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Voorbij die mooie zomer
‘Het is weer voorbij die mooie zomer’ zong Gerard Cox 
in de jaren 70 al. Dat zal voor de meeste leden het geval 
zijn echter niet voor de secretaris van de NVVG. Hij 
zit op de fiets, op de Continental Divide, ergens tussen 
Banff (Canada) en Antilope Wells, grensplaats in New 
Mexico. In die plaats zal ik persoonlijk controleren of de 
‘Mexican wall’ van Trump al gerealiseerd, in aanbouw 
of nog slechts een luchtkasteel is. Ik denk het laatste. 
Nederland is hier ver weg en de NVVG redelijk buiten 
beeld. U hebt echter de hele zomer uitgekeken naar het 
nieuws van de NVVG zodat ik u niet teleur kan stellen. 
Veel valt er echter, zo kort na de zomer, niet te melden. 
Al vaker heb ik u erop gewezen dat het meest actuele 
nieuws doorgaans te lezen is op de site. Echt dringende 
zaken zullen wij u altijd melden met een extra ‘NVVG-
nieuws’ per e-mail. 

Dubbelregistratie
Sommige verzekeringsartsen hebben een tweede registra-
tie als bedrijfsarts. Een enkel lid heeft zelfs drie registra-
ties. De wetenschappelijke verenigingen zijn overeengeko-
men dat men slechts voor één registratie hoeft te voldoen 
aan de eisen voor evaluatie individueel functioneren of 
de bedrijfsgeneeskundige variant daarvan , visitatie. Het 
is aan het individuele lid om te kiezen voor – meest voor-
komend – het traject van visitatie (NVAB) of EIF (KAMG 
en NVVG). Probleem is wel dat de registratiedata veelal 
niet synchroon lopen. Daarover zal het Kwaliteitsbureau 
Sociale Geneeskunde (KBSG) zich nog nader buigen.

Najaarsledenvergadering
Deze staat gepland voor 3 oktober 2019, locatie Van der 
Valk Hotel in Utrecht. De uitnodiging hebt u waarschijn-
lijk inmiddels per e-mail ontvangen. Zo niet, dan adviseer 
ik u de website te raadplegen. Tijdens de vergadering zal 
onder andere de begroting voor 2020 gepresenteerd wor-
den. Daarop vooruitlopend meld ik u dat er een voorstel 

zal komen om de contributie met 5 euro te verhogen. 
Hopelijk bent u tegen die tijd bijgekomen van de schok 
en hebt u daarvoor al een reservering kunnen treffen. 
Het wetenschappelijke programma zal dit keer worden 
verzorgd door Jong-VA. Als bestuur zijn we daar erg blij 
mee. Het onderwerp is Aan het werk (blijven) met een 

visuele beperking. De arbeidsmogelijkheden van slecht-
ziende werknemers zullen centraal staan en uitgebreid 
aan bod komen in onder andere een drietal interessante 
workshops. 

Gesprek met de minister
Nog net voor het zomerreces heeft onze voorzitter samen 
met de voorzitter van de NVAB een gesprek gehad met 
minister Koolmees. Het was vooral een kennismaking die 
prettig verlopen is maar uiteraard zijn ook de publicaties 
in Trouw en de gewijzigde rol van de verzekeringsarts 
– meer op afstand – bij de RIV-toets besproken. In het 
gesprek heeft de minister uitgesproken dat het de intentie 
is dat de claimbeoordeling ook in de toekomst bij het 
UWV belegd zal blijven. Een beoordeling met ‘twee paar 
ogen’ heeft altijd de voorkeur maar zal door het capaci-
teitsprobleem – tekort aan verzekeringsartsen – niet altijd 
gerealiseerd kunnen worden. In dat geval kunnen er 
onder omstandigheden andere keuzes gemaakt worden. 
Concrete voorbeelden werden door de minister (nog) niet 
genoemd. 

Agenda
■■ Najaarsledenvergadering:  3 oktober 2019 te 

Utrecht 
■■ Verzekeringsgeneeskundige dagen:  6-8 november 

2019 in Almere
■■ TBV Congres Als cliënten klagen:  20 november 2019 

in Veenendaal

Hans de Brouwer, secretaris


