
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSFLASH JULI 2019 

Beste AIOS, hierbij ontvang je de derde newsflash van 

2019, waarmee we je op de hoogte willen houden 

van alles wat zich afspeelt binnen onze 

juniorvereniging.  

In deze editie weer een korte update over de aspirant 

opleidingsklinieken en een aantal mededelingen en 

terugkoppelingen. Ook is er een vacature.  

We wensen jullie een hele fijne zomer!  

Update Aspirant Opleidingsklinieken 

Zoals aangekondigd heeft op 22 mei in Utrecht de 

invitational conference plaatsgevonden om te kijken 

naar mogelijkheden voor sturingsmechanismen voor 

(aspirant) opleidingsklinieken. Als voorbereiding hierop 

hebben jullie in groten getale onze enquête ingevuld, 

nogmaals dank hiervoor! Daarna heeft een tijdelijke 

commissie verschillende ideeën uitgewerkt en in een 

brief aan het NVKG bestuur uiteengezet.  Deze brief is 

toegevoegd als bijlage. Tijdens de invitational 

conference hebben wij deze brief toegelicht. De 

ideeën werden goed ontvangen door het NVKG 

bestuur en de centrale opleidingscommissie (COC). In 

de komende periode wordt door het bestuur bekeken 

hoe deze, maar ook andere ingebrachte ideeën, 

concreet kunnen worden uitgewerkt. Als jNVKG 

bestuur volgen we dit op de voet. Indien er nieuws is 

laten wij dit jullie zsm weten.  

 

Terugkoppeling jNVKG LOAG 

Op vrijdag 7 juni vond de jaarlijkse jNVKG LOAG 

plaats, bedoeld voor alle AIOS geriatrie. We werden 

ontvangen in de Zalen van Zeven, een sfeervolle 

locatie in het centrum van Utrecht. De dag stond in 

het teken van onderwijs. Enthousiaste sprekers gaven 

bruikbare tips en handvatten over hoe om te gaan 

met een co-assistent, over feedback geven, het 

maken van een effectieve presentatie en hoe 

werkactiviteiten om te zetten in leermomenten. Ook 

tijdens de pauzes werd er goed voor ons gezorgd. De 

dag werd afgesloten met een heerlijk diner in 

Restaurant Raak. Organisatie (Renate, Carlijn, Sofie en 

Renée) bedankt! 

 

Nieuwe portfolio  
 

Recentelijk is het nieuwe e-portfolio 

in gebruik genomen: Reconcept 

Portfolio. Als het goed is heeft 

iedereen inmiddels een mail 

ontvangen. Nadat je je account in 

gebruik hebt genomen, kun je 

inloggen via 

www.geriatrieportfolio.nl. Er is ook 

een app beschikbaar voor 

Reconcept Portfolio.  

Tip: plan een korte meeting met je 

opleider om de EPA’s op een 

startniveau te zetten en het portfolio 

te activeren. Daarna kun je het 

portfolio pas volledig gebruiken.  

Let op: het oude portfolio van PE-

online wordt per 31 december 2019 

afgesloten. Maak dus ruim voor die 

datum een export van je portfolio. 

In een eerdere mail van ons vind je 

de instructies en een filmpje over 

hoe het nieuwe portfolio werkt. 

 

 

AGENDA 

 

01-09-2019  Deadline abstracts                    

wetenschapsdag 

11-09-2019  LOAG SOMA 2 en GGZ  

18-09-2019  LOAG SOMA 1  

02-10-2019  Kennistoets  

05-10-2019  KNMG carrièrebeurs 

30-10-2019  LOAG SOMA 1,2 en GGZ 

(mét ALV en borrel)  

28-11-2019  Wetenschapsdag 

13-11-2019  LOAG SOMA 1 en GGZ  

20-11-2019  LOAG SOMA 2 

 

http://www.geriatrieportfolio.nl/


 

 

Wetenschapsdag 

 

Op donderdag 28 november 2019 vanaf 9:30 vindt de 

Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde plaats in het 

Beatrixgebouw in Utrecht. Deze dag wordt 

georganiseerd door de gezamenlijke 

wetenschapscommissie van de kerngroep 

ouderengeneeskunde van de NIV en de NVKG. 

Hierbij nogmaals een call for abstracts! Er is veel ruimte 

voor presentatie van onderzoek of een 

wetenschapsproduct. Alle onderzoekers op het 

gebied van de ouderengeneeskunde worden dan 

ook uitgenodigd om een abstract van een onderzoek 

of een toppublicatie in dienen.  

Abstracts kunnen worden aangeboden t/m 1 

september 2019 op het volgende e-mailadres: 

wetenschapsdagouderen@gmail.com  

 

KNMG carrièrebeurs 

 

Op 5 oktober zal de KNMG Carrièrebeurs plaatsvinden 

in Nieuwegein. Vanuit de NVKG en jNVKG zullen wij 

aanwezig zijn om de klinische geriatrie te 

vertegenwoordigen. Daarbij kunnen we nog  2 

enthousiaste AIOS gebruiken!  Interesse? Mail dan naar 

jnvkg@nvkg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

jnvkg@nvkg.nl 

VACATURES 

 

Reageer op de vacatures  

vóór 9 augustus via jnvkg@nvkg.nl  

met korte motivatiebrief en CV 

 

Vacature literatuurcommissie (2 

AIOS) 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste 

AIOS die de literatuurlijst eens goed 

onder handen willen nemen. De 

huidige lijst is inmiddels verouderd 

en is aan vervanging toe. Ben jij 

kritisch en vind jij het leuk om te 

kijken welke literatuur voor ons 

relevant is? Meld je aan!  

 

 

Inschrijven LOAG 

 

NIEUW: Inschrijven voor de LOAG’s is nu  

ook mogelijk op het besloten deel van  

de website van de NVKG.  

Vanaf nu kun je hier ook de literatuur van  

de LOAG’s vinden, dit blijft beschikbaar  

tot 1 maand na de desbetreffende  

LOAG. Nadien is de literatuur nog 

opvraagbaar via de NVKG. De 

programma’s van de LOAG-dagen 

blijven 1 jaar inzichtelijk.  
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