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Vaatlabcursus 2018 

Graag vestigen wij graag uw aandacht op de Vaatlabcursus van 

woensdag 12 december 2018 in het UMCU. Informatie over deze 

cursus en inschrijving vindt u op onze website. 

Data NVIVG activiteiten 2018-2019 

Vaatlabcursus 

Woensdag 12 december, UMC Utrecht 

Nascholing 2019 

Maandag 4 maart, Gertrudiskapel, Utrecht 

Maandag 27 mei (incl. ALV), Gertrudiskapel, Utrecht 

Donderdag 5 september, FIGI , Zeist 

NVIVG dagen 2019 

Donderdag 5 & vrijdag 6 september, FIGI , Zeist 

Vaatlab 2019 

Datum & locatie nog niet bekend  

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  

Dutch Vascular Fellowship Award 

Werkgroep Dossier Kwaliteitsmeting - deelnemers gezocht 

 

 

Nascholing 4 maart 2019 

Op maandag 4 maart 2019, van 15.00-19.30 uur, vindt de eerst-

volgende nascholing plaats. Onderwerp: “Lipiden & Atherosclerose”. 

Naar verwachting zal de inschrijving voor deze nascholing medio 

november van start gaan. Let op! Vanaf 2019 vinden de  

nascholingen plaats op de nieuwe locatie: de Gertrudiskapel van 

congres– en vergadercentrum In De Driehoek, te Utrecht. 

Agenda 

20 december 2018 t/m 6 januari 2019 

Kerstvakantie-sluiting secretariaat NVIVG 

 

1 februari 2019 

Nationaal Hypertensie Congres 

De Eenhoorn, Amersfoort 

 

18 & 19 maart 2019 

Vaatdagen  

NH Leeuwenhorst, Noordwijkerhout 

Op vrijdag 7 september jl. is de eerste 

Dutch Vascular Fellowship Award, 

voor de best gepresenteerde casus van 

2018, uitgereikt aan Wendy Zondag van 

het LUMC.  

Het NVIVG bestuur feliciteert Wendy 

van harte met de award, en de daaraan 

verbonden € 1.500,- voor het bijwonen 

van een internationaal congres.  

NVIVG lidmaatschap & contributie 

Eind augustus zijn de facturen voor de contributie van het lopend 

jaar verzonden aan alle leden. Ons doel is om voortaan de facturen 

voor contributie in december van het voorafgaande jaar te gaan 

versturen. U zult de factuur voor het jaar 2019 derhalve in  

december van ons ontvangen.  

Het platform Kwaliteit NIV wil een nieuwe tijdelijke werkgroep 

oprichten, rondom het dossier Kwaliteitsmeting. Er worden 4  

internisten uit verschillende differentiaties, met affiniteit met 

kwaliteitsindicatoren, gevraagd deel te nemen aan deze werkgroep. 

Bent u geïnteresseerd? Stuurt u dan voor 10 december a.s. een mail 

aan info@nvivg.nl. Meer informatie vindt u op onze website. 
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