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Welkomstbrief AIOS SEG 2022 

 
Beste AIOS, 
 

Van harte gefeliciteerd met je opleidingsplek als AIOS Spoedeisende Geneeskunde!  

  
Maar wat nu?  
Iedere kersverse AIOS stelt zich deze vraag. Wij zijn de AIOS-commissie van de Nederlandse 
Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). De NVSHA is de landelijke beroepsvereniging 
en heeft als doel alle SEH-artsen en AIOS te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen. De 
AIOS-commissie is het aanspreekpunt voor alle AIOS; iedere opleidingsregio heeft hun eigen AIOS 
vertegenwoordiger.  
 
Wat doen wij precies? 
De AIOS-commissie is er voor jou om je, naast de opleider en collega’s, te helpen met eventuele 
vragen of problemen. Voorbeelden hiervan zijn: welke kosten kun je declareren bij je opleider? Hoe 
organiseer je een (buitenland) stage? Hoe vind ik straks een baan als SEH-arts? Maar bijvoorbeeld 
ook: welke commissies bestaan er binnen de NVSHA en hoe kan ik hier actief in worden? 
 
Er zijn een paar specifieke zaken die wij voor jou organiseren: 

 Vertegenwoordiging van de AIOS in de verschillende secties van de NVSHA, denk 

bijvoorbeeld aan een commissie die gaat over het curriculum 

 Vertegenwoordiging in de ledenraad van De Jonge Specialist  

 Organisatie van het AIOS netwerkevent tijdens het congres in Egmond  

 Jaarlijkse enquête onder alle AIOS SEG over de opleiding en alle randzaken 

 Betrokkenheid bij buitenlandse organisaties op het gebied van de Spoedeisende 

Geneeskunde zoals het EUSEM   

 Organisatie van de landelijke AIOS dag 

Bij de start van jouw opleiding zijn er een aantal zaken die je zelf moet regelen. De kosten hiervan 
worden grotendeels vergoed uit het AIOS potje dat jouw ziekenhuis ontvangt. Dit zijn de 
belangrijkste: 
 

1) Inschrijving RGS 
Je moet je (tijdig) inschrijven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). 
Het invullen spreekt voor zich. Kies voor het profielregister Spoedeisende Geneeskunde, vul 
je eigen opleidingskliniek in en geef aan of je fulltime of parttime gaat werken. Ook moeten 
stages in andere ziekenhuis hier tijdig worden aangegeven. Je kan dit ten alle tijde weer 
aanpassen.  

2) Lidmaatschap NVSHA 
Mocht je nog geen lid zijn van de NVSHA, doe dit dan alsnog via www.nvsha.nl. Ben je al lid? 
Dan moet je je account om laten zetten in een AIOS-lidmaatschap (dit gaat niet 
automatisch!). Dit kan je doen door een mail te sturen naar bureau@nvsha.nl. Vermeld in 
de mail s.v.p. de begin- en beoogde einddatum van je opleiding en het opleidingsinstituut. 
Als je lid wordt van de NVSHA kun je ook lid worden van de LAD. Ben je AIOS en lid van de 
LAD dan word je automatisch kosteloos lid van De Jonge Specialist (DJS). Zie voor alle 
voordelen van dit lidmaatschap de website van de LAD en de website van DJS via:  
https://www.lad.nl/lidmaatschap/ledenvoordelen/ 
https://dejongespecialist.nl/lidmaatschap/ 
De kosten van het lidmaatschap bij de LAD voor een AIOS bedraagt momenteel € 127,27 
per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.  
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3) Landelijke onderwijsdagen 
Schrijf je op tijd in voor de landelijke onderwijsdagen (LOD) van de NVSHA. Deze modules 
worden vaak maar twee keer per jaar gegeven en zitten vrij snel “vol”. In het eerste jaar 
gaat dit in ieder geval om de Wetenschapslijn en de LOD spoedechografie. In overleg met je 
opleider hoef je soms bepaalde LODs niet te doen, bijvoorbeeld omdat je al een promotie-
traject hebt afgerond of de cursus al eerder hebt gedaan. Stem dit dus met elkaar af. 
Inschrijven voor de LODs kan hier: https://www.interactiegroep.nl/product/nvsha-
onderwijsmodules/  

