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Siilo app groep 

Zoals aangekondigd op de ALV is de NVIVG Siilo appgroep  

opgericht. Doel van de appgroep is het makkelijk overleggen over 

diverse onderwerpen; van een vraag over 

een casus tot bijvoorbeeld verzekerings- 

technische problemen (maar altijd NVIVG-

gerelateerd!). Iedereen die NVIVG-lid is kan 

deelnemen. Aanmelden kan eenvoudig bij 

bestuurslid Mattijs Out door de QR-code 

scannen of hem via Siilo een bericht te 

sturen, waarna u doorgaans binnen 24 uur 

toegevoegd wordt.  

 

VACATURE AIOS BESTUURSLID NVIVG 

Data onderwijs 2021 & 2022 

NVIVG cursus “Vasculaire Immunologie/Systeemziekten” 2021 

do 25 en vrij 26 november 2021 (inschrijving start binnenkort) 

NVIVG dagen 2021 

do 9 & vrij 10 september 2021—Zeist (inschrijving gestart) 

NVIVG nascholing 

ma 14 maart 2022 - Utrecht 

ma 16 mei 2022 - Utrecht 

Do 8 september - Zeist (datum onder voorbehoud) 

NVIVG dagen 

do 8 & vrij 9 september 2022 - Zeist (data onder voorbehoud) 

NVIVG cursus “Hypertensie” - Data volgen 

NVIVG cursus “Diabetes” - Data volgen 

NVIVG DAGEN 2021 - DO 9 & VRIJ 10 SEPT  

Op donderdag 9 en vrijdag 10 september 2021 vinden de eerstvol-

gende NVIVG dagen plaats. Informatie en (voorlopig) programma 

vindt u op onze website. De registratie voor de NVIVG dagen is  

geopend. U kunt zich als NVIVG-lid inschrijven via deze link 

Met de start van het nieuwe onderwijs-

curriculum is ons onderwijsaanbod flink 

gegroeid: naast 3 nascholingen en ons 

jaarlijkse symposium, zijn er nu 5 nieuwe 

cursussen aan ons aanbod toegevoegd. In 

het licht van deze toenemende onderwijs-

activiteit, met daaraan verbonden registratie-

processen & planning, willen wij graag uw 

aandacht vestigen op de noodzaak van het 

tijdig inschrijven voor deze activiteiten: elke 

activiteit wordt ruim van tevoren aangekon-

digd via e-mail/website, incl. inschrijfdead-

line. Wij verzoeken u tijdig in te schrijven 

en de deadlines daarbij aan te houden. 

Inschrijving na de deadline zal in principe 

niet mogelijk zijn, ook niet voor evt. online 

deelname. Houdt u daarom ook goed in de 

gaten dat u na  

inschrijving een bevestiging hiervan 

ontvangt van ons secretariaat. Dit is het 

bewijs dat uw inschrijving is binnenge-

komen. Wij danken u voor uw medewerking 

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. In-

formatie over NVIVG activiteiten kunt u 

vinden op onze website www.NVIVG.nl 

Per 1 september a.s. vertrekt Michelle Sonneveld als bestuurslid van het NVIVG bestuur, waarmee er een vacature 

ontstaat voor AIOS bestuurslid. Bent u geïnteresseerd? Aanmeldingen voor deze bestuursfunctie kunnen tot 1 juli 

a.s. worden gedaan aan info@nvivg.nl. Om continuïteit in het NVIVG bestuur te waarborgen gaat de voorkeur uit 

naar een recent gestarte AIOS, die deze functie enkele jaren kan bekleden. Affiniteit met onderwijs is een pre.  
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