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Heidag(en)
Zoals u misschien weet, is er sinds jaar en dag een
jaarlijkse heidag waarop bestuur en commissies en een
aantal genodigden elkaar treffen rondom een bepaald
thema maar vooral om van elkaar te leren, om te uiten
en te horen wat er goed en minder goed gaat en om
inspiratie op te doen. Vorig jaar is besloten om twee
heidagen per jaar te houden. Een heidag rondom een
bepaald thema met een ter zake deskundige spreker en
een tweede dag waarin meer het reilen en zeilen van de
commissies centraal zou staan. Deze opzet is niet goed
gelukt. De eerste dag was een succes maar de tweede dag
hebben we bij gebrek aan belangstelling moeten afzeggen.
Dat is jammer, maar ook wel begrijpelijk gezien de drukke
agenda’s van een ieder en het feit dat het vaak dezelfde
mensen zijn die er een dag voor vrij moeten maken.
Tijdens één van de komende bestuursvergaderingen
zullen we ons beraden op een nieuwe opzet voor 2019.
Ledenraadpleging
Indachtig aan de speech die John Kennedy ooit
hield (“Ask not what your country can do for you –
ask what you can do for your country”) is in de zomer
aan de leden gevraagd wat zij voor de vereniging zouden
kunnen en willen doen. Dat heeft geleid tot een groot
aantal positieve reacties die tijdens de ledenvergadering
op 25 oktober 2018 kort zullen worden toegelicht. Verder
zullen de voorzitters van de diverse commissies de namen
krijgen van de leden die interesse voor een speciﬁeke
commissie hebben getoond. Leden die zich bereid hebben
getoond voor een ‘tijdelijke klus’ ingeschakeld te kunnen
worden, zullen benaderd worden op het moment dat er
zich iets voordoet. Nieuwe bestuursleden hebben zich
helaas niet spontaan gemeld maar u weet inmiddels dat u
zich daarvoor te allen tijde bij het bestuur of secretariaat
kunt melden. De spreekwoordelijke rode loper gaat dan
voor u uit.
Advies Gezondheidsraad
chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)
Misschien is het als u dit leest inmiddels wel zover, maar
terwijl ik dit schrijf zijn we nog in afwachting van een
reactie van de politiek (minister, Tweede Kamer) op het
in maart van dit jaar uitgebrachte advies. Of dat iets
zegt over de urgentie of over de ingewikkeldheid van de
problematiek laat ik verder aan de lezer.
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WKKGZ
De collega’s die zich in de voorbije maanden hebben
aangemeld voor een collectieve regeling hebben begin
september bericht gehad over de deﬁnitieve aanmelding
daarvoor. Mocht u het bericht gemist hebben of alsnog
willen aansluiten dan kunt u dat via het secretariaat
melden. Daarmee is dan de inspanning en tussenkomst
van de vereniging ook wel tot een einde gekomen.
Interessante tuchtrechtuitspraak
Ik wil u wijzen op de uitspraak van het RTC Den Haag
van 21 augustus 2018 (ECLI:NL: TGZRSGR:2018:136).
De uitspraak is met name van belang voor die collega’s die
voor meerdere opdrachtgevers werken en waarbij – dus –
belangenverstrengeling aan de orde kan zijn. Verwijzend
naar de door de KNMG overgenomen NVMSR richtlijn
Medisch specialistische rapportage in bestuurs- en
civielrechtelijk verband komt het college in dit geval tot
de conclusie dat de verzekeringsarts op een aantal punten
de fout is ingegaan, onder meer omdat ze vooraf geen
kennis had genomen van het dossier om zich ervan te
vergewissen of ze de opdracht kon verrichten voor wat
betreft haar onafhankelijkheid. Vervolgens ging het in de
communicatie met de keurling en de verslaglegging over
het gebeurde ook nog mis. Kijk dus altijd eerst of het u
vrij staat een onderzoek te doen. Bij twijfel geldt hetzelfde
als bij inhalen in het verkeer, niet doen. En, voor het geval
u er gaandeweg pas achter zou komen, communiceer dat
duidelijk met de keurling en de opdrachtgever en zorg
ervoor dat uw rapport, mits toch gemaakt, niet wordt gebruikt om de keurling iets te ontzeggen of toe te kennen.
Evaluatie Individueel Functioneren
Behalve dan dat de trein doordendert, valt hierover op
dit moment weinig te melden. Wel wil ik vermelden dat
er zich ruim voldoende potentiële visitatoren gemeld
hebben, mogelijk zelfs iets te veel, om allemaal direct
de opleiding aan te bieden. Waarschijnlijk zal er dus een
beperkte selectie moeten plaatsvinden. Voor het overige
verwijs ik u naar de site en de nieuwsbrieven, daar zullen
actuele ontwikkelingen ook gemeld worden.
Hans de Brouwer, secretaris NVVG
Agenda
25 oktober
21 november
14 maart 2019
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