NVIVG - NIEUWSBRIEF
Editie Januari 2021
DCVA LEADERSHIP PROGRAM * DEADLINE 20 JANUARI
Evenals in 2020, organiseert de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA) het DCVA Leadership Program. Informatie
over dit programma vindt u op de website van de DCVA. Indien u interesse heeft, kunt u dit kenbaar maken aan
het NVIVG bestuur via info@nvivg.nl. Wij verzoeken u dit uiterlijk 20 januari a.s. te doen.

NASCHOLING 1 MAART 2021
U kunt zich tot 15 februari a.s. inschrijven voor de nascholing van
1 maart. Informatie over programma en inschrijving vindt u op
onze website. De nascholing zal worden aangeboden in een “live”
of hybride vorm (waarin “live” en online combineren). U wordt hier
tijdig over geïnformeerd.

CURSUS TROMBOSE & HEMOSTASE
Op donderdag 8 en vrijdag 9 april 2021 wordt in Leiden de eerste
verdiepende cursus “Trombose en Hemostase” georganiseerd.
De cursus zal worden aangeboden in een “live” of hybride vorm
(waarin “live” en online combineren). U wordt hier tijdig over
geïnformeerd. U kunt zich nog inschrijven voor deze cursus tot
8 maart a.s. Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.
Informatie over programma en inschrijving vindt u op onze website

Nieuwe bestuursleden NVIVG

(HER)REGISTRATIE-EISEN
Om in de behoefte naar meer
verdiepend cursorisch onderwijs te
voorzien, heeft de NVIVG in samenspraak
met de sectie vasculaire geneeskunde
een nieuwe opzet gemaakt voor het
vasculaire onderwijs.
Het programma omvat de al bekende
nascholings-middagen (3 per jaar) en het
NVIVG symposium. Daarnaast worden er
nieuwe verdiepende cursussen opgezet.
Elke cursus zal ongeveer 1,5 dag duren.
In totaal zullen er vijf cursussen plaatsvinden in een cyclus van twee jaar.
Deze cyclus van verdiepende cursussen

In het afgelopen half jaar zijn er enkele nieuwe bestuursleden

zijn inmiddels door de sectie vasculaire

toegetreden tot het NVIVG bestuur:

geneeskunde overgenomen als verplicht
onderdeel van de opleiding tot internist

Per 1 sept 2020:

vasculaire geneeskunde en bovendien

Dr. F.A. (Erik) Klok, LUMC, Leiden

verplicht bij herregistratie.

Portefeuille Onderwijs
Dr. G.C. (Gerben) Mol, Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Zie hiervoor de website van de NIV:

Portefeuille Beroepsbelangen

onder herregistratie-eisen: “Minimaal 1

Per 1 jan 2021:

verdiepende cursus per 2 jaar, zodat in

Dr. M. (Mattijs) Out, Medisch Spectrum Twente, Enschede

een periode van 10 jaar alle 5 ver-

Secretaris

diepende cursussen minimaal 1 keer zijn
gevolgd (trombose en hemostase;

Het NVIVG bestuur dankt vertrekkende bestuursleden Jeroen

dyslipidemie; hypertensie; vasculaire im-

Eikenboom, Lioe-Ting Dijkhorst-Oei en Houshang Monajemi voor

munologie-systeemziekten; diabetes)”.

hun jarenlange inzet voor de vereniging.

