v an d e ve re n ig in g e n

Deze editie van het verenigingennieuws schrijf ik als de
zomer en de vakanties nog in volle gang zijn. Daaruit zult
u begrijpen dat het een rustige periode is in verzekeringsgeneeskundig Nederland. Graag wil ik echter wel een
aantal zaken onder uw aandacht brengen.
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Nieuwe site NVVG
De nieuwe internetsite is inmiddels een aantal maanden
operationeel. Mocht u er nog niet naar gekeken hebben,
dan nodig ik u van harte uit dat eens te doen. Het
bestuur is trots op het resultaat en hen die er, deels ook
belangeloos, veel tijd en energie ingestoken hebben, zeer
erkentelijk. Naast algemene zaken over de vereniging zijn
opleiding, kwaliteit en wetenschap centraal gepositioneerd
en zo hoort dat ook bij een wetenschappelijke vereniging.
Bezoek de site en laat horen wat u ervan vindt. De vereniging is van en voor alle leden en uw input, kritisch en
opbouwend, kan de site alleen maar verbeteren. Met een
meer moderne en actuele site en het gebruik van nieuwsbrieven, zal het verenigingennieuws in TBV steeds vaker
iets van ‘mosterd na de maaltijd’ hebben. De tijdspanne
tussen inleveren kopij en publicatie hield dat altijd al iets
in maar nu het nieuws u via de digitale weg vaak nog
eerder zal bereiken, is dat alleen maar toegenomen.
Directie NVVG
Onze nieuwe directeur, Marijke van Bork, is de voorbije
maanden ingewerkt door haar voorganger Sylvia van
der Burg. Uiteraard hebben ook het bestuur, en dan met
name de voorzitter, en het ondersteunend bureau in de
vorm van Joke Selhorst daarin een rol gespeeld. Tijdens de
najaarsledenvergadering zult u nader kennis met Marijke
kunnen maken. We zullen dan ook officieel afscheid
nemen van Sylvia.

anders wordt de vergadering dit jaar gecombineerd met
een invitational conference over Evaluatie Individueel
Functioneren (EIF).
KAMG en NVVG/GAV zijn eind 2015 gestart met
de ontwikkeling van een model evaluatie individueel
functioneren (EIF) en evaluatie groep specialisten. Deze
Wetenschappelijke Verenigingen maken zich hard voor
een optimale kwaliteit van de sociaalgeneeskundige
beroepsuitoefening. Werken aan professioneel handelen,
vakinhoudelijke ontwikkeling en je toetsbaar opstellen
horen hierbij. Periodieke evaluatie van het professioneel
functioneren is niet alleen bedoeld als een toetsinstrument
in het kader van de aangescherpte herregistratie-eisen
per 1 januari 2016, maar geeft ook het educatieve proces
vorm. Het gaat uit van het principe ‘een leven lang leren’.
Artsen moeten zich ook na hun registratie als specialist
of profielarts voortdurend blijven ontwikkelen in álle
CanMEDS-competenties: niet alleen op het gebied van
medisch handelen, maar ook in competenties als communiceren, organiseren en samenwerken.
Tijdens de Invitational Conference zult u geïnformeerd
worden over de (formele) achtergrond van dit project,
de ontwikkeling, de instrumenten en vervolgens zullen
de projectleden met u in gesprek gaan. Deze middag
levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een passende
systematiek die in pilots getest en bijgesteld wordt. KAMG
en NVVG/GAV hopen dat u deze periodieke evaluatie
gaat omarmen als een praktisch bruikbaar en kwaliteitsbevorderend instrument.
Hans de Brouwer, secretaris NVVG
Agenda
10 oktober
8-10 november

Najaarsledenvergadering
Verzekeringsgeneeskundige dagen

Najaarsledenvergadering
Naar ik hoop bij u allen bekend, vindt de najaarsledenvergadering plaats op 10 oktober 2017. Anders dan
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