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Bestuurswisseling NVIVG

Op donderdag 6 en vrijdag 7 september 2018 vinden de eerst-

Op 1 januari 2019 zal voorzitter Niels

volgende NVIVG dagen plaats in hotel FIGI te Zeist. De inschrijving

Riksen het NVIVG bestuur verlaten.

voor de NVIVG dagen is inmiddels gestart. Informatie hierover

Zijn functie als voorzitter zal worden

vindt u op onze website.

overgenomen door Jeanine Roeters
van Lennep. Als nieuw bestuurslid zal

Vaatlabcursus 2018

Jan Westerink uit het UMCU tot het

Graag vestigen wij graag uw aandacht op de Vaatlabcursus van

NVIVG bestuur toetreden.

woensdag 12 december 2018 in het UMCU. De inschrijving is

Even voorstellen..

onlangs geopend. Informatie hierover is te vinden op onze website.

Nieuw jaar, nieuwe nascholingslocatie

Mijn naam is Jan
Westerink en ik
ben werkzaam als

Na diverse jaren onze nascholingen in Meeting Plaza in Utrecht te

internist-vasculair

hebben georganiseerd, hebben wij gemeend dat het tijd was uit te

geneeskundige in

kijken naar een nieuwe locatie. Wij hebben deze gevonden in de

het UMC Utrecht.

Gertrudiskapel van congres– en vergadercentrum In De Driehoek,

Mijn aandachts-gebied is diagnostiek,

Willemsplantsoen 1c te Utrecht. Vanaf 2019 zullen onze nascho-

preventie en behandeling van aandoe-

lingen, m.u.v. de nascholing verbonden aan de NVIVG-dagen,

ningen aan bloedvaten. Per januari

plaatsvinden op deze nieuwe locatie. De Gertrudiskapel bevindt

2019 zal ik als nieuw bestuurslid het

zich op loop-afstand van het station Utrecht Centraal. Nabij

NVIVG komen versterken.

parkeren is mogelijk in garage Springweg of garage Rijnkade.

Dutch Vascular Fellowship Award

Data NVIVG activiteiten 2018-2019

Met ingang van 2018 wordt door de

Nascholing 2018

Fellowship Award uitgereikt voor de best

Donderdag 6 september, FIGI , Zeist
NVIVG Dagen 2018
Donderdag 6 & vrijdag 7 september, FIGI , Zeist
Vaatlab 2018
Woensdag 12 december, UMC Utrecht
Nascholing 2019
Maandag 4 maart, Gertrudiskapel, Utrecht

NVIVG jaarlijks de Dutch Vascular
gepresenteerde casus door een AIOS
tijdens de nascholingsactiviteiten. De
winnaar ontvangt een bedrag van € 1500
voor het bijwonen van een internationaal
congres. De award zal worden uitgereikt
tijdens de NVIVG dagen.

Maandag 27 mei (incl. ALV), Gertrudiskapel, Utrecht

NVIVG e-mail & website

Donderdag 5 september, FIGI , Zeist

Wij blijven graag op de hoogte van

NVIVG dagen 2019

wijzigingen in uw e-mail adres. U kunt

Donderdag 5 & vrijdag 6 september, FIGI , Zeist

deze doorgeven aan info@NVIVG.nl.

Vaatlab 2019

Informatie over NVIVG activiteiten kunt u

Datum & locatie nog niet bekend

vinden op onze website : www.NVIVG.nl

