
van de verenigingen

521tbv jaargang 24 |  nr.10 |  december 2016

Terugblik op 2016

Vooruitlopend op het jaarverslag dat later, namelijk bij de 

voorjaarsledenvergadering, gepresenteerd zal worden, 

volgt hierna een korte terugblik op 2016. Het laatste num-

mer van het jaar is daarvoor een uitgelezen gelegenheid. 

Het bestuur is in de loop van 2016 voor een groot deel 

vervangen. Met een nieuwe voorzitter, een nieuwe 

penningmeester, een nieuwe secretaris en twee nieuwe 

leden was het af en toe wennen. Gelukkig waren er een 

directeur, een kwalitatief hoogstaand ondersteunend 

secretariaat en twee al langer zittende bestuursleden als 

constante factoren. Het ledental van onze vereniging is in 

de loop van 2016 gestaag toegenomen, met gelukkig ook 

veel jonge collega’s.

Het afgelopen jaar is er door velen in onze vereniging hard 

gewerkt. Een bijzondere vermelding moet er dan zijn voor 

de onderwijscommissie die hard gewerkt heeft aan de 

voltooiing van het Landelijk Opleidingsplan (LOP). Ook 

de werkzaamheden van de stuur- en werkgroep Evaluatie 

Individueel Functioneren (EIF) wil ik hier noemen, niet 

in de laatste plaats omdat het uiteindelijke resultaat ervan 

voor een ieder van ons van belang zal zijn bij de toekom-

stige herregistraties. 

Bemoedigend is de vaststelling dat de vereniging meer 

en meer in beeld komt bij andere partijen. Het grote 

aantal uitnodigingen voor deelname aan vergaderingen, 

congressen, brainstormsessies e.d. toont dat aan. Ook 

binnen de KNMG wordt het belang van de kleinere fede-

ratiepartners (naast NVVG ook NVAB en KAMG) groter 

en komt er meer gelijkwaardigheid met de van oudsher 

meer dominante partners als de huisartsenvereniging en 

de specialistenfederatie. We komen meer en meer op de 

kaart te staan. Keerzijde van dit is natuurlijk dat er een 

evenredige hoeveelheid werk aan vastzit die neerkomt op 

een beperkt aantal leden van onze vereniging. Sta uzelf 

toe om onder de kerstboom eens te bedenken wat u voor 

de vereniging kunt doen, zou ik zeggen. 

Een andere positieve ontwikkeling die ook de toenemen-

de maatschappelijke relevantie van ons vak laat zien, 

is het feit dat verzekeringsartsen vaker als deskundigen 

worden ingeschakeld door rechtbanken en Centrale 

Raad van Beroep. De overtuiging dat het vaststellen van 

beperkingen het domein is van de verzekeringsarts dringt 

ook daar door. Dat is positief maar het vraagt ook veel van 

de individuele verzekeringsarts, namelijk het vervaardi-

gen van een goed onderbouwd rapport dat een kritische 

toets door rechter en partijen moet kunnen doorstaan. 

Plausibiliteit en consistentie zijn dan relevante begrippen 

maar gebruik ervan moet meer zijn dan een bezwerende 

formule. 

Het was uiteraard niet allemaal even positief in 2016. 

Daarmee doel ik op het voorlopige einde van de bespre-

kingen met de GAV waardoor het niet lukte om op korte 

termijn tot een verdergaande samenwerking (of zelfs fu-

sie) te komen. Uitgangspunt, ook voor 2017, blijft echter 

bestendiging van de bestaande samenwerking en waar 

mogelijk uitbreiding daarvan. 

Verzekeringsgeneeskundige dagen

Onder grote belangstelling vonden begin november jl. 

de jaarlijkse VG-dagen plaats. Ook dit jaar schotelde de 

congrescommissie ons weer een afwisselend en verrassend 

programma voor. De formule met plenaire sessies in de 

ochtend en parallelsessies in de middag sloeg ook dit jaar 

weer goed aan. De kwaliteit van de sprekers was, zeker 

op de donderdag die volgens traditie geheel Engelstalig 

was, van hoge kwaliteit. Daarbij denk ik overigens wel dat 

de combinatie van een postprandiale dip en een mono-

toon vertellende Australische spreker voor velen een hele 

uitdaging was. Uitermate prikkelend was de lezing van 

psychiater Bass over functionele pijnsyndromen, door hem 

gekwalificeerd als ‘the big eight’. Hij was duidelijk geen 

‘believer’ en het zou aardig zijn geweest als zijn lezing eni-

ge tegenspraak had gehad. In de parallelsessie in de middag 

kwam er wel iets kritiek maar het bleef een wat eenzijdige 

benadering van deze lastige problematiek. Zonder iets af te 

willen doen aan de relevantie van het donderdagprogram-

ma was de inhoud van de lezingen van vrijdag meer gericht 

op de praktijk van alledag. Neurochirurg Grotenhuis hield 

een lezing over traumatische hernia’s. Ieder van ons die 

zich bezighoudt met letselschade- of ongevallendossiers 

zal herhaaldelijk geconfronteerd worden met dit lastige 

vraagstuk. Er werden enkele nuttige handvatten aangereikt 

om het onderscheid tussen een traumatische of niet-trau-

matische oorsprong te kunnen maken. Ook de lezingen 

van neuro-oncoloog Van den Bent en psycholoog Wagenaar 

waren van praktische waarde voor de beoordelingen die 

wij plegen te doen. De uitsmijter van de dag werd dit keer 

verzorgd door filosoof Menno de Bree. Hij nam het modi-

euze mindfullness op de hak en zette daar een meer omvat-

tende vorm van levenskunst tegenover. Een aantal van de 

dingen die hij in dat kader adviseerde, kunt u de komende 

vrije dagen al eens proberen. Ik noem: meer lezen, meer 

filosofie, soms even niets doen maar vooral: een algemene 

liefde voor dieren, kinderen en de medemens. 

Vanaf deze plek en namens het gehele bestuur wens ik u 

fijne dagen en alle goeds voor 2017.

Hans de Brouwer, secretaris NVVG

Agenda
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10 oktober 2017 Najaarsledenvergadering
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