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Geachte professor 
Geachte dokter 
Geachte collega 
 
Als bestuursleden van VA-NKO willen we u vooreerst een 
voorspoedig jaar toewensen, met familiaal en amicaal geluk, 
een goede gezondheid, en energie om het beste te maken van 
de uitdagingen op professioneel vlak. Wanneer we specifiek 
kijken naar de uitdagingen voor ons, assistenten NKO, dan hopen we in het komende jaar opnieuw op 
voldoende klinische blootstelling om ervaring te kunnen opbouwen, op een kwaliteitsvolle begeleiding 
met aandacht voor opleiding, en op de mogelijkheid om onze theoretische kennis te verruimen, en dit in 
een aangename en veilige sfeer. 
 
Als vereniging van de Belgische NKO-assistenten willen we in het komende jaar de goede relatie met de 
Koninklijke Belgische Vereniging voor ORL, Gelaat- en Halschirurgie onderhouden, en deze met de 
Beroepsvereniging versterken. Uiteraard bieden we ook dit jaar interessante mogelijkheden aan onze 
leden. Reeds voorziene activiteiten vindt u onderstaand; deze lijst is niet limitatief en zal nog worden 
aangevuld indien er zich interessante opportuniteiten voordoen. Meer informatie en de mogelijkheid tot 
inschrijving voor deze activiteiten zal te gepasten tijde via e-mail aan de leden worden bezorgd en zal 
tevens beschikbaar zijn op onze website (www.va-nko.be). Wij bieden op onze website ook een up-to-
date agenda aan voor nationale en internationale NKO-congressen en –symposia. U mag ons steeds 
interessante activiteiten laten weten (infovanko@gmail.com), wij voegen deze dan graag toe. 
 
23/02/2019 Voorjaarsvergadering 2019 (Koninklijke Belgische Vereniging), Brussel, bekendmaking 

winnaars Rotsbeenwedstrijd (deelname reeds afgesloten) 
30/03/2019 VA-NKO FESS Course: een dag hands-on FESS voor ASO’s onder begeleiding van ervaren 

rhinologen, skillslab Sint-Augustinus Antwerpen (www.skillslab-antwerpen.be), inschrijvingen 
zullen binnenkort worden geopend 

05/2019 Hearing Aid Day: een wetenschappelijke avond bij een audiologische firma 
06/2019 Emergency Course: een halve dag voor coassistenten en ASO’s met praktische voorstelling 

van belangrijke topics omtrent NKO-urgenties 
08/2019 FESS Course Gent (endoscopic surgery of the paranasal sinuses & skull base), ism de 

organisatie van de FESS course kon VA-NKO de afgelopen jaren telkens een gereduceerd tarief 
aanbieden aan vijf leden 

09/2019 Dag van de Assistent: een wetenschappelijk programma in de voormiddag (ook toegankelijk 
voor niet-leden) en sociale activiteiten in de namiddag en avond 

11/2019 Interuniversitaire Rotsbeenwedstrijd: boorwedstrijd met teams per universiteit, UCL 
Louvain-la-Neuve 

22-23/11/2019 Najaarsvergadering 2019 (Koninklijke Belgische Vereniging), Louvain-la-Neuve 
2019 Boekenverkoop: doorheen het jaar zullen er één of meer aanbiedingen zijn om een relevant 

naslagwerk aan een gereduceerd tarief aan te kopen 
 
Om in 2019 lid te worden van VA-NKO dient u zich vòòr 31/03/2019 aan te melden op onze website 
(www.va-nko.be). Uw lidmaatschap wordt erkend door betaling van het inschrijvingsgeld (ASO’s: 15€, 
erkende NKO-artsen: 50€, BE35 6451 4903 1037). Nieuwe ASO’s dienen zich wel nog apart en gratis 
aan te melden bij de Koninklijke Belgische Vereniging (www.orl-nko.be).  
 
Tot slot staan we erop om iedereen die onze werking mogelijk maakt, te bedanken, met een bijzondere 
vermelding voor het vorige bestuur, onze sponsors en de sprekers op onze activiteiten. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Het bestuur 2019 van VA-NKO 
 
Frederic Acke, Eline Beckers, Margot Berings, Caroline Bongers, Frederick Dochy, Anne-Sophie 
Eeckels, Elisabeth Gréant, Laure Poels, Tine Van Becelaere, Roos Van Geet en Alexia Van Weijnen 


