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Ledenvergadering 

Zoals bekend zijn er elk jaar twee ledenvergaderingen. De 

eerste vond plaats op 4 april 2018. Ongeveer dertig leden 

hadden de reis naar Veenendaal gemaakt. Dat is ongeveer 

4% van het totale aantal leden. Of dat veel of weinig is, 

laat ik aan u als lezer. Voor wie er niet waren, volgt hier 

nog een kort verslag. 

Het jaarverslag, opgesteld door de secretaris, werd 

ongewijzigd goedgekeurd. De penningmeester gaf een 

uitgebreide toelichting op het gevoerde financiële beleid. 

Daarbij werden vooral vragen gesteld over de ruime 

reserve die inmiddels ontstaan is. Duidelijk werd dat de 

aanwezige middelen nu weliswaar ruim lijken, maar dat 

deze bij effectuering van alle wensen snel zouden ver-

dampen. Zelfs de ontwikkeling van een richtlijn per jaar 

zou niet betaald kunnen worden uit de eigen middelen 

van de vereniging. De kascommissie heeft de boeken 

gecontroleerd en gaf daarover bij monde van Eric van der 

Jagt een korte toelichting. Hierna werd de penningmees-

ter decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. 

Eric trad af als lid van de kascommissie. Sjef Wijnen zal 

zijn plaats innemen. 

De penningmeester ging ook in op de voorfinanciering 

voor de tweede en derde fase van het project EIF. De 

vergadering stemde in met het voorstel om daarvoor 

een lening van € 50.000,- ter beschikking te stellen. De 

lening zal terugbetaald worden doordat de kosten van de 

ontwikkelfase als een opslag opgenomen zullen worden in 

de rekening die u straks zult ontvangen bij herregistratie.

Zoals eerder aangekondigd zijn bij de vergadering het ge-

wijzigde statuut en het (daarop) aangepaste huishoudelijk 

reglement besproken. Door opmerkzame leden werd nog 

gewezen op enkele onduidelijkheden en inconsistenties. 

Dit leidde tot kleine aanpassingen. Hierna werd met de 

volgens het oude statuut benodigde meerderheid akkoord 

gegaan met statuutwijzigingen. Het nieuwe statuut moet 

nog bij de notaris passeren. Daarna is het nieuwe statuut 

van kracht. Het nieuwe statuut en het nieuwe huishoude-

lijk reglement zullen op het beschermde deel van de site 

geplaatst worden dan wel op aanvraag bij het secretariaat 

verkregen kunnen worden. 

Het gebruikelijke verhaal van de voorzitter ging over het 

advies van de Gezondheidsraad, zie ook hierna. 

Na de pauze werd de Talma penning uitgereikt aan 

 Jeremy Lek. Het bijpassende laureaat werd uitgesproken 

door Sjef Wijnen, voorzitter van de commissie die de in-

zendingen beoordeelt. Na toespraak, bloemen en applaus 

gaf Jeremy een korte lezing over zijn onderzoekartikel 

“What are entrepreneurial job demands and stressors?”. 

In een onderhoudend betoog praatte hij ons bij over de 

lusten en lasten en bedreigingen en kansen van het vrij 

ondernemerschap. 

De vergadering werd afgesloten met een lezing van mr. dr. 

Sjaak Nouwt, jurist en adviseur gezondheidsrecht bij de 

KNMG. Zijn lezing ging over de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). Deze Europese verordening 

wordt per 25 mei 2018 van kracht en gaat gelden in alle 

EU lidstaten. Regelgeving die in de afzonderlijke lidstaten 

tot die datum geldig is, in Nederland gaat het dan om de 

Wet bescherming persoonsgegevens, wordt gelijktijdig 

ingetrokken. Aan de hand van een stappenplan annex 

checklist werd duidelijk gemaakt wat de belangrijkste 

 onderdelen van de AVG zijn. Of en in hoeverre de AVG 

van belang is voor uw werkzaamheden valt hier niet in 

enkele regels samen te vatten. Ik wil u daarvoor verwijzen 

naar de Handleiding Algemene verordening gegevens-

bescherming die, onder andere via de site van het ministe-

rie van Justitie en Veiligheid te downloaden is. De spreker 

heeft toegezegd zijn presentatie ter beschikking te stellen. 

Voor zover deze niet terug te vinden is in nieuwsbrief of 

op de site, kunt u daarvoor het secretariaat benaderen. 

Advies Gezondheidsraad ME/CVS

Op 19 maart 2018 heeft de Gezondheidsraad zijn lang 

verwachte advies over ME/CVS naar buiten gebracht. Het 

advies heeft veel stof doen opwaaien, in het bijzonder de 

tekortschietende wetenschappelijke onderbouwing van 

sommige conclusies, de kleuring daarvan door de visie van 

(een deel van) de patiënten en de aanbeveling die betrek-

king heeft op herstelgedrag. Namens de NVVG heeft onze 

voorzitter stevig gereageerd op het advies, mede naar aan-

leiding van de reactie (lees: werkinstructie) van een grote 

werkgever en publicaties in de (sociale) media. Tijdens de 

ledenvergadering heeft de voorzitter dit nader uitgelegd 

en toegelicht. Daarbij kreeg hij de volledige steun van 

de aanwezige leden. De vergadering ondersteunde de 

voorzitter in zijn standpunt dat de multidisciplinaire 

richtlijn uit 2013 leidend is en niet opzijgezet wordt door 

het advies van de Gezondheidsraad. De NVVG zet in op 

ontwikkeling van een nieuwe multidisciplinaire richtlijn 

waarin het advies van de Gezondheidsraad meegenomen 

wordt. Als u dit leest is het inmiddels een aantal weken 

verder en zijn er waarschijnlijk al nieuwe ontwikkelingen. 

Mogelijk is dan ook bekend wat de Tweede Kamer met 

het door hem gevraagde advies gaat doen. 

Hans de Brouwer, secretaris NVVG
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