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• BESTUURSWISSELINGEN NVIVG BESTUUR 2022-2023 

Na 5 jaar trouwe dienst als NVIVG bestuurslid, waarvan 4 als Voorzitter, heeft Jeanine Roeters van Lennep 
het voorzitterschap overgedragen aan Erik Klok. Jeanine was echt de leider van de NVIVG: verbindend, zeer  
betrokken, kundig, scherp als het moest, en altijd met een glimlach. We gaan haar erg missen maar kunnen 
gelukkig doorbouwen op het door haar inslagen pad.  
 
Per 1 september zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden tot het NVIVG bestuur:  
• Daniëlle van den Berg (Rijnstate, Arnhem) - portefeuille Onderwijs  
• Jorie Versmissen (EUR MC) - portefeuille Externe Betrekkingen 
Beide nieuwe bestuursleden stellen zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.  
 
In januari 2023 zal er nog een bestuurswissel plaatsvinden. Edith Beishuizen verlaat het bestuur. Zij was  
gedurende 3 jaar verantwoordelijk voor de portefeuille kwaliteit en de brug tussen de werkgroepen en het 
bestuur. Wij danken Edith zeer hartelijk voor haar geweldige inzet en heten haar opvolger Roeland Huijgen, 
internist vasculaire geneeskunde in Spaarne Gasthuis, van harte welkom in het bestuur!  

• DATA NVIVG ACTIVITEITEN 2022-2023 
NVIVG Fellow dag 2023 
Donderdag 2 februari - Winkel van Sinkel, Utrecht 
 
NVIVG Nascholing 2023 
Maandag 13 maart - Getrudiskapel, Utrecht 
Maandag 15 mei  - Getrudiskapel, Utrecht 
Donderdag 7 september- FIGI, Zeist 
 
NVIVG dagen 2023 
Do 7 & vrij 8 september- FIGI, Zeist 
 
NVIVG cursussen 2023-2024 
Cursus Trombose & Hemostase 
Do 13 & vrij 14 april , Leiden 
Cursus Lipiden  
Do 1 & vrij 2 juni, Utrecht 
Cursus Vasculaire Immunologie/Systeemziekten 
Do 23 & vrij 24 november , Groningen 
Cursus Diabetes 
Data en locatie 2024 volgen 
Cursus Hypertensie 
Data en locatie 2024 volgen 
 
Info & inschrijving via website NVIVG 

• NVIVG NASCHOLING - MAANDAG 13 MAART 2023 

Op maandag 13 maart 2023 vindt de eerste NVIVG nascholing van 2023 plaats, in de Getrudiskapel van  
congres– en vergadercentrum In de Driehoek in Utrecht.  
 
Het programma en inschrijfformulier zijn te vinden op de NVIVG website. De inschrijving voor deze  
nascholing loopt t/m maandag 27 februari 2023.  
 
Zoals in mei van dit jaar op de ALV is besproken, is er een sterke voorkeur voor live aanwezigheid van de 
deelnemers, maar organiseren we in hybride vorm om diegenen die anders echt niet zouden kunnen  
deelnemen te faciliteren.  Dit blijven we doen zolang tenminste 60% van de deelnemers inderdaad live  
aanwezig is. Bij opnieuw een beperkte live-opkomst wordt de hybride vorm afgeschaft.  

https://www.nvivg.nl/activiteiten/
https://www.nvivg.nl/nascholing/
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• NIEUW NVIVG BESTUURSLID: DANIËLLE VAN DEN BERG - ONDERWIJS 
Mijn naam is Daniëlle en ik woon samen met mijn man en kinderen Emma (3) 
en Sam (1) in het mooie Lent aan de andere kant van de Waal bij Nijmegen. Ik 
ben sinds 1-1-2021 internist-vasculair geneeskundige en klinisch farma-
coloog en sinds die tijd ook met veel plezier werkzaam in Rijnstate ziekenhuis 
Arnhem. Ik ben opgeleid in het Radboudumc en ben aldaar ook gepromoveerd 
op de effecten van aldosteron en mineralocorticoïd receptorantagonisten op 
cardiovasculaire schade bij Niels Riksen, Gerard Rongen en Jaap Deinum. Een 
van de stellingen (citaat) uit mijn proefschrift was "the stiletto is a female 
weapon that men just don't have". Ik loop dus altijd op hakken en speel 
daarnaast fanatiek hobo, houd van reizen en lekker tafelen.  Met frisse  
energie ben ik gestart als bestuurslid van de NVIVG. Ik hoop de komende tijd 
mooie en ook vernieuwende onderwijsprogramma's samen te stellen en jullie te ontmoeten tijdens een van 
de nascholingen en cursussen. 

