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Herregistratie en intercollegiale toetsing

Er blijkt nog steeds enige onduidelijkheid te zijn over 

herregistratie en intercollegiale toetsing. Deze onduide-

lijkheid is een gevolg van de invoering van het Besluit 

herregistratie specialisten per 1 januari 2016. Inmiddels 

is op dat besluit een aanpassing doorgevoerd die inhoudt 

dat de oude regeling voor intercollegiale toetsing weer van 

kracht is; feitelijk van kracht gebleven is. Als voorheen 

kunt u de uren tot het bekende maximum inbrengen als 

uren deskundigheidsbevordering. De oude regeling blijft 

van kracht totdat deze vervangen wordt door een nieuwe 

regeling in kader van EIF (Evaluatie Individueel Functio-

neren). 

Nieuwe vicevoorzitter

Tijdens de najaarsledenvergadering nam Deha Erdogan 

afscheid als bestuurslid. Met zijn vertrek kwam de functie 

van vicevoorzitter vacant. Kevin de Decker heeft zich 

bereid getoond het vicevoorzitterschap op zich te nemen. 

Kevin is ook actief in het ANIOS-netwerk en wij hopen 

dat zijn vicevoorzitterschap ook positief zal uitwerken 

voor het binden en boeien van jonge collega’s. De vereni-

ging vergrijst zo mogelijk nog sneller dan de beroepsgroep 

zelf en dat dient uiteraard gekeerd te worden. 

Richtlijn Depressie

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn maar per 1 janu-

ari 2017 is de Richtlijn Depressie ingevoerd. Deze richtlijn 

vervangt het protocol Depressieve Stoornis. Anders dan 

destijds het protocol is de nieuwe richtlijn in gezamen-

lijkheid ontwikkeld door NVAB, GAV en NVVG. In de 

richtlijn worden voor de praktijk bruikbare aanbevelingen 

gedaan voor preventie, diagnostiek, interventies, prognose 

en evaluatie. Kennisnemen en vervolgens toepassen van 

de richtlijn zal bijdragen aan de kwaliteit van het hande-

len van de bedrijfs- of verzekeringsarts. In het verlengde 

daarvan zullen ook klanten die leiden aan een depressie 

een positieve werking van de richtlijn kunnen ervaren. 

Voorjaarsledenvergadering

Graag breng ik nu al de voorjaarsledenvergadering onder 

uw aandacht. Tijdens de vergadering wil het bestuur een 

voorstel presenteren voor vergoeding van commissie- en 

bestuursleden. Het bestuur acht het van belang om hier-

over tijdens de vergadering met zoveel mogelijk leden van 

gedachten te wisselen en tot besluitvorming te komen. 

Dat is de reden dat ik de vergadering extra onder uw 

aandacht breng. Overigens zal tijdens de vergadering ook 

de Talmaprijs uitgereikt worden en zal de voorzitter of de 

directeur u bijpraten over de ontwikkeling van EIF. Voeg 

daarbij een interessante lezing en twee accreditatiepunten 

en dan is er toch eigenlijk geen excuus meer om niet te 

komen. 

Nieuwe site NVVG

De site is er nog niet maar er wordt hard aan gewerkt. 

 Begin dit jaar heeft het secretariaat, nadat daarvoor 

toestemming was verkregen tijdens de najaarsleden-

vergadering, een ledenraadpleging uitgezet. Het grote 

aantal reacties heeft bruikbare gegevens opgeleverd en 

deze zullen zeker gebruikt worden bij het bouwen van de 

site. Het bestuur wil u danken voor uw input. 

Hans de Brouwer, secretaris NVVG

Agenda

6 april  Voorjaarsledenvergadering

10 oktober Najaarsledenvergadering
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