
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NEWSFLASH NOVEMBER 2019 

Beste AIOS, hierbij ontvang je de 4e newsflash van 

2019. Met deze newsflash willen we je op de hoogte 

houden van alles wat zich afspeelt binnen onze 

(junior)vereniging.  

In deze editie weer een korte update over de aspirant 

opleidingsklinieken en een aantal vacatures en 

aankondigingen. Ook is er een nieuw overzicht van 

de clustervertegenwoordigers.   

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. In navolging van de 

invitational conference over dit onderwerp in mei j.l. 

is, in opdracht van het NVKG bestuur, een werkgroep 

opgericht die de mogelijkheden voor sturing van 

(aspirant)opleidingsklinieken zal onderzoeken. Deze 

werkgroep bestaat uit 2 Geriaters en 3 AIOS (onder 

wie 1 jNVKG bestuurslid) en buigt zich o.a. over criteria 

voor opleidingsklinieken, mogelijkheden voor niet-

opleidingsklinieken om stages aan te bieden en het 

borgen van de kwaliteit en veiligheid van de 

opleiding bij verdunning. Er wordt hierbij o.a. gekeken 

naar andere opleidingen met soortgelijke 

uitdagingen. We zullen jullie op de hoogte houden 

van de ontwikkelingen. Aarzel niet om bij suggesties of 

vragen contact op te nemen. 

 

Dienstbelasting  

Diensten zijn een wezenlijk onderdeel van ons 

toekomstige werk als medisch specialist. Het is 

daarom belangrijk dat AIOS op een goede en 

verantwoorde manier dienst leren doen. Echter zijn er  

grote verschillen in de uitvoering tussen de 

opleidingsklinieken. Het concilium heeft samen met 

de jNVKG een document opgesteld wat hier richting 

aan kan geven. Jullie vinden dit document in de 

bijlage. Heb je vragen over jouw dienstrooster, pak 

dan dit document erbij! 

 

Clustervertegenwoordigers 

In elk cluster zijn er 2 of 3 AIOS als 

vertegenwoordiger aangewezen. Zij 

zijn de schakel tussen de jNVKG, de 

aios en het clusterbestuur. Hierbij 

een up to date overzicht:  

Midden: Jantien Altena, Merel 

Krulder, Renee Vroegop  

Zuid: Michiel Voet, Dennis Kurstjens 

OZON: Ellen Dijkstra, Anne ter Keurst  

Noord: Erika Droogsma, Sytske 

Jansen  

West: Zuzia Bujakiewicz, Bart Kroon   

Zie de bijlage voor de 

emailadressen. Heb je vragen, 

opmerkingen of ideeën; mail of 

spreek hen aan! 

 

jNVKG diner 15-1-2020 

Na het succes van vorig jaar, vindt 

ook dit jaar weer het jNVKG diner 

plaats, aansluitend aan de 

jaarLOAG. We hebben op de NBC 

locatie een heerlijk buffet geregeld, 

inclusief drank. De bijdrage is €20 

p.p. Opgeven kan via 

jnvkg@nvkg.nl vóór 10 december en 

is definitief bij betaling van €20 op 

NL23ABNA0499676343 t.n.v. jNVKG. 

We hopen jullie dan te zien! 

 

AGENDA 

20-11-2019  LOAG SOMA 2 

28-11-2019  Wetenschapsdag 

10-12-2019  LOAG SOMA 1 

18-12-2019  LOAG SOMA 2 en GGZ 

15-01-2020  JAARLOAG + ALV en           

                     jNVKG diner 

5, 6 en 7-02-2020 Geriatriedagen 

 



VACATURES  

 

Reageer op de vacatures vóór 1 december via 

jnvkg@nvkg.nl met korte motivatiebrief en CV.  

 

Werkgroep LOAG (1 AIOS) 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste AIOS voor de 

werkgroep LOAG. Ben jij onderwijs minded en zit je in 

het 3e of 4e jaar van je opleiding? Lijkt het je 

interessant om mee te denken over de invulling, 

vernieuwing en verbetering van onze 

onderwijsdagen? Meld je dan nu aan! 

 

Richtlijn ondervoeding (1 AIOS)  

Interesse in deelname aan richtlijn ontwikkeling voor 

de registratie van jouw wetenschappelijk product?  

Wil je (mee)helpen aan het onderhoud/het updaten 

van de richtlijn ondervoeding?  

De NVKG geeft AIOS de mogelijkheid om mee te 

schrijven aan een richtlijn. Het traject voor de richtlijn 

ondervoeding gaat van start in januari 2020. 

 

Ceremonie commissie (2 AIOS)  

De ceremonie commissie is op zoek naar AIOS die het 

leuk vinden om mede AIOS in het zonnetje te zetten 

wanneer zij klaar zijn met hun opleiding!  

Wat wordt er van je verwacht? We informeren welke 

AIOS hun laatste LOAG hebben, we doen navraag 

voor een leuke speech en we zorgen voor een 

certificaat met leuk presentje. 

 

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 verder verbeterd zouden 

kunnen worden voor AIOS. Naast AIOS psychiatrie is er 

ook ruimte voor een AIOS geriatrie. Lijkt het je leuk om 

hierover mee te denken, meld je dan aan! 

 

Promotieplek in Israël 

Are you interested in getting your PhD? This is a great 

opportunity to join an existing network, with 12 other 

PhD students, especially for someone interested in 

coming to Israel. It is a funded full-time PhD position. All 

those interested in getting a PhD focusing on transitions 

of care within the elderly,  should look at ESR 10 at this 

link: https://www.trans-senior.eu/vacancies and at the 

eligibility criteria. The application deadline is extended 

by a few more days. All those interested should send 

Dr. Ellen a.s.a.p. an email: ellenmo@bgu.ac.il as well as 

apply through the normal channels.    

 

 

 

jnvkg@nvkg.nl 

GERIASKI  
 

Dit jaar is het eerste lustrum van ons 

jaarlijkse feestje in de sneeuw. Er zijn 

nog enkele plaatsen vrij! 

Wanneer: 12 ('s avonds) t/m 16 ('s 

ochtends) maart 2020  

Waar: Skigebied Les Sybelles, 

Frankrijk 

Accommodatie:  Saint Sorlin d'Arves, 

Hotel L'Etendard, een knus 

familiehotel.  

Hoe: Met onze eigen Geriabus.  

Kosten: Circa 525,- voor A(N)IOS en 

600,- voor Geriaters. Dit is inclusief 3-

daagse skipas, reis, verblijf en 

maaltijden (ontbijt/diner). 
Deadline: Graag horen wij liefst zo 

snel mogelijk maar uiterlijk vóór 5 

december via 

geriaski2020@gmail.com of je mee 

gaat. Na bevestiging van onze kant 

is jouw aanmelding definitief. 
 

 

BESTUUR 

 
 

Het huidige jNVKG bestuur: 

Boven (vlnr): Ellen Scheepers, Marjolein 

Uylings, Roos vd Zwam, Inge Konings 

Onder (vlnr): Charlotte Stein, Anne Koning, 

Anneloes Huijgens, Thea Heil 

Joyce Hogebrug ontbreekt op de foto 
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