Aan de opleiders en plaatsvervangend opleiders Interne Geneeskunde
Aan de differentiatie opleiders
Per email

Utrecht, 3 december 2019
NIV/LK

Geachte collegae,
Hierbij ontvangt u het concept programma van de negende Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde op
woensdag 5 februari 2020 in Hotel & Congrescentrum De Reehorst te Ede (Bennekomseweg 24, 6717 UM Ede).
Wij nodigen alle (hoofd)opleiders én alle differentiatieopleiders uit om deel te nemen. Omdat wij een beperkt
aantal workshopplekken hebben vragen wij de (hoofd)opleiders om per kliniek 2 aios en daarnaast de
differentiatieopleiders per differentiatie 1 aios mee te nemen.
De kosten voor deze dag zijn 125,-- euro voor leden. Niet leden betalen 225,-- euro. De LOIG wordt na afloop
in uw GAIA dossier gezet.
Tijdens de LOIG-dag worden acht workshops gegeven, waarvan u er drie kunt volgen. U kunt zich online
aanmelden https://mijnniv.internisten.nl/portal-abonnement-prs/portal-lidmaatschap-2, vergeet niet drie
workshops aan te kiezen. Eventuele dieetwensen kunnen eenmalig op uw persoonskaart worden aangegeven.
Zie verdere instructies onderaan deze brief.
Wij hopen u en uw aios te mogen verwelkomen op woensdag 5 februari 2020 in Ede.
Met vriendelijke groet,
namens de commissie Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde (LOIG)

prof.dr. R.P. Koopmans, voorzitter
Bijlage:
Concept programma LOIG 2020
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1. U kunt zich online aanmelden via https://mijnniv.internisten.nl/ (let op deze site staat niet in verbinding met
de NIV website, vandaar dat een nieuw wachtwoord moet worden aangevraagd). Advies is om via google
chrome naar de link te gaan.
2. U komt nu op de inlogpagina.
3. Klik op wachtwoord opvragen en vul uw emailadres in (in de meeste gevallen is dit uw werk emailadres,
probeer anders uw privé email. (emailadres is uw gebruikersnaam)
4. In uw mail ontvangt u een bericht waarmee u een wachtwoord kunt instellen
5. Klik op de link in uw mail en stel uw wachtwoord in
6. U bent nu ingelogd .
7. Selecteer dan uw naam
8. Klik daarna op Bijeenkomsten / LOIG-bijeenkomsten / Datum)
9. Na inschrijving ontvangt u direct een bevestiging. Let op deze kan in uw spam terecht komen.
Indien u dieetwensen heeft moet u dit zelf (eenmalig) aanvullen op uw persoonskaart. Ga naar home – mijn
gegevens – aanpassen (rechts bovenaan) – dieetwensen invullen en klik daarna onderaan op aanpassen.
Instructie online aanmelden niet-leden
Online aanmelden via https://mijnniv.internisten.nl/ (let op deze site staat niet in verbinding met de NIV
website, vandaar dat een nieuw wachtwoord moet worden aangevraagd)
U komt nu op de inlogpagina.
Klik op ’Alle bijeenkomsten bekijken zonder in te loggen? Klik dan hieronder.’
Klik op LOIG bijeenkomsten
Klik op de datum
Dan komt u bij het inschrijfformulier.
Na inschrijving ontvangt u direct een bevestiging. Let op deze kan in de spam terecht komen.