4) Opleidingsplan 
Zorg dat je op de hoogte bent van zowel het landelijke als het regionale opleidingsplan. Hierin 
staat beschreven wat er van jou de komende drie jaar verwacht wordt en natuurlijk wat jij 
kan verwachten. Het is hierbij goed om te weten dat wij officieel het curriculum van 2014 
(met de update uit 2020) volgen. Echter, de NVSHA heeft in 2017 ook al een 5-jarig 
curriculum geschreven welke gebaseerd is op de EPA structuur. Dit curriculum is nog niet 
goedgekeurd door de RGS, maar in de praktijk wordt dit curriculum wel al als leidraad 
gebruikt. Dit is verwarrend, dat snappen we. Stem ook dit dus af met je opleider.  

5) RCEMLearning 
Als je je hebt ingeschreven bij de NVSHA (of je account hebt omgezet naar AIOS) krijg je 
begin 2022 een mail met je inloggegevens voor de RCEMLearning (NL). Mocht dit niet zo zijn 
(kijk ook in je spamfolder onder Wordpress), neem dan contact op met de NVSHA via 
bureau@nvsha.nl. In de loop van het jaar ontvang je een factuur, die je bij je 
opleidingskliniek kan declareren. De RCEMLearning is verplicht gesteld in de opleiding en zal 
worden gebruikt als naslagwerk voor opleidingsdagen of examens.  
 

Daarnaast zijn er binnen de NVSHA meerdere mogelijkheden om actief te zijn en iets bij te dragen 

aan de vereniging of opleiding. Er zijn geregeld vacatures voor verschillende secties, commissies of 

het bestuur. Meer informatie hierover kan je vinden op de website van de NVSHA of neem contact 

met ons op via de mail of via de vertegenwoordiger van je regio.   

  

Mocht je op een andere datum dan 1 januari starten met je opleiding, verneemt het secretariaat 

(bureau@nvsha.nl) dit graag. Mocht je nu of in de toekomst parttime gaan werken en dus langer 

dan drie jaar over je opleiding doen (of voortijdig stoppen met je opleiding) willen zij dit ook graag 

weten. In alle andere gevallen wordt je NVSHA lidmaatschap na 3 jaar automatisch omgezet in een 

SEH-arts lidmaatschap (met de daarbij behorende hogere contributie).  

  

Voor alle vragen of aanvullende informatie, kun je bij ons terecht. Neem ook nog eens een kijkje op 

de website van de NVSHA, onder het kopje ‘ AIOS’  kun je alles nog eens terug lezen. 

  

Nogmaals heel veel plezier en uitdaging toegewenst tijdens je opleiding. We ontmoeten je graag op 

het congres in Egmond of tijdens een van onze activiteiten! 

 

Met collegiale groet, 

mede namens het NVSHA bestuur, 

 

de AIOS-commissie                                                           

 

Nienke Hoogkamp, voorzitter (OOR ON)  Website:  https://www.nvsha.nl/aios/ 

Anouk Besnard (OOR VUMC)    Mail:   AIOS@NVSHA.nl 

Niels van der Naald (OOR Utrecht)   Twitter:  @SEHAIOS 

Nicole van Groningen (OOR ZWN)   Instagram: aios.seh  

Lottie van Kooten (OOR ZON) 

Fabian Lucassen (OOR NO) 

Nadine Bruineberg (OOR AMC) 

Bijlage: 

Document rechten en plichten: hier vind je op welke vergoedingen je als AIOS recht hebt gedurende 

je opleiding (let op: dit document is opgesteld in 2017 en zal komend jaar gereviseerd worden).   


