ARTIKELEN

VADV 40 jaar
Bestuur van de VADV

Op zaterdag 3 februari 2018 werd het lustrum van de Vereniging voor aios Dermatologie en Venereologie
(VADV) gevierd in Utrecht. Alle aios en alle oud-VADV-bestuursleden waren uitgenodigd, ook VADV-medeoprichter
Nico Crombag was aanwezig. Er werd geproost op het 40-jarig bestaan. 2018 kon niet beter beginnen dan met de
viering van het lustrum, maar dit is niet alles wat de VADV voor dit jaar op de agenda heeft staan.

Belangenbehartiger voor aios
De VADV is destijds onder meer in het leven geroepen om de
belangen van de aios dermatologie te behartigen zowel binnen
de NVDV als bij externe organisaties, zoals De Jonge Specialist
(de belangenbehartiger voor aios in het algemeen). Alle
bestuursleden nemen deel aan de opleidingsvisitaties om de
kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Vier bestuursleden
zijn lid van het Concilium, waar zij meedenken over de inhoud
van de opleiding. Afgelopen periode is er bijvoorbeeld gewerkt
aan een nieuw landelijk opleidingsplan.
Twee bestuursleden zijn (plaatsvervangend) lid van de Ledenraad van De Jonge Specialist. De Ledenraad vindt zo’n viermaal
per jaar plaats en daar worden overkoepelende besluiten
genomen die voor alle aios gelden. Ook wordt hier input gegenereerd die De Jonge Specialist meeneemt naar de cao-onderhandelingen. Een belangrijke verdienste is dat in de cao is
opgenomen dat aios bij aanvang van de opleiding de kosten
voor inschrijving bij de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten bij het ziekenhuis waar zij werkzaam zijn kunnen
declareren. Deze kosten bedragen inmiddels circa € 1.000,-.
Ook is er het afgelopen jaar een samenwerkingsovereenkomst
opgesteld, waarbij nieuwe aios bij hun aanmelding bij de NVDV
direct de vraag krijgen of zij ook lid van De Jonge Specialist
willen worden.
Verder houdt een van de bestuursleden zich bezig met de
commissie cursorisch onderwijs (COCOM), waarbij het landelijk onderwijs voor aios wordt georganiseerd, geëvalueerd en
verbeterd. Momenteel wordt onder andere gezocht naar een
beter format voor het onderwijs over flebologie en chirurgie
voor vierde- en vijfdejaars aios.

Jaarlijkse vadv-aios-dag
Naast de vertegenwoordiging van aios binnen diverse
commissies en organisaties organiseert de VADV een jaarlijkse
aios-dag. Op de VADV-aios-dag is er een vakinhoudelijk
programma rondom een thema, zoals Manpowerplanning en
Cosmetische dermatologie. Vooraanstaande sprekers worden
uitgenodigd. Een passende dagvoorzitter, vorig jaar modestylist Fred van Leer, zorgt voor een luchtige sfeer. De dag wordt
altijd afgesloten met een borrel en diner. Het biedt een goede
gelegenheid om collega-aios uit andere centra te spreken en
de vakinhoudelijke kennis uit te breiden.

Dit jaar heeft de VADV-aios-dag eenmalig plaatsgemaakt voor het
lustrumfeest.

Overige activiteiten
Het VADV-bestuur zal komend jaar werken aan verdere
verbetering van de zichtbaarheid en professionalisering van
de vereniging. Een begin is gemaakt door na veertig jaar een
nieuw en toekomstbestendig logo in het leven te roepen.
Het resultaat ziet u bij dit artikel.
Verder zal er de komende tijd worden gewerkt aan een visiedocument als leidraad om de langetermijnplannen vorm te
geven. Er wordt binnenkort een enquête over manpowerplanning uitgezet onder ouderejaars aios en jonge klaren.
Voor nieuwe aios is een introductiepakket ontwikkeld met
informatie over een aantal belangrijke zaken, zoals COCOM en
congressen. Op deze manier zijn de nieuwe aios direct bekend
met de VADV.
De VADV hoopt ook de komende jaren, net als de afgelopen
veertig jaar, van meerwaarde te zijn voor aios dermatologie
en venereologie.

Correspondentieadres
Laura Kienhorst
E-mail: vadv@nvdv.nl

Aios dermatologie, UMC Utrecht

Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie | jaargang 28 | nummer 5 | mei 2018

7

