Uit de Verenigingen NVVG

Najaarsledenvergadering in Almere

Op 15 oktober vond in het Van der Valk Hotel in Almere de najaarsledenvergadering
van de NVVG plaats. Er waren circa 30 leden aanwezig. Na het vaststellen van de
notulen van de voorjaarsledenvergadering en bespreking van de financiële zaken,
werd verslag gedaan over de activiteiten van de diverse NVVG commissies. Ik laat
er hier een aantal volgen, zonder de pretentie te hebben volledig te zijn.
Per 1-1-2019 moet ieder verzekeringsarts een individueel opleidingsplan hebben en
moet de kwaliteitsvisitatie operationeel zijn voor de herregistratie; de commissie
Opleiding is er druk mee. Het professioneel statuut en het rapport kwaliteitsborging
worden momenteel geactualiseerd. NVVG probeert bij UWV de communicatie
bedrijfsarts – verzekeringsarts bij de RIV beoordeling te bevorderen, bijvoorbeeld
door de afwegingen van de verzekeringsarts ook aan de bedrijfsarts te verzenden.
UWV wijst dit voorstel af omdat het teveel kost. En: de Talma commissie reikt dit
jaar weer een prijs uit.
Het deed de aanwezigen deugd dat na 4 jaar de Talmaprijs weer uitgereikt kon
worden. De prijs ging naar Viona Lapré-Utama voor haar originele en verdienstelijke
onderzoek getiteld "Mag het een onsje meer zijn?". Hierin onderzoekt Viona de kans
op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandige ondernemers met overgewicht. Elders in
deze editie van TBV vindt u haar artikel.
Tot slot van het huishoudelijk deel van de vergadering waren er speeches voor
komende en gaande bestuursleden. Jim Faas sprak Linda ten Hove en
ondergetekende toe, die beide aftreden als bestuurslid. Jim zelf, die al eerder
aankondigde af te treden als voorzitter, werd geëerd door Sylvia Vermeulen,
directeur NVVG. Een nieuwe voorzitter staat in de coulissen. Tot deze aantreedt,
doch uiterlijk tot 2016, zal Jim de voorzittersrol nog vervullen. Deha Erdogan, al
geruime tijd bestuurslid wordt benoemd tot vice voorzitter. En onder luid applaus
werd Maud Boiten geïnstalleerd als nieuwe secretaris van de NVVG.
In het wetenschappelijk deel van de vergadering hield journalist Sander Heijne een
betoog onder de titel "Hebben we de sociale zekerheid gemedicaliseerd?". Vanwege
zijn prikkelende stellingen laaide er al snel een levendige discussie op, die
ongetwijfeld voorgezet werd tijdens de borrel, waarmee de middag afgesloten werd.

Gert van Ekeren, secretaris NVVG

Agenda

4-6 november 2015

Verzekeringsgeneeskundige (VG) dagen, Van der Valk
Hotel, Almere

25 november 2015

13e TBV congres, Jaarbeurs, Utrecht.

17 december 2015

Muntendam symposium, Eye film museum, Amsterdam
(middag)

22-25 mei 2016

25ste

9–11 juni 2016

EUMASS Congres, Ljubljana, Slovenië

ICLAM Congres, Maastricht.

