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Editie Maart 2022 

DATA NVIVG ACTIVITEITEN 2022 

NVIVG nascholing 

ma 14 maart 2022 - Gertrudiskapel, Utrecht 

ma 16 mei 2022 - Gertrudiskapel, Utrecht 

Do 8 september 2022 - FIGI, Zeist 

 

NVIVG dagen 

do 8 & vrij 9 september 2022 - FIGI, Zeist 

 

NVIVG cursus “Diabetes”  

Do 30 juni, vrij 1 juli - Meander Medisch 

centrum, Amersfoort 

 

NVIVG cursus “Hypertensie”  

Data 2022 volgen 

SIILO APP GROEP - WIE WORDT 100e DEELNEMER? 

Nu steeds meer collega’s lid zijn van de NVIVG Siilo appgroep, wordt deze ook steeds vaker ingezet voor snelle 

communicatie. De appgroep wordt gebruikt om laagdrempelig te overleggen over diverse onderwerpen; van een 

oproep tot deelname aan werkgroepen tot bijvoorbeeld verzekeringstechnische 

problemen (maar altijd NVIVG-gerelateerd!).  

Elk NVIVG-lid kan deelnemen. Nog geen lid 

van de Siilo groep? Aanmelden kan door de 

QR-code scannen of bestuurslid Mattijs Out 

via Siilo een bericht te sturen, waarna u 

doorgaans binnen 24 uur toegevoegd wordt.  

INSCHRIJVING NASCHOLING MEI & CURSUS DIABETES  

Zowel de inschrijving voor de nascholing op maandag 16 mei a.s., 

als de inschrijving voor de nieuwe cursus Diabetes op 30 juni &  

1 juli, zijn geopend. Voor beide onderwijsactiviteiten kunt u zich 

inschrijven via onze website:  

• Nascholing 16 mei - Gertrudiskapel, In De Driehoek, Utrecht  

     via webpagina Nascholing - Inschrijfdeadline: 6 mei 2022 

• Cursus Diabetes 30 juni & 1 juli - Meander Medisch Centrum, 

Amersfoort via de webpagina Cursussen - Inschrijfdeadline:  

     16 mei 2022 

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 

ERELEDEN NVIVG - AANMELDING KANDIDATEN 

Het 20-jarig bestaan van de NVIVG is een mooi moment om een 

nieuw erelid te benoemen. Wij horen graag van onze leden wie vol-

gens u een zodanige bijdrage heft geleverd aan de NVIVG dat hij/

zij NVIVG erelid zou moeten worden. Stuur uw nominatie voorzien 

van motivatie naar info@nvivg.nl voor 1 mei 2022. Tijdens de  

lustrum-activiteiten op de NVIVG dagen zal het nieuwe erelid 

bekend worden gemaakt. Huidige ereleden vindt u op onze website. 

NIEUWE WEBSITE NVIVG 

Begin maart is de nieuwe website van de 

NVIVG “live” gegaan. De website heeft een 

fris nieuw uiterlijk en een nieuwe indeling 

gekregen. Alle informatie die u van ons 

gewend was, is vanzelfsprekend nog 

steeds op de website te vinden. De 

komende tijd zullen er nog diverse nieuwe 

onderdelen worden toegevoegd.  

20 jaar NVIVG - SAVE THE DATE 

Dit jaar vieren we dat de NVIVG 20 jaar geleden is opgericht. 

Dit heugelijke moment willen wij natuurlijk samen met onze leden 

vieren. Daarom zullen de NVIVG dagen (nascholing en symposium) 

in september 2022 een extra feestelijk tintje krijgen met speciale 

activiteiten. Details zullen in de loop van het jaar bekend worden 

gemaakt.  

https://www.nvivg.nl/nascholing/
https://www.nvivg.nl/cursussen/
mailto:info@nvivg.nl?subject=Vacatures%20bestuur%20NVIVG
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mailto:info@nvivg.nl
https://www.nvivg.nl/over-nvivg/

