
 

 

 

Beste nieuwe fellow, 

Van harte welkom bij de differentiatie acute interne geneeskunde. 

De beroepsvereniging van de acute internisten is de Nederlandse Vereniging voor Internisten Acute 

Geneeskunde (NVIAG). De vereniging heeft een afdeling voor fellows: de junior NVIAG. Wij 

behartigen de belangen van de acute internist in opleiding. Wij houden ons bezig met opleidings- 

gerelateerde zaken vanuit het perspectief van de fellows.  

Aan het begin van je differentiatie moeten er een aantal dingen worden geregeld. Middels deze brief 

hopen we je een beetje op weg te helpen 

 

 

Aanmelden voor differentiatie 

Vóór aanvang van de differentiatie moet je je aanmelden bij de sectie Acute geneeskunde. Het 

formulier hiervoor vind je als bijlage 1 of via de site van de NIV.  

 

Opleidingseisen 

In bijlage 2 vind je de opleidingseisen voor de acute geneeskunde. Je vindt er onder andere de 

verplichte stages. In bijlage 3 staat een overzicht met de verplichte cursussen. 

 

Fellowdagen 

Binnen de differentiatie zijn er jaarlijks vier thematisch georganiseerde fellowdagen die elke keer in 

een ander centrum plaatsvinden. Je hebt een aanwezigheidsplicht voor drie van de vier fellowdagen 

per jaar. De data van deze dagen worden in principe aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld. 

Op de website vind je een overzicht en kun je je inschrijven per fellowdag.  

 

Lidmaatschap beroepsvereniging NVIAG 

Het lidmaatschap is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. De kosten zijn 100,- euro per jaar en 

afhankelijke van je opleidingsplek (gedeeltelijk) declarabel. Als lid krijg je onder andere korting op het 

jaarcongres, toegang tot het wetenschappelijke tijdschrift Acute Medicine en word je op de hoogte 

gehouden van al het relevante nieuws binnen ons specialisme en haar opleiding. Bij het lid worden 

val je als fellow automatisch onder de jNVIAG. Je kunt jezelf inschrijven via onze website. 

 

Website NVIAG 

Veel informatie is ook terug te vinden op de website van de NVIAG: www.acuteinternisten.nl. Op 

deze site staat informatie rondom de opleiding, maar ook vacatures en het laatste nieuws op het 

gebied van acute geneeskunde.  

Commissies NVIAG 

De NVIAG heeft meerdere commissies waar je ook als fellow aan deel kan nemen. Handig om te 

netwerken! Meer informatie is te vinden op de website.  

https://www.internisten.nl/opleiden-tot-internist/opleiden-tot-internist/differentiaties/acute-geneeskunde
https://www.acuteinternisten.nl/project/fellowdagen/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.acuteinternisten.nl%2Fcontact-us%2F&data=02%7C01%7Ct.smissaertvandehaere%40amsterdamumc.nl%7C3e1e4a59fe8d4da3070d08d8095e3e6d%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637269647873525467&sdata=Bbvfgz8ok8yoPg6MVd8DewIfx1Bqk31zkmnp508lx%2FI%3D&reserved=0
http://www.acuteinternisten.nl/
https://www.acuteinternisten.nl/project/comissies/


Jaarlijks NVIAG congres 

Jaarlijks wordt het NVIAG Congres georganiseerd. Dit congres, op wisselende locatie, bestaat 

doorgaans uit een pre-course en een volledige congresdag. Ook wordt daar jaarlijks de NVIAG Beurs 

uitgereikt aan de onderzoeker(s) met het meest veelbelovende wetenschappelijke project. Meer 

informatie is terug te vinden op de website. 

Whatsapp groep jNVIAG 

Wanneer je lid wordt bij de jNVIAG word je ook automatisch toegevoegd aan de Whatsapp 

groepsapp jNVIAG, waar je op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen en direct 

over de telefoonnummers van je medefellows beschikt. Heb je hier bezwaar tegen? Geef dit dan per 

ommegaande door aan de secretaris van de jNVIAG (Maarten van der Bie, mhvanderbie@live.nl). 

 

Siilo app 

In de “NVIAG” space in de Siilo app worden frequent relevante discussies gevoerd tussen collega 

acuut-internisten (i.o.) of ervaringen uitgewisseld. Voorbeelden zijn inventarisatie van griepgevallen, 

een discussie over het nut van Osteltamivir, ervaringen delen m.bt. organisatie van spoedpoli en 

echografie binnen de opleiding. Download de Siilo app en meld je aan voor de “NVIAG space” om 

geen belangrijke discussies te missen.   

 

4-DAM wetenschapsnieuws 

4-DAM is de afkorting voor 4DutchAcudeMedicine. 4DAM is een gratis emailservice dat je 

maandelijks een overzicht geeft van de meest interessante abstracts van originele artikelen en 

reviews, gepubliceerd in de vier belangrijkste journals in de acute geneeskunde: Critical Care, Annals 

of Emergency Medicine, American Journal of Emergency Medicine en Clinical Toxicologie. Je kunt je 

aamelden via deze site.  

 

CHECKLIST 

Nog even op een rijtje, wat moet je nu concreet doen? 

o Aanmelden voor differentiatie bij de sectie 

o Aanmelden bij de (j)NVIAG 

o Inschrijven voor de eerstvolgende fellowdag(en) 

o Aanmelden voor de “NVIAG space” in de Siilo app 

o Aanmelden voor 4DAM wetenschapsnieuws 

o (Optioneel) bezwaar doorgeven bij jNVIAG secretaris voor Whatsapp groepapp 

 

Ook andere vragen betreffende de differentiatie kan je je altijd richten tot het bestuur van de 

jNVIAG. 

Vriendelijke groeten, 

het bestuur van de jNVIAG 

Linda Everlo, voorzitter     l.everlo@umcutrecht.nl    

Maarten van der Bie, secretaris    mhvanderbie@live.nl 

Michelle Mebius, chef onderwijs   michelle.mebius@gmail.com 

Larissa van Essen, chef beroepsbelangen  larissageneeskunde@gmail.com  

https://www.acuteinternisten.nl/congres/nviag-congres-2020/
mailto:mhvanderbie@live.nl
https://www.4abstracts.com/spin-offs/4dutchacutemedicine
mailto:l.everlo@umcutrecht.nl
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