
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSFLASH OKTOBER 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 de zomer zijn er een aantal nieuwe bestuursleden 

gestart, in deze editie stellen we ze aan jullie voor. 

Daarnaast hebben we een aantal nieuwe vacatures 

en hebben we belangrijke data toegevoegd aan de 

agenda.  

WETENSCHAPSDAG OUDERENGENEESKUNDE 
 
Op 29 november zal de eerste gezamenlijke 

wetenschapsmiddag plaatsvinden met internisten 

ouderengeneeskunde. Het belooft een interessante en 

leuke middag te worden met als doel andere onderzoekers 

te ontmoeten en van elkaar te leren. Mocht je meer 

informatie willen stuur een mail naar: jnvkg@nvkg.nl  

 
 

 

NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Vanwege het (aanstaande) vertrek van de bestuursleden 

Femke Meulendijks (sept), Frederike Oud (okt), Eefje 

Meulenberg (dec) en Roderick Kriekaart (jan) zijn er sinds de 

zomer nieuwe bestuursleden begonnen binnen het jNVKG 

bestuur. Hierbij stellen zij zich voor! 

 

 

Joyce Hogebrug 

Hallo medegeriaters-to-be! Mijn naam is 

Joyce Hogebrug, ik ben 3e jaars AIOS 

geriatrie en zit nu middenin mijn 1e jaar 

geriatrie in Tilburg. Ik zal per 1 december de 

functie van penningmeester overnemen van 

Roderick. Ik ben 29 jaar en geboren in 

Enschede. In de iADL krijg ik graag wat ondersteuning met 

koken, mijn interesse ligt meer in de plantjes en stekjes hoek 

:). Ik houd ervan overal mijn neus in te steken, mee te praten 

en voor ons als AIOS op te komen. Mocht je iets 

hebben/mocht er bij jou iets spelen wat gehoord moet 

worden, schroom niet en mail ons! Tot snel ziens. 

 

DE JONGE SPECIALIST 

De Jonge Specialist (DJS) is de 

zelfstandige beroepsvereniging voor en 

door AIOS. De DJS vertegenwoordigt 

alle specialisten in opleiding, ANIOS en 

arts-onderzoekers en behartigt hun 

belangen.   

Het lidmaatschap van De Jonge 

Specialist biedt tal van voordelen. 

Allereerst op landelijk niveau: hoe meer 

AIOS lid zijn, hoe sterker de DJS staat in 

de onderhandelingen. Zo heeft de DJS 

het volgende kunnen realiseren: o.a. 

behoud van ORT in cao,  voorkomen 

eigen bijdrage AIOS aan opleiding en 

verankering vergoeding 100% 

opleidingskosten in de CAO. 

Ten tweede biedt lidmaatschap ook 

voordelen op individueel niveau: o.a.  

- Voordelig naar de AIOS Upgrade 

- Gratis juridisch advies in 

arbeidsrechtelijke zaken (inclusief 

juridische rechtsbijstand)  

- Gratis roosteradvies op maat 

- Korting op trainingen en cursussen via 

de AIOS Academy 

Enzovoorts! Zie de volledige lijst op 

https://www.dejongespecialist.nl/lidma

atschap/voordelen/default.aspx 

Last but not least: Het lidmaatschap 

wordt voor 42% 

vergoed door de 

werkgever.  

 

 

 

 

 

Zie jij ook de voordelen? Meld je aan via  

https://www.dejongespecialist.nl/lidma

atschap/lidworden/default.aspx  

 

AGENDA 

03-10-2018 Kennistoets  

31-10-2018 LOAG 

23-11-2018 ALV NVKG 

29-11-2018 Wetenschapsdag  

12-12-2018 LOAG 

06-02-2019 symposium 'Nefro-Geriatrie’ 

07- en 08-02-2019 Geriatriedagen 

14- tot 18-03-2019 Geriaski 
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Charlotte Stein 

Dag collega's! Mijn naam is Charlotte Stein. 

