
 

 

 

 

  

 

 

 

 

     NEWSFLASH September 2020 

Beste AIOS, hierbij ontvang je de septembereditie van 

de Newsflash. In deze editie maak je kennis met ons 

nieuwe bestuurslid Evi Peters Rit. Zij zal de Commissie 

Onderwijs en Wetenschap (COW) gaan versterken. 

Verder is er weer een interessante vacature vacant 

en worden jullie uitgenodigd voor onze eerste digitale 

ALV. We hopen jullie daar natuurlijk allemaal te zien! 

Bestuurslid COW  
 

Hallo collega AIOS, ik heb 

ontzettend veel zin om 

aan de slag te gaan als 

bestuurslid COW in het 

jNVKG bestuur. Ik ben Evi 

Peters Rit, vierdejaars AIOS 

en ik start binnenkort aan 

mijn psychiatriestage in 

Arnhem. Ik woon samen 

met mijn vriend en al mijn 

planten in Utrecht. In het 

bestuur zal ik me met 

name gaan inzetten voor onderwijszaken. Ik ga me 

samen met mijn collega bestuursleden actief inzetten 

om jullie belangen te behartigen en te streven naar 

een kwalitatief hoogstaande opleiding. Heb je 

vragen, loop je ergens tegenaan? Schroom niet, laat 

het ons weten!  

 

Algemene ledenvergadering (online!) 
 

 

Nu de LOAG’s ten gevolge van Covid-19 digitaal 

worden gedaan, kunnen we helaas ook geen offline 

versie van onze algemene ledenvergadering houden. 

Omdat we jullie graag op de hoogte willen houden 

van lopende zaken binnen de vereniging, is besloten 

dat er een digitale ALV plaats zal vinden op 28 

oktober om 08.30u, voorafgaand aan de LOAG. 

Hiervoor kunnen jullie inloggen via onderstaande link 

(deze volgt t.z.t. ook in jullie mail) of door meeting ID 

en passcode in te vullen bij ZOOM.  

 

 

VACATURES  
 

Werkgroep uitwerken EPA 8: 

"Psychiatrie en Gedrag" binnen 

de GGZ. 
  

Als AIOS binnen deze werkgroep 

denk je samen met enkele geriaters 

mee over de verdere uitwerking en 

implementatie van EPA 8: 

"Psychiatrie en Gedrag" binnen de 

GGZ. Naar alle waarschijnlijkheid 

betreft het twee á drie 

bijeenkomsten die mogelijk digitaal 

georganiseerd worden.   

 

Ben jij de enthousiaste, kritische AIOS 

met affiniteit voor psychiatrie en 

gedrag? Stuur dan voor 21 oktober 

2020 een korte motivatiebrief en 

jouw CV naar jnvkg@nvkg.nl. 

 

Oproep: vul nu de nationale 

a(n)ios enquête in 
 

De Jonge Specialist is er voor jou! 

Ondersteunend bij je loopbaan, je 

opleiding, de gevolgen van COVID-

19 voor de opleiding en bij het 

creëren van een gezonde en veilige 

werkomgeving. Daarom vragen we 

nu jouw hulp. 

 

Vul de nationale a(n)ios enquête in! 

Het invullen van de enquête kost je 

maximaal 20 minuten. Een hele 

investering dat begrijpen we! 

Gelukkig kan je tussendoor pauzeren 

en blijven de ingevulde vragen 

bewaard. Wij hopen dat je de 

moeite wilt nemen, want nogmaals 

hoe hoger de respons, hoe sterker 

we staan. Zodat jij alle ruimte krijgt 

om de arts te worden die jij wilt zijn!  

De Jonge Specialist voor de arts van 

de toekomst! 

mailto:jnvkg@nvkg.nl
https://dejongespecialist.nl/2020/doe-mee-met-de-nationale-anios-gezond-en-veilig-werken-enquete-2020-van-de-jonge-specialist/
https://dejongespecialist.nl/2020/doe-mee-met-de-nationale-anios-gezond-en-veilig-werken-enquete-2020-van-de-jonge-specialist/


 

https://zoom.us/j/95353412025?pwd=cGRad21oT2EwVzhx

dVQxUDVyajdsZz09 

Meeting ID: 953 5341 2025 

Passcode: 919653 

  

We hopen iedereen te zien! 

 

Onderwijstabel 
 

Er worden landelijk tal van interessante cursussen 

georganiseerd die bij kunnen dragen aan jouw 

opleiding. De COW heeft onlangs een lijst 

samengesteld met links naar verschillende 

scholingsagenda’s. Hierin vind je onder andere 

verwijzingen naar cursussen van de NVKG, NIV en de 

NVvP, maar ook discipline overstijgende organisaties 

als de Jonge Specialist en de Academie Medisch 

Specialisten. Daarnaast vind je er ideeën voor 

interessante keuzestages. Dus zoek je een leuke cursus 

die bij kan dragen aan jouw individuele leerdoelen of 

ben je je aan het oriënteren op een keuzestage? Kijk 

dan in de bijlage bij deze Newsflash of ga naar 

www.nvkg.nl/professionals/nvkg/keuzestages. 

 

Digitale LOAG 
 

De eerste digitale LOAG-dagen zijn een feit! Wat is 

het enorm jammer dat we nog steeds niet fysiek bij 

elkaar kunnen komen, maar wat is er hard gewerkt 

om de programma’s van de LOAG voor de komende 

tijd om te zetten naar digitale scholingen. 

Organisatoren hebben geprobeerd om in een korte 

tijd de programma’s om te zetten waarbij de 

interactie behouden blijft. De komende periode zal 

overleg plaatsvinden binnen verschillende gremia van 

de NVKG om een besluit te nemen of de LOAG in 

januari fysiek zal kunnen plaatsvinden. Wij hopen dit 

natuurlijk van harte.  

 

Vanuit AIOS zijn er vragen gekomen over de kosten 

van een digitale LOAG ten opzichte van een 

‘reguliere’ LOAG.  De NVKG heeft als uitgangspunt 

dat de LOAG kostenneutraal is, ongeacht of het fysiek 

of digitaal plaatsvindt. Er zijn natuurlijk geen locatie- 

en cateringkosten bij een digitale LOAG, maar de 

overige kosten blijven gelijk of zijn zelfs hoger 

(bijvoorbeeld bureaukosten NVKG i.v.m. 

aanwezigheid voor de ondersteuning).  

 

 

AGENDA 
 

2020 

30-09-2020   Landelijke kennistoets 

28-10-2020   LOAG SOMA 1, 2 + GGZ 

                     ALV (08.30u) 

18-11-2020   LOAG SOMA 1 + GGZ 

25-11-2020   LOAG SOMA 2 

26-11-2020   Wetenschapsdag  

                     ouderengeneeskunde 

08-12-2020   LOAG SOMA 1 

16-12-2020   LOAG SOMA 2 en GGZ  

 

2021 

11-02-2021   Geriatriedag 2021 

06-10-2021   Landelijke kennistoets 

 

Klik hier voor het LOAG schema van 

2021. 

 

 

https://zoom.us/j/95353412025?pwd=cGRad21oT2EwVzhxdVQxUDVyajdsZz09
https://zoom.us/j/95353412025?pwd=cGRad21oT2EwVzhxdVQxUDVyajdsZz09
http://www.nvkg.nl/professionals/nvkg/keuzestages
https://www.nvkg.nl/sites/nvkg.nl/files/concept%20Jaarprogramma%20LOAG%202021v2.pdf

