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NIEUWE WEBSITE NVIVG 

Begin januari lanceren wij onze nieuwe 

website. De website zal u blijven  

informeren over al onze activiteiten, zoals 

uewend bent, maar in een nieuw jasje. 

Vanwege het installeren van de nieuwe 

website kan deze begin januari wellicht 

even kort uit de lucht zijn.  

 

Data onderwijs 2021 & 2022 

NVIVG nascholing 

ma 14 maart 2022 - Getrudiskapel, In De Driehoek, Utrecht 

ma 16 mei 2022 - Getrudiskapel, In De Driehoek, Utrecht 

Do 8 september 2022 - FIGI, Zeist 

NVIVG dagen 

do 8 & vrij 9 september 2022 - FIGI, Zeist 

NVIVG cursus “Hypertensie” - Data volgen 

NVIVG cursus “Diabetes” - Data volgen, verwachting juni 2022 

NIEUW AIOS BESTUURSLID NVIVG 

Mijn naam is Charlotte Dronkers, AIOS interne geneeskunde in het 

LUMC en zal in Januari starten met mijn fellow-

ship vasculaire geneeskunde. Per 1 september 

heb ik de functie van AIOS-lid in het NVIVG 

bestuur van Michelle Sonneveld overgenomen. 

Ik zal me binnen het bestuur bezig houden met 

de organisatie van onderwijs van het NVIVG en 

aarnaast de belangen van de AIOS behartigen.  

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 

SECTIE VG ZOEKT PERIFEER VASCULAIR GENEESKUNDIGE 

De sectie vasculaire geneeskunde zoekt een perifeer werkend vascu-

lair geneeskundige om het team te versterken.  

Elke differentiatie van de Interne Geneeskunde is georganiseerd in 

een sectie. De secties zijn adviesorganen van het Concilium  

Medicinae Internae. De secties adviseren ten aanzien van de 

opleiding over de opleidingseisen, criteria en erkenning van een 

opleidingsinrichting. Tevens adviseren de secties over de (her)

registratie van internisten. 

DUTCH VASCULAIR FELLOWSHIP AWARD 2021 

Op vrijdag 10 september 2021 is tijden het NVIVG symposium de Dutch  

Vascular Fellowship Award 2021 uitgereikt aan Sten Deurvorst (Amsterdam UMC). Het 

NVIVG bestuur feliciteert Sten met de award. De NVIVG reikt deze award jaarlijks uit 

voor de best gepresenteerde casus door een AIOS Interne Geneeskunde, tijdens de 

NVIVG nascholingsactiviteiten.  

SLUITING SECRETARIAAT 

Het NVIVG secretariaat is gesloten van  

dinsdag 21 december 2021 t/m zondag 9 

januari 2022. Het secretariaat is vanaf 

maandag 10 januari 2022 weer te berei-

ken. Ook zal de inschrijving voor onze 

eerste onderwijsactiviteit, de nascholing op 

14 maart 2022, dan worden geopend.  

U ontvang hierover vanzelfsprekend  

bericht via e-mail.  
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