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Als ik dit schrijf zucht Nederland onder een ongekende 

zomerse hitte; misschien verlangt u er op het moment 

van lezen al naar terug. Zelf breng ik mijn vakantie door 

aan de westkust van Canada waar het ook warm is, maar 

minder verzengend en verlammend dan in Nederland. 

Het ontbijt werd ons vanmorgen geserveerd door een 

man die de zeventig gepasseerd leek te zijn. Dat bleek, bij 

navraag, ook zo te zijn en toen ik hem vroeg waarom hij 

nog werkte, vertelde hij dat zijn vrouw overleden was en 

dat hij een zinvolle dagbesteding en vooral sociaal contact 

miste. Later die dag zag ik een ogenschijnlijke gezonde 

man, midden dertig schatte ik hem, zittend op de grond 

met een kartonnen bord waarop geschreven “lost wife, 

home and job, help me”. Oud-burgemeester Eberhard van 

der Laan zat er dus niet ver naast toen hij om verloedering 

en rottigheid in de stad tegen te gaan eens wees op het 

belang van wijf, woning en werk, maar dit ter zijde. 

De reden waarom ik het voorgaande schrijf en de twee 

mannen die ik op dezelfde dag ontmoette noem, is dat 

hun verhalen raken aan de kern van ons vak. Arbeid, 

of in ruimere zin participatie, is immers méér dan een 

simpele tegenprestatie voor geld. Het geeft structuur en 

regelmaat aan het leven, brengt iemand in contact met 

anderen, etc.. Het verhaal van de bejaarde man in het 

restaurant laat dat mooi zien. Hun beider verhalen laten 

zien dat het een groot verschil maakt hoe iemand met zijn 

problemen omgaat. Actief aanpakken zoals de man in het 

restaurant of er, letterlijk in dit geval, bij gaan neerzitten 

zoals de man die bedelen als oplossing zag. Een van de 

pijlers van onze vereniging is optimale participatie. In de 

spreekkamer moeten we niet alleen het belang daarvan 

voor het voetlicht brengen maar ons ook – of vooral? – 

richten op de weg daar naar toe. Waarschijnlijk zal het 

dan minder vaak over ziekte en gebrek (moeten) gaan dan 

over gedrag. 

Evaluatie Individueel Functioneren 

Over de vorderingen hebt u begin juni een uitgebreid 

e-mailbericht gehad. Het bericht is gestuurd aan alle le-

den, althans voor zover hun e-mailadres bekend is bij het 

secretariaat. Mocht u het bericht gemist hebben, neemt 

u dan contact op met het secretariaat. Dat is dan meteen 

een mooie gelegenheid om uw e-mailadres door te geven. 

Ook in de zomer is er overigens hard doorgewerkt om 

alles tijdig klaar te hebben, bijvoorbeeld aan de realisatie 

van een digitaal platform dat als ondersteunend voor het 

registratieproces zal moeten gaan dienen. 

Najaarsledenvergadering

Evenals vorig jaar toen de vergadering samenviel met 

een gezamenlijke bijeenkomst van KAMG, GAV en 

NVVG over EIF, zal de najaarsledenvergadering ook dit 

jaar anders van opzet zijn. Het wetenschappelijk deel is 

uitgebreider dan in de voorgaande jaren. In verband met 

de beschikbaarheid van sprekers vindt de vergadering 

plaats op 25 oktober 2018. Eerder is 16 oktober 2018 

als datum genoemd maar voor zover die datum al extern 

gecommuniceerd is, wijs ik op de nieuwe datum van 25 

oktober 2018. Hoofdspreker van de middag is Regina 

Kunz. Mocht u niet bekend zijn met haar werk dan wil ik 

u wijzen op het interview met haar en Jan Hoving in TBV 

van februari van dit jaar. Naast evidence-based werken 

binnen ons vak en de bijdrage die het Cochrane Insurance 

Medicine Field hierin kan hebben, zal het op deze middag 

ook gaan over de (ongewenste) variatie in beoordelingen. 

Behalve een plenaire lezing zal er ook volop gelegenheid 

zijn tot interactie. Ook Frederieke Schaafsma, Jan Hoving 

en Rob Kok zullen een bijdrage leveren. 

Tijdens de vergadering zullen ook de resultaten van de 

ledenraadpleging – ongetwijfeld door u allen ingevuld! 

– worden gepresenteerd. Verder kunt u de gebruikelijke 

vergaderonderwerpen verwachten, zoals de begroting 

2019.

Hans de Brouwer, secretaris NVVG

Agenda
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14 maart 2019 NVVG lustrumcongres
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