Tot mijn grote genoegen ben ik recent 

toegetreden tot het jNVKG bestuur. Ik ben 

derdejaars AIOS in cluster Midden en doe nu 

mijn perifere geriatrie stage in Tergooi. In mijn 

vrije tijd reis en sport ik graag, ook houd ik van 

gezelligheid. Zodoende ben ik een ideale (en trouwe) 

Geriaski-ganger. Ik zal me in het bestuur onder andere met 

onderwijszaken bezighouden. Daarnaast zet ik me graag in 

voor de sociale cohesie binnen de opleiding. 

 

 

Ellen Scheepers 

Hallo allemaal, 

Sinds september maak ik deel uit van het 

bestuur van jNVKG. Mijn naam is Ellen 

Scheepers en ik ben in oktober 2017 

begonnen aan de opleiding tot klinisch 

geriater. Momenteel volg ik mijn 

vooropleiding interne geneeskunde in het Diakonessenhuis te 

Utrecht. Om meer betrokken te zijn bij de organisatorische 

aspecten van de opleiding heb ik gesolliciteerd voor het 

bestuur. Mijn focus richt zich voornamelijk op het 

optimaliseren van onderwijs- en wetenschapsaspecten 

binnen de opleiding en daarnaast zal ik aanspreekpunt zijn 

voor AIOS die de vooropleiding interne geneeskunde volgen.  

Dus bij ideeën, vragen of opmerkingen, klop gerust bij ons 

aan! Tot ziens!  

 

 

Thea Heil 

Hoi allemaal, ik ben Thea Heil. Na een jaar 

geriatrie (SOMA1) in Tilburg en het eerste jaar 

van mijn vooropleiding interne geneeskunde in 

het Maxima Medisch Centrum Veldhoven heb ik 

op dit moment mijn studie tijdelijk onderbroken 

om de komende 3 jaar fulltime onderzoek te 

gaan doen in het Radboudumc. Sinds het begin van mijn 

opleiding ben ik lid van de beroepsbelangencommissie, 

maar nu ik door mijn promotietraject flexibeler inzetbaar ben, 

is het tijd om mezelf actief in te gaan zetten binnen het 

jNVKG-bestuur. Ik wil de komende tijd graag nieuwe ideeën 

ontwikkelen en verbeteringen doorvoeren. Dus heb je een 

goed idee, loop je ergens tegen aan of wil je iets 

veranderen: laat het me weten!  

 

VACATURES 

Reageer op de vacatures  

31-10-2018 via jnvkg@nvkg.nl  

(tenzij anders vermeld) met korte 

motivatiebrief en CV 

 

Vacature kwaliteitsvisitatie  

(2-3 AIOS) 

Wij zoeken enthousiaste 4e of 5e jaars 

AIOS die zouden willen deelnemen aan 

kwaliteitsvisitaties. Als onderdeel van de 

visitatiecommissie ad hoc neem je 

ongeveer 2x per jaar deel aan 

een kwaliteitsvisitatie van een vakgroep 

geriatrie, samen met minimaal 2 klinisch 

geriaters. Voorafgaand aan de visitatie 

bestudeer je de vooraf ingeleverde 

documenten. Een goede manier om de 

EPA’s Management en Kwaliteit invulling 

te geven! Tijdsbesteding per visitatie 

ongeveer 16 uur  (inclusief dag van 

visitatie). 

Ben jij de enthousiaste, kritische AIOS 

met affiniteit voor kwaliteit van zorg en 

management & organisatie? 

 

Vacature ceremonie commissie  

Voor de ceremonie commissie zijn wij op 

zoek naar een enthousiaste AIOS. 

Organiseer met ons de ceremonie voor 

de AIOS die 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. 

Aangezien de ceremonies plaatsvinden 

tijdens de LOAG gaat de voorkeur uit 

naar een AIOS die de vooropleiding 

heeft afgerond en dus aanwezig is bij 

de LOAG. 

 

 
 

 

jnvkg@nvkg.nl 
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