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Juni 2017 

Inning contributie 2017 

U ontvangt deze maand via e-mail uw factuur m.b.t. de IVG  

contributie voor het jaar 2017. IVG Leden die, volgens onze  

administratie, de contributie van 2016 nog niet hebben voldaan,  

zullen tevens een herinnering hiertoe ontvangen.  

Data IVG activiteiten 2018 

Nascholing 2018 

Maandag 5 maart 15.00-19.30 uur 

Meeting Plaza te Utrecht 

Maandag 28 mei 15.00-19.30 uur 

Meeting Plaza te Utrecht 

Donderdag 6 september 15.00-22.00 uur  

FIGI te Zeist 

IVG Dagen 2018 

Donderdag 6 & vrijdag 7 september 

FIGI te Zeist 

Vaatlab 2018 

Datum en lokatie nog te bepalen Lokatie nader te bepalen 

Sinds september 2016 behartigt 

Lynnda van Tienhoven-Wind de  

belangen van de assistenten in het 

IVG bestuur. Met ingang van oktober 

van dit jaar is zij niet langer fellow, en 

zijn we op zoek naar een nieuw AIOS 

lid voor ons bestuur.  

Aanmeldingen kunnen worden gericht 

aan: secretariaatIVG@outlook.com 

Ledenadministratie: s.v.p. wijziging in e-mail adres doorgeven 

Aangezien onze communicatie met onze leden voornamelijk via de e-mail verloopt ,blijven wij graag op de 

hoogte van wijzigingen in uw e-mail adres. Wij verzoeken u om wijzigingen tijdig aan ons secretariaat door te 

geven: secretariaatIVG@outlook.com. Op die manier kunnen wij goed op de hoogte houden.  

 

Wij doen daarnaast ons uiterste best om alle informatie over nascholing, vaatlab, IVG dagen en andere  

ontwikkelingen up to date te houden op onze website: www.vasculairegeneeskunde.nl   

IVG Bestuur aanmelding AIOS lid 

Vaatlab 2017  vrijdag 10 November, VUMC , Amsterdam 

De eerstvolgende editie van de Vaatlabcursus wordt georganiseerd 

op vrijdag 10 november a.s. in het VUMC. 

De inschrijving voor de editie 2017 is onlangs geopend.  

U kunt zich inschrijven via: 

http://register.medconinternational.com/VLab2017 
Aanmelding casuïstiek IVG dagen 

Er is nog ruimte in de sessie “Witte 

Raven van de Vasculaire Geneeskunde” 

op vrijdag 8 september tijdens de IVG 

dagen. Alle IVG leden uit zowel oplei-

dings– als niet-opleidingsklinieken, zo-

wel AIOS als internisten worden opge-

roepen casuïstiek aan te melden.  

Aanmeldingen graag aan: 

secretariaatIVG@outlook.com 

De inschrijving voor de IVG dagen is al 

enige tijd geopend. U kunt zich in-

schrijven via http://

register.medconinternational.com/

IVG2017lid 


