
N V I V G  -  N I E U W S B R I E F  

Editie november 2019 

Vaatlabcursus 2019 

De vaatlabcursus wordt dit jaar georga- 

niseerd op woensdag 11 december, in 

het UMCU te Utrecht. Er zijn nog cursus-

plaatsen beschikbaar.  

U kunt inschrijven via deze link. 

Data NVIVG activiteiten 2019-2020 

Vaatlab 2019 

Woensdag 11 december 2019 

UMCU Utrecht  

* informatie over inschrijving via deze link 

Nascholing 2020 

Maandag 2 maart 2020, Getrudiskapel, Utrecht 

* informatie over inschrijving via deze link 

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 januari 2019 zal onze penningmeester Ronne Mairuhu het 

bestuur verlaten. Zijn functie zal worden overgenomen door een 

van de andere bestuursleden: Jan Westerink. Voor de vrijgevallen 

functie in het bestuur, met de portefeuille Kwaliteit, heeft NVIVG  

lid Edith Beishuizen zich kandidaat gesteld. Tijdens de ingelaste 

ledenvergadering, op ma 2 maart 2020, zal zij voorgedragen 

worden en na instemming worden geïnstalleerd. 

Dutch Vascular Fellowship Award 

NVIVG Bestuur 

Nascholing 2 maart 2020 

De eerstvolgende NVIVG nascholing vindt plaats op maandag 2 

maart 2020, in de Gertrudiskapel in Utrecht. Het thema van deze  

nascholing is “Vaso-occlusieve aandoeningen en vasculitis”. De  

inschrijving voor deze nascholing is inmiddels geopend. U kunt  

programma en inschrijfformulier vinden via deze link. 

De Dutch Vascular Fellowship Award 

2019 is op vrijdag 6 september 2019 

uitgereikt aan Melvin Lafeber (UMCU). 

De NVIVG feliciteert Melvin van harte 

met het winnen van de award. 

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 

DCVA Leadership Program 

Twee van onze NVIVG leden, Erik Klok en Jorie Versmissen, behoren 

tot de 15 geselecteerde kandidaten (uit 58 aanmeldingen) voor het 

DCVA Leadership Program. Naast opdoen van nieuwe (management-) 

vaardigheden, wordt in dit programma met collega-deelnemers  

gewerkt aan praktijkvraagstukken die spelen in het veld en zijn  

ingebracht door DCVA-partners, waaronder de NVIVG. Het NVIVG  

bestuur feliciteert Erik en Jorie, en wenst hen heel veel succes. 
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