
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSFLASH MEI 2019 

Beste AIOS, hierbij ontvang je de tweede newsflash 

van 2019, waarmee we je op de hoogte willen 

brengen van alles wat zich afspeelt binnen onze 

juniorvereniging.  

In deze editie een korte update over de stand van 

zaken omtrent de aspirant opleidingsklinieken. 

Daarnaast hebben we een aantal aankondigingen 

en terugkoppelingen. Zie ook de agenda!  

Update aspirant opleidingsklinieken 

Het onderwerp ‘aspirant opleidingsklinieken’ en 

mogelijke sturingsmechanismen is momenteel een 

belangrijk onderwerp binnen de NVKG. Tijdens onze 

laatste ALV hebben we jullie uitgebreid op de hoogte 

gebracht. Op 22 mei a.s. zal er in Utrecht een 

invitational conference plaatsvinden om te kijken 

naar mogelijkheden voor sturingsmechanismen voor 

(aspirant) opleidingsklinieken. Recent hebben wij een 

enquête rondgestuurd om jullie mening ten aanzien 

van deze ontwikkelingen te peilen. Deze werd door 94 

AIOS ingevuld, dank daarvoor! Met een tijdelijke 

commissie zullen we deze enquête analyseren en 

zullen we mogelijke oplossingen proberen uit te 

werken. Deze zullen we tijdens de invitational 

conference toelichten. We staan sterker als er zoveel 

mogelijk AIOS aanwezig zijn die middag. Dus overleg 

met je opleider; we hopen je daar te zien!  

 

Leidraad bevlogenheid & belastbaarheid 

In een enquête van de Jonge Specialist (DJS) uit 2018 

bleek het landelijke percentage burn-out onder arts-

assistenten hoog te zijn. Daarentegen werd ook 

gezien dat ze meer bevlogen zijn in hun werk dan de 

gemiddelde Nederlander. Uit de opleidingsenquête 

van de jNVKG die werd uitgevoerd in 2016 en 2018 

kwamen vergelijkbare cijfers naar voren. Eigen inzicht 

in belasting en belastbaarheid is van belang. Binnen 

de opleiding klinische geriatrie is er daarom meer 

bewustwording nodig bij zowel de AIOS als de 

opleiders. Deze leidraad biedt een handreiking voor 

het tijdig signaleren en omgaan met burn-out en 

gerelateerde klachten. Zie de bijlage. 

 

Terugkoppeling Kennistoets 

 

De NVKG ontvangt regelmatig de 

vraag of vervallen 

kennistoetsvragen openbaar 

kunnen worden gemaakt. Dit wordt 

echter bewust niet gedaan, omdat 

vervallen vragen vaak aangepast 

worden om opnieuw te kunnen 

gebruiken.  Heb je nog vragen, 

neem dan contact op met 

info@nvkg.nl.  

 

 

AGENDA 

 
22-05-2019 Invitational conference 

aspirant opleidingsklinieken 

07-06-2019 jNVKG LOAG + ALV 

14-06-2019 Lustrum NVKG  

11-09-2019 LOAG SOMA 2 en GGZ 

18-09-2019 LOAG SOMA 1 

02-10-2019 Kennistoets 

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

28-11-2019 Wetenschapsmiddag 

  

DeLIER-prijs 
 

Een foto van trotse opleider 

Ingeborg Kuper (OLVG West), die 

de afgelopen geriatriedagen de 

DeLIER-prijs won, samen met AIOS.  
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AANKONDIGINGEN EVENEMENTEN 

 

Lustrum 

Meld je vóór 21-05-2019 aan via de volgende 

link: “AANMELDEN” (ook voor aanmelding ALV). 

Daarmee ben je zeker van een plek, er is namelijk een 

maximaal aantal plaatsen beschikbaar. 

 

Wetenschapsmiddag 

Na het succes van vorig jaar, zal er dit jaar opnieuw 

een gezamenlijke wetenschapsmiddag georganiseerd 

worden door de NVKG en NIV sectie 

ouderengeneeskunde op donderdag 28 november 

2019. Vanaf dit jaar is het mogelijk om je abstract in te 

sturen en mee te dingen voor een presentatie tijdens 

deze middag. Na goedkeuring van je opleider is het 

mogelijk om dit te laten tellen als wetenschapsproduct. 

Meer informatie volgt! 

  

KNMG Carrièrebeurs 

Op 5 oktober zal de KNMG Carrierebeurs 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  
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BERICHT VAN DJS 

 

 

 

 

Nomineer jouw opleider voor de 

Opleidingsprijs 2019 

Op 27 september vindt het DJS 

Congres (voorheen: AIOS Upgrade) 

plaats. Dit jaar staat het congres in 

het teken van 'Fit to perform'. 

Uiteraard wordt ook de 

Opleidingsprijs weer uitgereikt aan 

de beste opleider van Nederland. Is 

jouw opleider hét voorbeeld van 

een goede opleider die oog heeft 

voor jou en je individuele wensen 

ten aanzien van de opleiding? Zo ja, 

nomineer hem of haar voor de prijs 

van ‘Opleider van het jaar 2019’. 

Nomineren kan tot 10 juni via 

deze link. 

Kom naar de A(N)IOS-dag van de 

Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd 

Altijd al willen weten hoe het er bij 

de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ) aan toe gaat? Dit jaar 

organiseert de IGJ twee keer (op 11 

juni en 8 oktober) een arts-

assistentendag om AIOS en ANIOS 

de mogelijkheid te geven een 'kijkje 

in de keuken' van de inspectie te 

nemen. Aanmelden kan tot 8 mei, 

Alle informatie vind je in 

bijgevoegde brief van Ronnie van 

Diemen, inspecteur-generaal. 

 

 
 

VACATURES 

 
Dit keer hebben we geen openstaande 

vacatures. Mocht je een vacature voor 

een werkgroep, commissie, stage etc, 

hebben; mail deze dan naar 

jnvkg@nvkg.nl en dan nemen we deze op 

in de eerstvolgende newsflash. 
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