• NVIVG FELLOW DAG 2023 
Op donderdag 2 februari 2023  zal de eerste fellow-
dag plaatsvinden in de Winkel van Sinkel in Utrecht. 
  
Dus fellows: noteer deze datum in je agenda! 
 
Het belooft een mooie dag te worden met  
interessante (out of the box) sprekers gevolgd door 
een leuke activiteit. 

• NIEUW NVIVG BESTUURSLID: JORIE VERSMISSEN - EXTERNE BETREKKINGEN 

Mijn naam is Jorie Versmissen, sinds 6 jaar internist-klinisch farmacoloog/
vasculair geneeskundige met specifieke aandacht voor hypertensie en  
cardiovasculaire bijwerkingen van antikankerbehandelingen. 2020-2022 heb 
ik met o.a. Erik Klok het DCVA-leiderschapsprogramma gevolgd dus leek het 
een logische stap de connectie met de DCVA in mijn portefeuille op te nemen.  
Mijn bestuursfunctie sluit naadloos aan op 6 jaar bestuur bij de NVKFB, zoals 
ik ook in het dagelijks leven mijn tijd tussen mijn twee passies probeer te 
verdelen en vooral ook zoveel mogelijk probeer te combineren. Ik woon in het 
prachtige Rotterdam en heb 1 dochter en nog eentje op komst.  

• (HER)REGISTRATIE  
Regelmatig bereiken ons vragen m.b.t. de (her)
registratie tot vasculair geneeskundige.  
 
De (her-)registratie als vasculair geneeskundige valt 
onder de sectie Vasculaire Geneeskunde van de NIV. 
Voor informatie m.b.t. (her-)registratie verwijzen wij 
u dan ook graag naar de website van de NIV.  
 
Hier vindt u alle opleidingseisen en informatie over 
(her)registratie, de te volgen procedures en de  
benodigde formulieren. 
Met vragen kunt u terecht bij het secretariaat van 
de sectie Vasculaire Geneeskunde van de NIV.  

https://www.internisten.nl/werken-als-internist/herregistratie/vasculaire-geneeskunde
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• NVIVG DAGEN 2022 & LUSTRUM 

We kijken terug op een zeer geslaagd lustrumevenement. Hoogtepunten waren de benoeming van het  
nieuwe erelid Menno Huisman, het feest en de keynote sprekers tijdens het symposium. Philipe Arbeille liet 
ons extreme reacties van hart en vaten tijdens een ruimtereis zien en Barbera Natterson-Horowitz nam ons 
mee in de bijzondere wereld van de vasculaire evolutie biologie. Waarom krijgen vogels atherosclerose en 
Giraffen geen pre-eclampsie? Wat kunnen we leren van een gezond hypertrofisch hart? Food for thought. 
Ernaast hebben we genoten van de andere lezingen en vooral de casus die onze fellows presenteerden. 
Charlotte van der Heijden won zeer terecht de NVIVG fellowprijs na een prachtige uiteenzetting over de 
ziekte van Cogan tijdens 1 van de eerdere nascholingen dit jaar.  

• DCVA LEADERSHIP PROGRAMMA 2023 

Begin 2024 begint alweer de derde editie van het DCVA leadership programma, een mooi maar intensief  
programma waarin een groep collega's vanuit de verschillende partners training krijgt in leiderschaps-
capaciteiten en hiermee direct aan de slag gaat aan de hand van een opdracht van één of meerdere van de 
partners: https://dcvalliance.nl/talent/leadership-program .  
U kunt kandidaten (maximaal één per centrum) aanmelden via info@NVIVG, maximaal twee kandidaten 
zullen wij namens de NVIVG voordragen en krijgen een steunbrief.  
Deadline voor aanmelden: 15 december 2022. 

• SIILO APP GROEP 
De NVIVG Siilo app groep wordt ingezet voor 
laagdrempelig overleg over diverse onderwerpen: 
van een oproep tot deelname aan werkgroepen, tot 
problemen (altijd NVIVG gerelateerd). Elk NVIVG-lid 
kan deelnemen. Bent u nog geen lid van de Siilo 
groep, dan kunt u zich 
aanmelden door het  
scannen van bijgaande QR 
code, of door bestuurslid 
Mattijs Out via Siilo een ber-
icht te sturen, waarna u 
doorgaans binnen 24 uur wordt toegevoegd.  

