
 

 

 

 

  

 

 

 

 

     NEWSFLASH Maart 2020 

Beste AIOS, hierbij ontvang je de 1e newsflash van 

2020. Met deze newsflash willen we je op de hoogte 

houden van alles wat zich afspeelt binnen onze 

(junior)vereniging. In deze editie stelt ons nieuwe 

bestuurslid Anne Lieke Meendering zich voor, geven 

we weer een korte update over de aspirant 

opleidingsklinieken en zijn er opnieuw 

aankondigingen van activiteiten en vacatures.  

Bestuurslid communicatie 

Ik ben heel blij om me voor te mogen stellen als het 

nieuwe bestuurslid van de jNVKG. Mijn naam is Anne 

Lieke Meendering. Ik ben 32 jaar en ik sta aan de start 

om te beginnen aan mijn 5e opleidingsjaar in cluster 

Zuidoost. Ik woon in Deventer met mijn vriend, mijn 

tweejarige dochtertje, een klein broertje/zusje voor 

haar op komst en onze veel te dikke en luie ‘obesi-

kat’ Boris. Een gezellige boel dus! De komende 

periode ga ik aan de slag als algemeen bestuurslid 

met als aandachtsgebied communicatie. Ik hoop in 

deze rol een steentje bij te kunnen dragen aan de 

belangenbehartiging van de AIOS, het optimaliseren 

van de communicatie vanuit de vereniging en er 

samen met de andere 

bestuursleden voor te 

zorgen dat de jNVKG van 

toegevoegde waarde is 

voor al onze leden. 

 

 

 

 

 

 

 

VACATURES  
 

CAO GGZ (1 AIOS) 
De CAO GGZ loopt in 2021 af. De 

juniorvereniging van de 

Nederlandse Vereniging voor 

Psychiatrie (NVvP) zal begin 2020 

een bijeenkomst plannen met AIOS 

uit de GGZ en de CAO-

onderhandelaar om te kijken op 

welke punten de CAO verbeterd 

zou kunnen worden voor AIOS. 

Naast AIOS psychiatrie is er ook 

ruimte voor een AIOS geriatrie. Lijkt 

het je interessant om hierover mee 

te denken, meld je dan aan vóór 10 

maart via jnvkg@nvkg.nl. 

 

 

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. 

Daarvoor wordt op dit moment 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? Ben jij een enthousiaste en 

zelfstandig werkende AIOS dan zijn 

wij opzoek naar jou! Reageer vóór 1 

april via jnvkg@nvkg.nl met korte 

motivatiebrief en CV.  
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Update Aspirant Opleidingsklinieken 

Zoals jullie inmiddels weten, hebben meerdere 

klinieken de opleiding aangevraagd en/of de wens 

om de opleiding te verkrijgen. Dit kan gevolgen 

hebben voor de kwaliteit en veiligheid van de 

opleiding. Daarom denken wij hier vanuit de 

jNVKG actief over mee.  

Inmiddels heeft de werkgroep zich gebogen over de 

mogelijkheden voor sturing van (aspirant) 

opleidingsklinieken en zal de mogelijkheid van het 

‘regionaliseren’ van de opleiding, waarbij het onder 

andere voor (aspirant) opleidingsklinieken vereist is om 

samenwerkingsverbanden binnen de regio aan te 

gaan, verder worden geëxploreerd. Daarnaast heeft 

de werkgroep geadviseerd om ten aanzien van de 

veiligheid regionale onderwijs- en 

intervisiebijeenkomsten binnen de kaders voor arbeid-

opleidingstijden te organiseren.  

 

DeLIER prijs 

Dit jaar is de prijs voor het meest Leerzame, 

Inspirerende en Enthousiasmerende Rolmodel voor de 

tweede maal naar het Catharina Ziekenhuis te 

Eindhoven gegaan. Judith Wilmer was met een groot 

aantal stemmen de terechte winnaar. Deze 

motiverende dokter met de grijze haren die zingen en 

dansen naast optimale patiëntenzorg hoog in het 

vaandel heeft staan, ontving op 6 februari met trots 

deze prachtige prijs. 

 
 

 

 

 

AGENDA 
11-03-2020 LOAG SOMA 1 + GGZ 

18-03-2020 LOAG SOMA 2 

08-04-2020 LOAG + ALV 

12-06-2020 LOAG + ALV 

 

jNVKG DINER 15-1-2020 
Ook dit jaar was het jNVKG diner 

aansluitend aan de jaarLOAG weer 

een groot succes. Met 35 AIOS 

hebben we genoten van een 

heerlijk buffet en gezellige borrel. 

Op naar de volgende editie! 

 

OPLEIDINGSENQUÊTE 2020 
Het is weer tijd voor de 

tweejaarlijkse evaluatie van onze 

opleiding! Om de opleiding 

continue te verbeteren is jullie 

mening van belang. 

Wist je dat de resultaten van 

eerdere opleidingsenquêtes mede 

hebben bijgedragen aan het 

instellen van een landelijk 

vertrouwenspersoon en het mogelijk 

maken van de neurologie stage?! 

Kortom, jullie mening is goud waard. 

Dit voorjaar zal de 

opleidingsenquête weer geopend 

worden, houd je mailbox in de 

gaten!  

 

 

 


