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VERENIGING

Nieuwe opzet
Het belangrijkste doel van het VADV-Mentorstipendium blijft
verdieping in een interessegebied van de aios. Hierbij gaat het
vooral om gebieden waarin de huidige opleiding niet voorziet.
Dit kan medisch-inhoudelijk binnen de dermatologie zijn,
maar ook binnen een ander vakgebied, zoals een psychiater 
als mentor om ervaring op te doen met het voorschrijven van
antipsychotica en antidepressiva. Daarnaast zijn vakoverstij-
gende onderwerpen, zoals meelopen met de Beroepsbelangen-
commissie van de NVDV, ook zeer geschikt voor een
VADV-Mentorstipendium. 

Nieuw is dat het VADV-Mentorstipendium bedoeld is voor 
excellente en proactieve aios die aantoonbare belangstelling
hebben voor een bepaald gebied en dit verder willen 
ontwikkelen. Het is nadrukkelijk niet bedoeld voor projecten
die als keuzestage kunnen worden vormgegeven, want daarin

voorziet het nieuwe opleidingsplan. Om het exclusiever te
maken, is besloten maximaal drie mentorstipendia per jaar te
honoreren, die op de Dermatologendagen worden uitgereikt.
De VADV stelt samen met de NVDV een beurs van maximaal
1000 euro beschikbaar voor de aios om benodigde reis- en 
verblijfskosten te vergoeden. De duur van het VADV-Mentor-
stipendium bedraagt twee weken. Deze tijd kan aaneen-
gesloten ingezet worden, maar mag ook opgedeeld worden 
in dag(del)en, zodat de aios de voor hem/haar interessante
spreekuren en besprekingen kan bijwonen. 

Verwachtingen
Wat wordt er van aios en opleider verwacht als een aios een
aanvraag wil indienen?
De aios kan een voorstel maken dat voldoet aan de boven-
genoemde voorwaarden, een inspirerende mentor kiezen en
dit voorstel met zijn/haar opleider bespreken. De opleider kan
een globale inschatting maken of het voorstel van de aios aan
de voorwaarden voldoet. De aios en opleider kunnen samen
afspraken maken over hoe en wanneer de benodigde tijd kan
worden ingezet. 

Tot slot
Ben jij een veelbelovende aios dermatologie en wil je je graag
verdiepen in een door jou geliefd onderwerp? Denk dan alvast
na over een goed voorstel. Ben je opleider en ken je een 
geschikte aios? Stimuleer deze aios dan alvast om na te denken
over een geschikte invulling. 
Eind 2018 zal de aankondiging van het VADV-Mentorstipen-
dium voor 2019 volgen en wordt de inschrijving geopend. Voor
verdere informatie: informeer bij het VADV-bestuurslid van je
opleidingscentrum of neem contact op via vadv@nvdv.nl. 

Het Mentorstipendium vernieuwd:
VADV-Mentorstipendium
Bestuur VADV

Al jaren reikt de NVDV mentorstipendia uit aan enthousiaste en veelbelovende aios die op deze manier 
zichzelf kunnen ontplooien in een interessegebied naar keuze door mee te lopen met een zelfgekozen mentor.
Dit heeft vele aios de mogelijkheid gegeven om verder te kijken dan hun eigen opleidingscentrum. Met het
nieuwe opleidingsplan dat 1 januari 2019 in werking treedt, is er voor alle aios de mogelijkheid om een 
keuzestage te volgen. Hiermee zal de oorspronkelijke opzet van het Mentorstipendium voor de toekomst niet
meer voldoen. Wel vinden zowel de NVDV als de VADV het belangrijk om het Mentorstipendium te behouden,
maar dan in een iets andere vorm. Gezamenlijk hebben we een nieuwe opzet gemaakt, waarbij de VADV een 
grotere rol krijgt en de naam daarom ook veranderd is naar VADV-Mentorstipendium.

Uitreiking Mentorstipendium 2018.
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