Beste AIOS,
Van harte gefeliciteerd!
Het is gelukt. Je bent aangenomen als AIOS Spoedeisende Hulp.

Maar, wat nu?! Deze vraag heeft elke AIOS zich ooit gesteld.
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 de AIOS.

Wat doen wij precies?
De AIOS-commissie is er voor jou om, naast je opleider en je collega’s, te helpen met
eventuele vragen of problemen. Voorbeelden zijn: welke kosten kan je declareren bij je
opleider? Hoe organiseer je een (buitenland) stage? Hoe vind ik na mijn opleiding een baan
als SEH-arts? Maar 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 zoals de
curriculum commissie, EPASS commissie etc.
Vertegenwoordiging in de ledenraad van De Jonge Specialist
Organisatie AIOS Netwerkevent tijdens het congres in Egmond
Organisatie van de jaarlijkse carrièredag
Opleiding enquête onder alle AIOS SEH
Contact met buitenlandse organisaties zoals EUSEM / YEMD
Organisatie van de landelijke AIOS out dag

Bij de start van jouw opleiding zijn er een aantal zaken die je zelf moet regelen. De kosten
hiervan worden grotendeels vergoed door het ziekenhuis waar jij de opleiding volgt. Dit zijn
de belangrijkste:




Mocht je nog geen lid zijn van de NVSHA: doe dit alsnog. Let erop je gegevens te
controleren en aan te vullen in de ledenlijst van de NVSHA. Dit alles kun je doen via
www.nvsha.nl
Word lid van De Jonge Specialist via www.dejongespecialist.nl






Voordat je überhaupt officieel kunt starten met je opleiding moet je ingeschreven
zijn bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Doe dit op tijd en
pas dit aan als je parttime gaat werken!
Schrijf je op tijd in voor het landelijke onderwijs van de NVSHA
Zorg dat je op de hoogte bent van zowel het landelijke als het lokale opleidingsplan,
hierin staat beschreven wat er de komende 3 jaar van je wordt verwacht.

Daarnaast zijn er binnen de NVSHA vele mogelijkheden om actief te zijn en iets bij te
dragen. Er zijn regelmatig vacatures voor de verschillende secties (bv. PSA, Wetenschap) en
commissies (bv. Plenaire Visitatie Commissie). Meer informatie kan je vinden op de website
van de NVSHA of neem contact met ons op via de mail.
Iedere opleidingsregio heeft een AIOS vertegenwoordiger in de AIOS-commissie. Op de
website staat een actueel overzicht. Zorg dat je weet wie uit jouw regio de
vertegenwoordiger is, bij deze persoon kan je ook met al je vragen terecht.
Mocht je op een andere datum starten met je opleiding dan 1 januari dan verneemt het
secretariaat (bureau@nvsha.nl) dit graag. Ook als je nu of in de toekomst parttime gaat
werken en dus langer dan drie jaar over je opleiding doet of voortijdig stopt met je opleiding
willen zij dit 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).
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 NVSHA AIOS-Commissie,
Website:
Mail:
Twitter:
Facebook:

www.nvsha.nl
AIOS@NVSHA.nl
@SEHAIOS
www.facebook.com/aiosnvsha

