
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSFLASH JUNI 2018 

Beste AIOS, hierbij ontvang je weer een nieuwe editie 

van de newsflash van de jNVKG, waarmee we je op 

de hoogte willen houden van alles wat zich afspeelt 

binnen onze juniorvereniging.  

In deze editie blikken we terug op een aantal 

projecten, hebben we een aantal nieuwe vacatures 

en hebben we belangrijke data toegevoegd aan de 

agenda.  

VACATURES (1) 
Reageer op de vacatures vóór 10 juli via 

jnvkg@nvkg.nl (tenzij anders vermeld) met korte 

motivatiebrief en CV. 

 

Congrescommissie, 1 AIOS gezocht 

De congrescommissie is op zoek naar iemand met 

wetenschappelijke belangstelling die het leuk vindt 

om betrokken te zijn bij het organiseren van de 

Geriatriedagen, samen met de andere organiserende 

verenigingen. De commissie vergadert ongeveer 2 a 

3x per jaar live in Utrecht en 2x telefonisch.  Interesse? 

Neem dan contact op met Harmke Polinder-Bos 

(h.a.polinder-bos@umcg.nl) 

 

Werkgroep implementatie EIK, 2 AIOS gezocht 

Het nieuwe opleidingsplan EIK is inmiddels een feit, 

maar de implementatie van EIK staat nog in de 

kinderschoenen. De NVKG richt daarom een 

werkgroep op om de implementatie van EIK vorm te 

geven. Dit zal o.a. gebeuren door pilots uit te zetten in 

de verschillende opleidingsklinieken en de ‘best 

practices’ landelijk te verspreiden en implementeren. 

In de werkgroep zal elke opleidingskliniek 

vertegenwoordigd zijn door een lid van de 

opleidingsgroep. De werkgroep zal op korte termijn 

starten en zal nauw samenwerken met de werkgroep 

portfolio. Uiteraard kunnen wij als aios niet ontbreken! 

Wil jij actief meedenken over je eigen opleiding en 

daarmee en belangrijke bijdrage leveren aan een 

nog betere opleiding: meld je dan nu aan! 

 

OPLEIDINGSENQUETE 2018 

Bedankt voor het invullen van de 

opleidingsenquête! Inmiddels is de 

enquête gesloten en worden de 

resultaten geanalyseerd.  

Wij verwachten de resultaten in het 

najaar aan jullie te kunnen 

presenteren.   

 

ALV SEPTEMBER 2018 

Tijdens de LOAG in september zal 

de eerstvolgende ALV van de 

jNVKG plaatsvinden. Mocht je iets 

willen inbrengen, schroom niet en 

laat het ons weten via 

jnvkg@nvkg.nl.  

 

 

 

 

   

 

 

jnvkg@nvkg.nl 
 

AGENDA 

 
29-06-2018 ledendag NVKG + ALV 

12-09-2018 LOAG 

28-09-2018 AIOS upgrade – Zwolle   

 

03-10-2018 Kennistoets  

31-10-2018 LOAG 

12-12-2018 LOAG 
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Terugblik jNVKG LOAG 

“De mens achter de dokter” 
 

Vrijdag 8 juni vond de jaarlijkse jNVKG LOAG plaats in 

gebouw B. te Amsterdam. Veel AIOS kwamen samen 

op deze fantastische locatie om gezellig bij te kletsen 

maar vooral om meer te weten te komen over de 

mens achter de dokter. De dag werd geopend met 

een praatje over generatieleren; hoe wij jonge dokters, 

millenials/pragmaten, omgaan met onze supervisoren, 

de generatie X / babyboomers. Vervolgens werd 

vanuit de VvAA het thema bezieling besproken, 

waarbij de passie voor het artsenvak werd uitgezet 

tegen het relatief hoge aantal burn-outs onder artsen. 

Nadien volgde een persoonlijk interview met een 

jonge AIOS geriatrie die openlijk vertelde over haar 

burn-out. De ochtend werd afgesloten met tips hoe je 

jezelf gezond houdt. 

Na een voortreffelijke lunch onder genot van 

prachtige live muziek werd het programma vervolgd 

door een aantal workshops; Time- en 

stressmanagement waarin enkele praktische tips 

werden gegeven, ‘Grip op vitaliteit’ waarin valkuilen 

en gouden tips met elkaar uitgewisseld werden, en er 

kon een yoga nidra sessie (deeprelax slaap yoga) 

gevolgd worden. De middag werd afgesloten met 

een gezamenlijk evaluatie. Daarna begaven we ons 

naar het dakterras en werd er onder het genot van 

een drankje gezellig nagepraat. Met een grote groep 

hebben we de dag afgesloten met een etentje bij 

Radion. 

  

 

VACATURES (2) 

 

jNVKG LOAG 2019, 2 AIOS gezocht  

Zijn jullie de enthousiaste AIOS die 

de jNVKG LOAG van 2018 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 in 

juni 2019.  
 
Participatie richtlijnen 

Ben je AIOS en wil je (mee)helpen 

de richtlijn delier of dementie te 

updaten?  

 

Interesse in deelname aan richtlijn 

ontwikkeling voor de registratie van 

je wetenschappelijk product? De 

NVKG geeft AIOS de mogelijkheid 

om mee te schrijven aan een 

richtlijn. De richtlijntrajecten voor 

delier en dementie gaan van start in 

september-oktober 2018. Stuur vóór 

15 juli na goedkeuring van je 

opleider een motivatiebrief en 

curriculum vitae naar info@nvkg.nl 

voor de richtlijn dementie en 

P.Dautzenberg@jbz.nl voor de 

richtlijn delier.  

 

Geriaski commissie 2019, 1 AIOS 

gezocht 

De geriaski commissie is op zoek 

naar een enthousiaste AIOS die het 

leuk vindt om mee te helpen met de 

organisatie van de Geriaski 2019. 

Samen met mede AIOS en geriaters 

wordt er gezocht naar een 

geschikte locatie & accommodatie 

en wordt het reisprogramma 

samengesteld. Het resultaat: een 

prachtig weekend met collega’s in 

de sneeuw! Wil je hier aan 

bijdragen? Meld je dan aan! 

 

Reageer op de vacatures  

vóór 10 juli via jnvkg@nvkg.nl  

(tenzij anders vermeld) met korte 

motivatiebrief en CV 
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