch ingevoerd. Check dus of het overzicht klopt en vul het zo nodig handmatig aan. 

- Het moment van toekenning van bekwaamheidsniveau 4 blijkt tussen clusters nogal te verschillen. 

Dit onderwerp zal in de Commissie Onderwijs & Wetenschap van de NVKG met de opleiders 

worden besproken.  

- Blijf vragen/ problemen melden! 

Stuur je reactie naar jnvkg@nvkg.nl 

https://www.demedischspecialist.nl/nieuwsbrieven

