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Als u dit leest, is het jaar al weer een eindje gevorderd
maar ik schrijf dit als de feestdagen net achter de rug zijn.
Een periode van rust en even bijkomen ligt achter ons. Er
is daarom ook weinig nieuws van de vereniging te melden. Wel wil ik aangeven dat de EIF-trein volop doorrijdt
en dat u daarvan in het lopende jaar verder op de hoogte
zult worden gehouden. De voorbije periode is er bestuurlijk overleg geweest over de begroting en financiering van
het vervolg van het project. Dat ging dan vooral over de
voorfinanciering, uiteindelijk – ik wees daarop al eerder
zijdelings – zullen de kosten gedragen moeten worden
door de artsen die een verzoek doen voor herregistratie.
Houd er dus rekening mee dat de kosten voor herregistratie in de toekomst zullen toenemen.
Overlijden Tineke Woldberg
In het vorige nummer van TBV hebt u het door Simon
Knepper geschreven In memoriam kunnen lezen. In
een mooie dienst hebben we op 12 december afscheid
genomen van Tineke Woldberg. Haar verdiensten voor de
vereniging zijn groot geweest. In verschillende functies en
hoedanigheden heeft ze een grote bijdrage geleverd aan
de ontwikkeling en professionalisering van de verzekeringsgeneeskunde. De voorbije periode was ze de stuwende kracht achter het Landelijk Opleidingsplan (LOP) en
het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders
(LPP). Tot zeer kort voor haar dood heeft ze hieraan
gewerkt en altijd met de haar kenmerkende enthousiasmerende, maar ook kritische houding. Het bestuur is haar
blijvend erkentelijk voor alles wat ze voor de vereniging
en ons vak heeft gedaan.
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Landelijk Professionaliseringsplan
Dit plan is in oktober 2017 door de diverse besturen
(NVAB, KAMG, NVVG en GAV) vastgesteld en per 1
januari 2018 in werking gelegen. Per dezelfde datum is
ook het Landelijk Opleidingsplan in werking getreden.
Niet onvermeld mag blijven dat het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de besturen van de verenigingen
gecomplimenteerd heeft met de voortvarende ontwikkeling van het Landelijke Professionaliseringsplan als
vervolgproject in het kader van KOERS. Het zal duidelijk
zijn dat de complimenten niet zozeer voor het bestuur
zelf bedoeld zijn, maar vooral voor hen die daadwerkelijk
aan de totstandkoming van het plan hebben bijgedragen.
Problemen stageplekken aios
Bij de heidag in september 2017 is het probleem van het
vinden van stageplekken voor aios aan de orde gekomen.
De vraag was of de wetenschappelijke vereniging (NVVG
dus) daarin iets zou kunnen betekenen. Die vraag is
voorgelegd aan de commissie Opleidingen. De commissie
heeft aangegeven wel een rol te hebben in de beoordeling
van het onderwijs, maar niet in de inregeling ervan. De
verantwoordelijkheid voor de stageplekken ligt bij de
direct betrokkenen. Dat zijn in dit geval de werkgevers en
onderwijsinstellingen (NSPOH en SGBO).
Hans de Brouwer, secretaris NVVG
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