Beste collega AIOS,
Namens het juniorenbestuur van de NVR (JNVR) heten wij jou welkom als nieuwe collega AIOS
reumatologie! Wij willen je van de volgende zaken op de hoogte stellen.
NVR
De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie richt zich op vernieuwing en verbetering van kwaliteit
van zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen. Zij behartigt de belangen van reumatologen
en ondersteunt bij het versterken van de centrale en coördinerende rol van de reumatoloog bij
patiëntenzorg.
Het is zeker aan te raden al tijdens je vooropleiding bij de NVR lid te worden, zodat je betrokken bent
en op de hoogte gehouden wordt van nieuws vanuit de reumatologie.
Als AIOS ben je aspirant lid en word je direct betrokken bij landelijke activiteiten en ontwikkelingen.
Kijk voor meer informatie op www.nvr.nl of mail naar info@nvr.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor
lidmaatschap.
JNVR
Wat wij zoal doen:
-

-

Als juniorenbestuur van de NVR (JNVR) zijn wij betrokken bij zaken die gerelateerd zijn aan
opleiding, periodiek onderwijs, portfolio en AIOS participatie in NVR werkgroepen.
Wij vertegenwoordigen de reumatologie AIOSsen bij de vergaderingen van De Jonge
Specialist, de overkoepelende beroepsvereniging, en blijven zo ook op de hoogte van
landelijke ontwikkelingen AIOS breed. Ook behartigen wij onze eigen AIOS belangen binnen
de vereniging.
De leden van de JNVR participeren in bestuursvergaderingen, visitaties en verschillende
commissies van de NVR.
We organiseren jaarlijks het themafeest en de awarduitreiking op de NVR Najaarsdagen.
We ondersteunen de organisatie van de landelijke AIOS dag.
We promoten projecten binnen de verschillende werkgroepen van de NVR onder de AIOS,
vaak via onze website en nieuwsbrief. De nieuwsbrief komt ongeveer vier keer per jaar uit.
Het is ons streven om de AIOS in de vooropleiding zo actief mogelijk te betrekken bij onze
beroepsvereniging.
Tenslotte promoten we ook ons vak op beurzen voor basisartsen, coassistenten of andere
potentiele collega’s in spe.

Door je lidmaatschap van de NVR word je uitgenodigd om deel te nemen aan de NVR Najaarsdagen,
Januarivergadering en de landelijke AIOS dag. Daarnaast ontvang je het Nederlands Tijdschrift voor
Reumatologie, alsmede de digitale nieuwsbrieven van de NVR en de JNVR. Als junior NVR lid kun je
actief participeren in een van de commissies of werkgroepen van de NVR en/ of het junioren bestuur
Uit elke regio is er een bestuurslid, dus ook in jouw regio. Met (opleidings gerelateerde) vragen kun
je altijd bij ons terecht.
Kijk voor meer informatie op reumatoloogworden.nl, nvr.nl/aios-participatie of stuur een mailtje
naar bestuur.jnvr@gmail.com. Je kunt ons ook volgen op LinkedIn: linkedin.com/groups/12492834

Emerging EULAR Network (EMEUNET)
Deze Europese werkgroep van de EULAR (The European League Against Rheumatism) bestaat uit
jonge onderzoekers en arts assistenten in de reumatologie. Zij organiseren
activiteiten op Europees niveau op gebied van onderwijs en onderzoek. Je kunt je
aanmelden bij EMEUNET via Rachel Knevel (R.Knevel@lumc.nl). Voor meer
informatie kijk op http://emeunet.eular.org of www.facebook.com/EMEUNET

De Jonge Specialist (DJS)
DJS is de landelijke beroepsvereniging van alle artsen assistenten in Nederland. Lidmaatschap van
DJS biedt veel voordelen, zo kun je deelnemen aan het jaarlijks symposium en bieden zij (juridische)
ondersteuning indien nodig. Hoe meer AIOS lid zijn, hoe groter de stem van DJS binnen de federatie
en KNMG is. Kijk voor meer informatie op www.dejongespecialist.nl.

Wij wensen je een succesvolle en vooral leuke opleiding toe en we zullen elkaar op de landelijke
onderwijsdagen vast gaan ontmoeten. Bij vragen kun je me altijd mailen
(K.E.Hiemstra@umcutrecht.nl).
Namens het JNVR bestuur,
Karin Hiemstra

