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Nieuw Onderwijscurriculum 

Om in de behoefte naar meer  

verdiepend cursorisch onderwijs te voor-

zien, heeft de NVIVG in samenspraak 

met de sectie vasculaire geneeskunde 

een nieuwe opzet gemaakt voor het  

vasculaire onderwijs.  

 

Het programma omvat de al bekende 

nascholingsmiddagen (3 per jaar) en het 

NVIVG symposium. Daarnaast zullen er 

nieuwe verdiepende cursussen worden 

opgezet. Elke cursus zal ongeveer 1,5 

dag duren.  

 

In totaal zullen er vijf cursussen 

plaatsvinden in een cyclus van twee jaar. 

De nascholingsmiddagen en verdiepende 

cursussen zullen om en om gepro-

grammeerd worden en alle domeinen 

van de vasculaire geneeskunde omvat-

ten.  

 

De (her)registratie-eisen met betrekking 

tot deze cursussen zullen binnenkort 

door de sectie vasculaire geneeskunde 

worden vastgesteld. 

Data NVIVG activiteiten 2020-2021 

NVIVG dagen 2020 (nascholing & symposium) 

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

 

Nascholing 2020 

Maandag 1 maart 2021, Gertrudiskapel, Utrecht 

Maandag 24 mei 2021, Gertrudiskapel. Utrecht 

Donderdag 9 september, 2021 FIGI Zeist/Slot Zeist 

 

NVIVG dagen 2021(nascholing & symposium) 

Donderdag 9 & vrijdag 10 september 2021, FIGI Zeist/Slot Zeist 

Vanuit de NIV wordt aan de deelspecialistische verenigingen  

gevraagd om te inventariseren wat er aan COVID-gerelateerd 

onderzoek loopt. Deze inventarisatie zal worden doorgegeven aan 

de FMS zodat er een overzicht aan COVID-onderzoek komt. 

 

Vanuit de NVIVG willen wij hier graag aan bijdragen en vragen  

hierbij aan NVIVG leden, die COVID-gerelateerd onderzoek doen, 

om titel  en korte beschrijving door te geven aan info@nvivg.nl 

 

Mocht men nog extra centra zoeken voor het eigen onderzoek, dan 

bieden wij de mogelijkheid om uw onderzoek op de website van de 

NVIVG te plaatsen.  

OPROEP inventarisatie COVID-gerelateerd onderzoek 

Nascholing 25 mei 2020 & ALV 

Vanwege de COVID-19 maatregelen wordt eerstvolgende nascho-

lingsmiddag op maandag 25 mei geannuleerd.  

 

Gezien de reeds volle agenda met nascholingen en symposia na de 

zomer is besloten de nascholingsmiddag te laten vervallen en niet uit 

te stellen naar een latere datum.  

 

De tijdens deze nascholing ingeplande ALV zal vooralsnog worden 

doorgeschoven naar de nascholing op donderdag 10 september a.s. 

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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