Beste AIOS,
Als AIOS ben je zelf verantwoordelijk voor het inplannen van het cursorisch onderwijs.
Dit houdt in:
Via de website van de NVALT (besloten gedeelte) kan iedere AIOS zijn/haar persoonlijk schema met
daarin de cursussen die ze al gevolgd hebben en welke ze nog moeten volgen zien.
Gedurende het hele jaar, tot 1 week voor aanvang van de cursusdag, kan men zich via de site van de
NVALT inschrijven of afmelden.
Per cursus zijn er maximaal 40 plaatsen beschikbaar. Daarbij geldt: vol is vol!
Bij het inschrijven dient men er rekening mee te houden dat er een volgorde bestaat waarin de
cursussen gevolgd moeten worden. Daarbij dient men ervanuit te gaan dat 8 cursussen in principe
verdeeld worden over de eerste 3 jaar van de opleiding zodat men in het 4 de jaar alleen nog maar
die cursus(sen) volgt die men door omstandigheden niet in de eerste 3 jaar heeft kunnen volgen.
De cursussen zijn:
1. Longfunctie 2 dagen
2. Beeldvormende technieken 2 dagen
3. Allergie/immunologie 3 dagen
4. Infectieziekten 2 dagen
5. TBC 3 dagen
6. Endoscopie 1 dag
7. Oncologie 3 dagen
8. Ergometrie 1 dag
Wij hopen dat door dit systeem er vooraf een beter overleg plaats vindt tussen de AIOS onderling en
de opleider over wie wanneer welke cursus gaat volgen en het aantal afmeldingen op het laatste
moment daarmee afneemt.
Het bedrag voor de cursusdagen zal niet meer voorafgaande aan de cursus geïnd worden maar
achteraf. Alleen diegene die de presentielijst hebben getekend ontvangen een rekening voor die
cursusdag. Hiermee hopen wij dat er minder geld teruggestort hoeft te worden en gestorneerd
wordt.
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met het
secretariaat van de NVALT (noortje@nvalt.nl).
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