• EDUCATIEVE SESSIE NIV DAGEN - LEEFSTIJL: VAN KURK TOT SCHROEFDOP 
Leefstijl is belangrijk, daar is iedereen het over eens. Maar maken we het belangrijk genoeg? Tijd voor 
een mindshift! Leonora Louter en Mattijs Out mochten op de internistendagen de educatieve sessie van de 
vasculaire geneeskunde verzorgen. Tijdens de goedbezochte presentatie gingen zij niet alleen in op re-
sultaten, valkuilen en beperkingen van bestaand leefstijlonderzoek, maar toonden ze ook verschillende 
onderzoekdesigns als alternatief voor de placebo-gecontroleerde RCT. Als uitsmijter gaf tijdens een poll maar 
liefst 91% van de aanwezigen aan overtuigd te zijn dat leefstijlmaatregelen zinvol zijn. Een mooie boodschap!  

• NVIVG E-MAIL & WEBSITE 
Wij blijven graag op de hoogte van wijzigingen in uw 
e-mail adres.  

U kunt wijzigingen doorgeven aan het secretariaat 
via: info@NVIVG.nl 

Informatie over alle NVIVG activiteiten kunt u vinden 
op onze website www.NVIVG.nl 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcvalliance.nl%2Ftalent%2Fleadership-program&data=05%7C01%7Cj.versmissen%40erasmusmc.nl%7Ce3326d861d9e4864ad7608dac09a4d8e%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C638034066215567313%7CUnkn
mailto:info@nvivg.nl?subject=Wijziging%20contactgegevens%20NVIVG%20lid
http://www.NVIVG.nl


N V I V G  -  N I E U W S B R I E F—Editie November 2022 

• DUTCH VASCULAR FELLOWSHIP AWARD 

Sinds 2018 wordt door de NVIVG jaarlijks de Dutch  
Vascular Fellowship Award uitgereikt voor de best 
gepresenteerde casus door een AIOS Interne 
Geneeskunde, tijdens de nascholingsactiviteiten. 
 
De Dutch Vascular Fellowship Award 2022 is op vrijdag 
9 september 2022, door NVIVG bestuurslid Erik Klok, 
uitgereikt aan Charlotte van der Heijden (Radboud UMC). 
De NVIVG feliciteert Charlotte van harte met het winnen 
van de award.  
 
De winnaar ontvangt een bedrag van € 1500 voor het 
bijwonen van een internationaal congres op het gebied van vasculaire geneeskunde. De award zal worden 
uitgereikt tijdens de NVIVG dagen. 
 
Winnaars: 2018 - Wendy Zondag (LUMC) - 2019 - Melvin Lafeber (UMCU) - 2020 - Teba Alnima (MUMC) - 
2021 - Sten Deurvorst (Amsterdam UMC) - 2022 - Charlotte van der Heijden (Radboud UMC) 

• BIJEENKOMST OFF LABEL VOORSCHRIJVEN 

Op 20 oktober jl. was er een online bijeenkomst vanuit de FMS over off label voorschrijven.  
Er zijn geen nieuwe regels, maar vooral een opfrisser dat we vaker off label voorschrijven dan we denken 
(bijv. een andere indicatie dan waarvoor geregistreerd, andere leeftijd/nierfunctie, etc.) en de regelgeving.  
 
Belangrijkste is dat patiënten geïnformeerd zijn dat het off label gebruik betreft (uitgebreide informed con-
sent).  
De volledige presentative van de online bijeenkomst is te vinden op onze website 

• NIEUWSBRIEVEN - NIEUWS 
Deze nieuwsbrief kunt u tevens nalezen op onze 
website, op de pagina “Nieuws” 
 
Daar vindt u ook de andere nieuwsbrieven van de 
afgelopen jaren en diverse andere nieuws items.  

• CONTRIBUTIE & LIDMAATSCHAP 

De contributie voor het NVIVG bedraagt € 90 per 
kalenderjaar. U ontvangt jaarlijks een factuur voor 
de contributie via e-mail. Facturen voor 2022 zijn 
reeds verzonden. Aanmelding als NVIVG lid is  
mogelijk via het lidmaatschapsformulier op onze  
website 

• WEBSITE  
Zoekt u informatie over onze nascholingen, cursus-
sen, NVIVG dagen, het Bestuur, nieuwsitems. U kunt 
dit allemaal vinden op de officiële website van de 
NVIVG. Heeft u iets aan te melden voor op de web-
site? Dat kan via info@nvivg.nl 

https://www.nvivg.nl/nieuws/
https://www.nvivg.nl/nieuws/
https://www.nvivg.nl/lidmaatschap/
https://www.nvivg.nl/lidmaatschap/
mailto:info@nvivg.nl

