
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSFLASH MAART 2018 

Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van 2018 van de 

jNVKG, waarmee we je op de hoogte willen houden 

van alles wat zich afspeelt binnen onze 

juniorvereniging.  

In deze editie brengen we je op de hoogte van een 

enkele projecten en aankomende activiteiten en 

hebben we weer een aantal nieuwe vacatures.  

Er volgt binnenkort een speciale editie van deze 

newsflash waarin alle clustervertegenwoordigers zich 

zullen voorstellen.  

VACATURES 
Reageer op de vacatures vóór 31 maart via 

jnvkg@nvkg.nl met korte motivatiebrief en CV. 

 

Algemeen bestuursleden jNVKG, 3 AIOS gezocht 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden die ons willen 

komen versterken! Vanaf juni 2018 zoeken wij 3 

nieuwe leden. Ben jij op zoek naar een extra 

uitdaging naast je opleiding? Dit is je kans! 

Het jNVKG-bestuur is een afdeling binnen de NVKG en 

bestaat uit 7 tot 8 leden. Het is onze taak om de 

belangen van de AIOS te behartigen en we denken 

mee over de kwaliteit van de opleiding. Wij 

vertegenwoordigen alle AIOS binnen de grote peilers 

van de NVKG. Als nieuw bestuurslid zul je beginnen als 

algemeen bestuurslid en later doorschuiven naar 

andere functie binnen het bestuur die bij jou past. 

Ben jij de gemotiveerde en enthousiaste AIOS die we 

zoeken? Heb je ervaring binnen een commissiefunctie 

binnen of buiten de NVKG en ben je ongeveer 1,5-2 

jaar beschikbaar? Dan zijn we op zoek naar jou! Ben 

je geïnteresseerd? Reageer dan door voor 31 maart 

een motivatie en CV op te sturen naar jnvkg@nvkg.nl.  

Schroom niet om bij vragen contact op te nemen 

met Eefje Meulenberg, eefjemeulenberg@gmail.com 

 

  

 

VOORAANKONDIGING 

 jNVKG LOAG  

“De mens achter de dokter” 

Vrijdag 8 juni 2018 

 

Het wordt weer eens tijd om aan 

jezelf te denken! Weet jij nog 

waarom je arts bent geworden? 

Hoe houd je dat enthousiasme 

vast? Een drukke werkdag efficiënt 

indelen én tijd overhouden voor 

jezelf, daar gaan we het onder 

andere over hebben op onze 

inspirerende themadag “De mens 

achter de dokter”. We sluiten deze 

dag met een hoogtepunt op een 

unieke locatie af. 

We hopen jullie te zien! Mariska van 

Haastrecht, Charlotte Nijskens en 

het jNVKG bestuur 

 

 

 

   

 

 

jnvkg@nvkg.nl 
 

 

DELIERPRIJS 2018 

Tijdens de ALV op de 

geriatriedagen is de Delierprijs 2018 

uitgereikt. Elk jaar wordt deze prijs 

uitgereikt aan De Leukste, meest 

Inspirerende en Enthousiaste 

Rolmodel.  Dit jaar werd deze prijs 

overtuigend gewonnen door 

Walther Sipers, klinisch geriater in het 

Zuyderland ziekenhuis in Sittard. “De 

tusnami” wordt geroemd om zijn 

doorvraagmethode, is laag-

drempelig en een onvermoeibaar 

leermeester. Of is het toch het 

jaarlijkse afdelingsfeest dat hem 

deze prijs heeft bezorgd? Hoe dan 

ook, een terechte winnaar! 
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VACATURES 
 

Werkgroep LOAG, 1 AIOS gezocht 

De werkgroep LOAG is opzoek naar een nieuw AIOS-

lid met affiniteit voor onderwijs. De werkgroep draagt 

zorg voor de praktische en inhoudelijke invulling en de 

kwaliteit van de LOAG’s. Ben jij 3e, 4e of 5e jaar AIOS 

tijdens geriatrie/GGZ opleidingsjaren en lijkt het je leuk 

om mee te werken aan de invulling en evaluatie van 

het landelijke onderwijs? Tijdsbesteding per maand 

wordt geschat op 4 uur. 

 

Werkgroep Wetenschap, 2 AIOS gezocht 

De werkgroep wetenschap is op zoek naar 2 

enthousiaste AIOS betrokken bij wetenschap, die 

wetenschap binnen de geriatrie maar ook erbuiten 

beter op de kaart willen zetten. Enkele doelstellingen 

van de werkgroep zijn het stimuleren van onderzoek 

binnen de NVKG, het verbeteren van 

samenwerkingsverbanden en coördinatie van de 

uitvoer van de wetenschapsagenda van de NVKG. 

Eén van de initiatieven is het opzetten 

onderzoeksnetwerk waar AIOS met vragen en 

problemen t.a.v. het wetenschapsproduct terecht 

kunnen. Tijdsbesteding: 6 vergaderingen per jaar 

(waarvan 3 telefonisch) 

 

Onderzoek geriatrische oncologie, 1 AIOS gezocht 

Ben jij op zoek naar een onderzoek voor je 

wetenschappelijk product, 1-op-1 begeleiding en heb 

je interesse in de geriatrische oncologie? Neem dan 

contact op met Jessica van der Bol, klinisch geriater in 

Reinier de Graaf Gasthuis Delft via 

j.vanderbol@rdgg.nl. Er is tevens een mogelijkheid om 

mee te lopen met de speciale geriatrische oncologie 

poli en participatie in het oncologie MDO. Reacties 

tot 1 april as. 

 

PARTICIPATIE AIOS RICHTLIJNEN 

Ben je AIOS en wil je helpen een richtlijn te 

ontwikkelen? 

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. Je zult 1-2 uitgangsvragen 

uitwerken en concrete aanbevelingen voor in de 

richtlijn schrijven. Je wordt begeleid door een klinisch 
geriater en methodoloog. De tijdsbesteding bedraagt 

1-2 dagen per maand gedurende 1-2 jaar met een 

maximum van 200 uur. De voorkeur gaat uit naar AIOS 

die zich bevinden in de tweede helft van de 

opleiding. Interesse? Neem dan contact op met 

Marjolein Uijlings (uylings@gmail.com) 

 

 MEDEDELINGEN 

 

Bericht vanuit de RGS:  

Opgelet aankomende jonge klaren! 

Vanaf 1 januari 2018 moeten aios 

binnen één maand na de laatste 

opleidingsdag een verzoek tot 

registratie indienen om direct 

aansluitend aan de laatste 

opleidingsdag als geneeskundig 

specialist of profielarts geregistreerd 

te kunnen worden. Let op, de 

periode waarin je met 

terugwerkende kracht jezelf kan 

inschrijven is nu dus verkort van drie 

maanden naar slechts één maand. 

Mochten hierover vragen zijn, kun je 

ons een email sturen 

(jnvkg@nvkg.nl), of neem contact 

op met je opleider. 

https://www.knmg.nl/opleiding-

herregistratie-carriere/rgs/wat-doet-

de-rgs/nieuwsbericht-

rgs/vervolgopleiding-afgerond-

binnen-een-maand-registreren-als-

specialist.htm 

 

AGENDA 

 
11-04-2018 LOAG + ALV en borrel 

08-06-2018 jNVKG LOAG 

29-06-2018 ledendag NVKG + ALV 

28-09-2018 AIOS upgrade – DJS  

03-10-2018 Kennistoets  
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