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Call for abstracts Verzekeringsgeneeskunde dagen (VGDAGEN) 

De VGDAGEN vinden dit jaar plaats op 5 en 6 november. De VGDAGEN bieden 
gelegenheid aan collega's, onderzoekers e.a. om voor het vakgebied relevante 
onderzoeksvoornemens of –resultaten over het voetlicht te brengen. De dagen 

worden georganiseerd door de NVVG en de GAV. 

De organisatiecommissie nodigt u van harte uit een abstract voor een voordracht of 
een posterpresentatie in te dienen. Abstracts dienen betrekking te hebben op 
verzekeringsgeneeskunde in bredere zin, waarbij ook klinische onderwerpen met 
een verzekeringsgeneeskundig raakvlak welkom zijn. Inzendingen worden 

geaccepteerd tot 1 juli aanstaande. 

Meer informatie over het indienen van een abstract kunt u vinden op www.nvvg.nl 
en www.gav.nl. 

 

NVVG in de pers 

In een interview in Trouw van 8 mei jongstleden uit NVVG voorzitter Jim Faas zijn 
zorg over het toenemend aantal WIA aanvragen, het steeds verder uitdijende 
ziektebegrip en de druk die op artsen wordt gezet om een medisch stempel te 
plakken op relatief gezonde mensen. Als iemand daarna het predicaat 

"arbeidsongeschikt"  krijgt, legt dit de schuld voor diens werkloosheid bij die 
persoon, terwijl het ook wel eens aan de arbeidsmarkt kan liggen, laat hoogleraar 

Trudy Dehue in een reactie hierop weten. Zie voor het interview en reacties hierop 
www.nvvg.nl. 

 

NVVG schrijft brief aan minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma 

De NVVG maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van het huidige 
ziektebegrip in de sociale zekerheid en de vervagende grenzen tussen werkloosheid 
en arbeidsongeschiktheid. Deze zorg hebben we geuit in een brief aan minister 

Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die de 
NVVG op 12 mei jongstleden verstuurde. 

In de brief wordt de thematiek nader toegelicht.  De NVVG roept de minister op 
om, samen met de relevante beroepsgroepen, onderzoek te entameren naar het 
thema werkloosheid versus arbeidsongeschiktheid en naar het huidige ziektebegrip 

in de sociale zekerheidsregelingen. 
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Gert van Ekeren, secretaris NVVG 

 

Agenda 

15 oktober 2015  Najaarsledenvergadering NVVG (middag) 

4-6 november 2015 Verzekeringsgeneeskundige (VG) dagen 

9–11 juni 2016   EUMASS Congres, Ljubljana, Slovenië 

 


