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Vaatlabcursus 2019 

De vaatlabcursus wordt dit jaar georganiseerd op woensdag  

11 december, in het UMCU te Utrecht. De inschrijving hiervoor is 

inmiddels geopend. U kunt zich inschrijven via deze link. 

Data NVIVG activiteiten 2019-2020 

NVIVG dagen 2019 (nascholing & symposium) 

Donderdag 5 & vrijdag 6 september 2019, FIGI & Slot Zeist, Zeist  

Informatie over inschrijving via deze link 

Vaatlab 2019 

Woensdag 11 december 2019 

UMCU Utrecht - informatie over inschrijving via deze link 

Nascholing 2020 

Maandag 2 maart 2020, Getrudiskapel, Utrecht 

Maandag 25 mei 2020, Gertrudiskapel, Utrecht 

NVIVG dagen 2020 (nascholing & symposium) 

Donderdag 10 & vrijdag 11 september 2020, FIGI Zeist/Slot Zeist 

Vaatlab 2020 

Datum nog niet vastgesteld 

Per september 2019 zal ons AIOs lid 

Mohamed Ahdi het bestuur verlaten. 

Zijn functie zal worden overgenomen 

door Michelle Sonneveld.  

Per 2020 komen tevens de vacatures 

van bestuurslid/penningmeester (jan 

2020) en bestuurslid/voorzitter cie 

Beroepsbelangen (sep 2020) vrij.  

Geïnteresseerden kunnen zich tot  

15 aug 2019 aanmelden via  

info@nvivg.nl 

Dutch Vascular Fellowship 

NVIVG Bestuur 

Reactie RADAR uitzending 13 mei 2019 

Op 13 mei heeft TROS Radar een uitzending gewijd aan cholesterol 

verlaging n.a.v. het uitkomen van de nieuwe CVRM richtlijn. In de 

uitzending werd betwijfeld dat cholesterol verlaging tot relevante 

reductie in hart- en vaatziekten leidt. Helaas heeft Radar de mening 

van de NVIVG niet gevraagd. Het beeld dat werd geschetst was dat 

cholesterol een verzinsel was van de farmaceutische industrie die de 

richtlijncommissie had beïnvloed. Er zijn kamervragen gesteld om-

trent de streefwaardes LDL-C in de CVRM richtlijn. Naar aanleiding 

hiervan is er een gezamenlijke reactie naar de minister gestuurd, 

namens NHG, NVVC, NVIVG/NIV & Harteraad, waarop nog geen 

reactie is vernomen. Het effect van deze uitzending zal de komende 

tijd op onze poli’s ongetwijfeld een hele hoop “damage-control” 

opleveren en zelfs potentieel meer doden de komende maanden 

(Nielsen, Eur Heart J 2016). Wellicht interessant voor Radar om hier 

de volgende keer aandacht aan te besteden. 

Vorig jaar had ik de eer om de eerste 

Vascular Fellowship Award te winnen. 

Omdat de vasculaire geneeskunde bij 

uitstek een breed vak is waarin met 

veel andere cardiovasculaire disciplines 

wordt samenwerkt, wil ik de prijs  

gebruiken om mijn kennis zo breed  

mogelijk te ontwikkelen door naar het 

jaarlijkse congres van de “European  

Society of Cardiology” in augustus in  

Parijs te gaan. We ontmoeten elkaar 

vlak daarna op het NVIVG dagen, dus 

ik deel dan graag mijn ervaringen.  

Wendy Zondag (AIOS Vasculaire  

Geneeskunde LUMC) 

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 
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