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Instructie gebruik NVOG-website 
Hieronder krijg je een korte uitleg van de nieuwe NVOG-website.  
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1. Openbare gedeelte NVOG-website 
De informatie op het openbare gedeelte van de NVOG-website (www.nvog.nl) is bestemd 
voor iedereen, ongeacht of je wel of geen gynaecoloog bent. Op de homepage vind je 
bovenaan de volgende uitklapmenu’s: 

1.1 Thema’s 
1.2 Specialismen 
1.3 Kwaliteitsdocumenten 
1.4 Vacatures 
1.5 De NVOG 
1.6 De VAGO  

Onder de afbeelding staan de meest actuele nieuwsberichten en agenda-items, met de 
mogelijkheid om door te klikken naar Alle nieuwsitems en de Volledige agenda. En lichten 
we in drie blokken Media-items, Voorbeelden uit de praktijk en het Jaarthema uit. 

 

 

1.1 Thema’s 
Onder Thema’s vind je informatie van de vier NVOG-koepels, de BBC en overige 
beleidsthema’s. Het tabje Koepel geeft algemene informatie over de activiteiten van de 
koepel en daarnaast kunnen leden van de NVOG – na te zijn ingelogd – in de rechter kolom 
informatie vinden over het Bestuur, de Agenda en Nieuws en informatie van de betreffende 
koepel. Onder het tabje Commissies verschijnt in de rechter kolom een overzicht met alle 
commissies van de betreffende koepel, met wederom algemene informatie over de 
activiteiten van de commissie en kunnen leden van de NVOG – na te zijn ingelogd – in de 
rechter kolom informatie vinden over het Bestuur, de Agenda en Nieuws en informatie van 
de betreffende commissie.  
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1.1.1 Proefschriften 
Leden van de NVOG kunnen – na te zijn ingelogd – de proefschriften terugvinden onder het 
thema Wetenschap. Zij kunnen daar ook zelf hun eigen proefschrift toevoegen. 

 

1.2 Specialismen 
Onder Specialismen vind je informatie van de vier NVOG-pijlers. Het tabje Pijler geeft 
algemene informatie over de activiteiten van de pijler en daarnaast kunnen leden van de 
NVOG – na te zijn ingelogd – in de rechter kolom informatie vinden over het Bestuur, de 
Agenda en Nieuws en informatie van de betreffende pijler. Ook verschijnt in de rechter kolom 
een overzicht met alle werkgroepen en/of SIG’s van de betreffende pijler, met wederom 
algemene informatie over de activiteiten van de werkgroep/SIG en kunnen leden van de 
NVOG – na te zijn ingelogd – in de rechter kolom informatie vinden over het Bestuur, de 
Agenda en Nieuws en informatie van de betreffende werkgroep/SIG. 
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In het menu Specialismen kun je op de groene woorden Oncologie en 
Voortplantingsgeneeskunde klikken, waarna er algemene informatie verschijnt over hoe 
respectievelijk de oncologische en voortplantingsgeneeskundige zorg in Nederland is 
geregeld.
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1.3 Kwaliteitsdocumenten 
Onder Kwaliteitsdocumenten staan alle richtlijnen, standpunten, nota’s, leidraden enz. van 
de NVOG. En voor leden van de NVOG – na te zijn ingelogd – een overzicht van de 
documenten ter toetsing en ter autorisatie. 

 

 

1.4 Vacatures 
Onder Vacatures staat een overzicht van vacatures die binnen de beroepsgroep bestaan.  
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1.5 De NVOG 
Onder De NVOG vind je niet alleen informatie over de NVOG als vereniging, maar ook 
informatie over het NVOG-lidmaatschap, het NVOG-bestuur en -bureau en de geschiedenis. 
Onder het tabje Leden kunnen leden van de NVOG – na te zijn ingelogd – naar een 
overzicht van alle leden en verschijnt in de rechter kolom de optie Senioren.  
Ook kunnen leden van de NVOG – na te zijn ingelogd – onder meer de notulen van de ALV 
en de NVOG-nieuwsbrieven raadplegen.  

 

 

 

In de kolom Inschrijven/aanschrijven staat onder meer informatie over en kun je formulieren 
invullen om NVOG-lid te worden en voor het aanvragen van collegiale ondersteuning of een 
getuigedeskundige. 
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1.6 De VAGO 
Onder De VAGO vind je informatie die van belang is voor alle assistenten in opleiding tot 
gynaecoloog (AIOS). Als je op het groene woord De VAGO klikt, kunnen VAGO-leden – na 
te zijn ingelogd – in de rechter kolom informatie vinden over het Bestuur, de Agenda, Nieuws 
en informatie en de ledenlijst van de VAGO, alsook VAGO Nieuwsbrieven en de notulen van 
de VAGO-ALV.  
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2 Inloggen voor leden 
Leden van de NVOG kunnen op twee manieren in het besloten deel van de website 
inloggen. Dat kan via het blauwe tabje NVOG-lid rechts bovenaan de homepage en door in 
de uitklapmenu’s op de pagina’s met een slotje te klikken. Op de inlogpagina van het 
besloten deel van de NVOG-website is je gebruikersnaam het e-mailadres dat bij ons 
bekend is. Hiermee kun je een wachtwoord aanmaken of een code voor eenmalig gebruik. 
Wij raden je aan om een wachtwoord aan te maken en deze op te slaan. 

 

Zodra je bent ingelogd, verdwijnen de slotjes achter de besloten pagina’s en kun je onder 
meer naar de proefschriften, notulen van de ALV, NVOG-nieuwsbrieven en de ledenlijst van 
de NVOG. 
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Op de besloten pagina’s van de koepels, pijlers, commissies, werkgroepen en SIG’s zie je in 
de rechterkolom de volgende tabjes: 

- Bestuur  
- Agenda (overzicht van symposia, webinars e.d.) 
- Nieuws en informatie  
- Leden 

Ben je lid van het bestuur van een werkgroep/SIG of van het dagelijks bestuur van een 
koepel/pijler/commissie dan zie je ook nog een tabje Vergaderstukken. Daar kunnen door de 
voorzitter of – indien van toepassing – beleidsadviseur/-ondersteuner voor iedere 
vergadering de betreffende vergaderstukken worden geplaatst. 

 

 

2.1 Mijn gegevens aanpassen 
Op de pagina Lid worden/lidmaatschap wijzigen onder De NVOG kunnen leden bij hun naw-
gegevens, lidmaatschapsvorm van de NVOG of werkgroepen/sigs zien en aanpassen.  
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Dit doe je door onder het tussenkopje Uw gegevens wijzigen te klikken op het AFAS-
ledenportaal. 

 

 

 

Op de pagina ‘Mijn gegevens’ zie je alle gegevens die bij de NVOG bekend zijn. Deze 
gegevens kun je zelf aanpassen via de knop ‘Aanpassen’ rechtsboven. Hier kun je ook een 
foto uploaden. Nadat je de gegevens hebt aangepast, moet je dit onderaan de pagina 
bevestigen door op de knop Aanpassen te klikken. 
Wijzigingen in je lidmaatschap (waaronder het opzeggen van werkgroepen) en je 
subspecialisatie kunnen alleen door de ledenadministratie van de NVOG worden uitgevoerd. 
Stuur daarvoor een mailtje naar nieuwlid@nvog.nl. 
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