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EAS kandidatuur Roeters van Lennep

Enquête Ledenparticipatie

Hierbij brengen wij graag de kandidatuur van Jeanine Roeters van

De NVIVG is een levendige deelvereni-

Lennep voor de executive committee van de EAS onder uw

ging van de NIV met ambities en doel-

aandacht. De NVIVG ondersteunt haar kandidatuur als Nederlandse

stellingen die zowel patiëntenzorg,

respresentant binnen de EAS van harte. EAS leden kunnen hun stem

beroepsbelangen, opleiding, wetenschap

uitbrengen via deze link. Deadline: 30 september a.s.

en onderwijs betreffen op het gebied

Vacature secretaris NVIVG bestuur

van de vasculaire geneeskunde.

Vanwege het vertrek van Houshang Monajemi komt per 1 januari

We kunnen daarvoor de expertise van de

2021 de vacature van secretaris van het NVIVG bestuur beschikbaar.

leden goed gebruiken, vandaar dat we

Geïnteresseerden onder u kunnen zich aanmelden via info@nvivg.nl

middels een korte enquête via deze link,

Deadline: 1 November 2020.

bij u willen peilen of wij u daarvoor

Dutch Vascular Fellowship Award 2020
Teba Alnima (MUMC
Maastricht) is de
winnaar van de Dutch
Vascular Fellowship
Award 2020. Het

mogen benaderen.

Data NVIVG activiteiten
NVIVG nascholing
Maandag 1 maart 2021, Gertrudiskapel,
Utrecht*

NVIVG bestuur felici-

Maandag 17 mei 2021, Getrudiskapel,

teert Alnima van harte

Utrecht*

met het winnen van

Donderdag 9 September 2021, FIGI, Zeist

deze award!

*locatie nascholingen maart en mei onder voor-

Nieuw Onderwijscurriculum

behoud i.a.v. dan geldende covid-maatregelen.

Na eerdere informatie over de nieuwe opzet voor vasculair onder-

NVIVG dagen 2021

wijs kunnen wij u nu melden dat, naast de reguliere

Donderdag 9 & vrijdag 10 september

nascholings-middagen (3 x per jaar) en NVIVG symposium, vanaf
2021 een 5-tal nieuwe verdiepende cursussen wordt opgezet. Elke
cursus zal ± 1,5 dag duren: Trombose & Hemostase * Dyslipidemie

* Vasculaire Immunologie * Hypertensie * Diabetes. De vaatlabcursus zal komen te vervallen. Onderdelen van de cursus worden
geïncorporeerd in bovenstaande cursussen.
Data en registratie-info worden binnen enkele weken bekend gemaakt via e-mail en onze website.
De (her)registratie-eisen met betrekking tot deze cursussen zullen
door de sectie vasculaire geneeskunde worden vastgesteld.

2021, FIGI Zeist/Slot Zeist

NVIVG e-mail & website
Wij blijven graag op de hoogte van
wijzigingen in uw e-mail adres. U kunt
deze doorgeven aan info@NVIVG.nl.
Informatie over NVIVG activiteiten kunt
u vinden op onze website
www.NVIVG.nl

