
NVIVG NIEUWSBRIEF 

November 2017 

IVG wordt NVIVG 

Sinds 1 september is onze naam gewijzigd in Nederlandse  

Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG). 

Tijdens de IVG dagen begin september zijn door onze voorzitter 

het bijbehorende logo en website www.NVIVG.nl aan de aan-

wezige leden gepresenteerd. Ook ons e-mail adres is gewijzigd. 

Het secretariaat is voortaan te bereiken via info@NVIVG.nl. 

Data NVIVG 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 

NVIVG Dagen 2018 

Donderdag 6 & vrijdag 7 september 

FIGI te Zeist 

Vaatlab 2018 

Datum en lokatie nog te bepalen  

Ons AIOS bestuurslid Lynnda van 

Tienhoven-Wind is met ingang van 

oktober niet langer fellow. Haar plek 

als AIOS lid in ons bestuur wordt 

overgenomen door Mohammed Ahdi 

uit het AMC.  

Het bestuur heet Mohammed van 

harte welkom als nieuw AIOS  

bestuurslid 

Ledenadministratie: wijziging in e-mail adres doorgeven 

Aangezien onze communicatie met onze leden voornamelijk via e-mail 

verloopt ,blijven wij graag op de hoogte van wijzigingen in uw e-mail 

adres. Wij verzoeken u om dit tijdig aan ons secretariaat door te geven: 

info@NVIVG.nl. Wij doen daarnaast ons uiterste best om alle informatie 

over nascholing, vaatlab, NVIVG dagen en andere ontwikkelingen up-to

-date te houden op onze website: www.NVIVG.nl  

NVIVG Bestuur nieuw AIOS lid 

Vaatlab 2017 - 10 november, VUMC , Amsterdam 

Graag vestigen wij een laatste keer graag uw aandacht op de  

Vaatlabcursus van vrijdag 10 november a.s. in het VUMC. 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. U kunt zich inschrijven via: 

http://register.medconinternational.com/VLab2017 Focus Vasculair 

FocusVasculair en het NVIVG zijn een 

overeenkomst aangegaan. Dit onaf-

hankelijk, praktijkgerichte nascholings-

concept over interdisciplinaire vascu-

laire geneeskunde wordt nu met een 

doorlopende korting aangeboden aan 

NVIVG leden.  

FocusVasculair bestaat uit een toegan-

kelijk digitaal kennis-platform met veel 

relevante artikelen, geaccrediteerde e-

learning (geaccrediteerd voor 16 pun-

ten per jaar door NIV, NVVC, NVKG) 

en een hoogwaardig Nederlandstalig 

nascholingstijdschrift dat vier keer per 

jaar verschijnt.  

Als lid van het NVIVG krijgt u een 

doorlopende korting van € 100 en  

betaalt u slechts € 199,- per jaar voor 

een abonnement op FocusVasculair.  

Voor meer informatie zie de NVIVG 

website, Focus Vasculair. 
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