Meer weten?

Wil je meer weten over bijvoorbeeld de
opleidingsonderdelen of vergoedingen? Kijk dan op
neurologie.nl/opleiding. Daar vind je alle informatie.
Heb je aanvullende vragen? Mail ons via vereniging@
neurologie.nl of bel 088-5001900. We helpen je
graag.

Informatiefolder

AIOS neurologie

Gefeliciteerd met je plek bij de
opleiding neurologie! Voordat
je begint, zorg dan wel dat je
alles goed hebt geregeld. De
NVN helpt je daar graag bij.
Met de to-do-lijst in deze folder.
Succes met je opleiding!

1 Meld je aan als aios neurologie

Om officieel in opleiding tot medisch specialist te zijn, moet je je inschrijven
bij het artsenregister: de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
(RGS). Dat doe je via mijnrgs.nl. Je hebt daarvoor nodig:
Je BIG registratie
Heb je die niet? Ga dan naar bigregister.nl om dit alsnog te regelen.
Je individuele opleidingsplan
Daarin staat welke onderdelen en competenties je waar, wanneer en op
wat voor manier gaat halen. Let op, het plan moet goedgekeurd zijn door
je opleider en in lijn zijn met het lokale opleidingsplan. Meer weten over de
eisen? Kijk dan op neurologie.nl/opleiding.

2 Word lid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)

Als lid van de NVN heb je namelijk toegang tot verschillende (verplichte)
onderdelen van de opleiding. Heel handig dus! Word daarom snel lid.

Toegang tot opleidingsonderdelen
Als lid van de NVN heb je toegang tot deze (verplichte)
activiteiten van de opleiding:
–– Het persoonlijk digitaal portfolio
–– De e-learning Acute neurologie
–– De jaarlijkse onderwijsdagen aios neurologie
–– De Biemond Cursussen
–– De jaarlijkse en landelijke aios-toets neurologie
–– De jaarlijkse en landelijke neurologentoets
–– De Wetenschappelijke Vergadering
Extra’s
Lid van de NVN? Dan ben je op de hoogte van alles wat binnen
het vakgebied neurologie gebeurt. Je ontvangt namelijk het
wetenschappelijk Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie
(TNN) en het verenigingsmagazine De Neuroloog.
Én je wordt automatisch lid van de VAAN. Dat is de Vereniging
voor Arts-assistenten neurologie. Zij maakt zich sterk voor de
kwaliteit van de opleiding. En behartigt jouw belangen. Meer
weten? Ga naar neurologie.nl/vaan. Ook krijg je via de NVN een
lidmaatschap van de European Academy of Neurology (EAN) en de
World Federation of Neurology (WFN). Op de websites van de EAN
en WFN kun je bijvoorbeeld e-learnen en op de hoogte blijven van
internationale congressen.
Ook handig: word lid van De Jonge Specialist (DJS)
Alle aios in Nederland een stem geven: daar staat De Jonge
Specialist voor. Zij maakt zich hard voor een goede CAO voor alle
aios. En ze bevordert de kwaliteit van de opleiding. Lees meer op
dejongespecialist.nl. Daar kun je ook lid worden.

3 Check: wat krijg je vergoed?

Inschrijving bij de RGS, lidmaatschap van de NVN, Biemond
Cursussen en onderwijsdagen: wie betaalt dat eigenlijk? Vaak
vergoedt je werkgever deze kosten voor de volle 100%. Maar dat is
niet altijd zo. Kijk in jouw arbeidsovereenkomst wat voor jou geldt.

