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begrip capablities: de mogelijkheden waarover mensen
beschikken om te zijn wie ze willen zijn en om waardevolle dingen te doen en te realiseren in hun leven.
Vertaald naar werk betekent dit dat alle mensen recht
hebben op werk waarin ze kunnen zijn wie ze willen
zijn en kunnen doen wat waardevol is. Zijn take home
message : ‘We moeten mensen niet isoleren in stigma
en tegen elkaar uitspelen maar elkaar laten versterken in
hun capabilities.’

Het afscheidssymposium werd feestelijk afgesloten door
een dankwoord voor Jurriaan Penders door de voorzitter
van de KNMG, René Héman. Ook ontving Jurriaan een
Liber Amicorum en namen velen de gelegenheid om een
gesproken boodschap op te laten nemen. Een staande
ovatie bij de afsluiting en een druk bezochte receptie
maakten de waardering duidelijk voor Jurriaan en zijn
werk voor de NVAB.
Marjolein Bastiaanssen, projectleider NVAB

Jetti Bont, huisarts en hoofd huisartsopleiding AMC,
sloeg een brug tussen huisartsgeneeskunde en bedrijfsgezondheidszorg. Een initiatief zoals van Jeanet Hemke,
die als bedrijfsarts werkzaam was in een gezondheidscentrum ondanks het ontbreken van financiering, is een
voorbeeld van hoe je als Dappere dokter optimale zorg
kunt leveren. Wanneer je de patiënt centraal stelt, is het
logisch dat huisartsen en bedrijfsartsen elkaar opzoeken
voor optimale zorg.
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Najaarsledenvergadering
Op 10 oktober 2017 vond de najaarsledenvergadering
van onze vereniging plaats. De belangstelling was bovengemiddeld groot, mogelijk deels door de combinatie
met de bijeenkomst over de voortgang van het project
Evaluatie Individueel Functioneren (EIF). De grote
opkomst had als voordeel dat een groot deel van de leden
geïnformeerd kon worden over de ontwikkelingen in de
diverse commissies van onze vereniging. Enkele van de
zaken die aan bod kwamen, volgen hierna.
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Namens de commissie Opleidingen ging Hans Bos
uitgebreid in op thema’s als KOERS, het Landelijk
Opleidingsplan en het Landelijk Professionaliseringsplan
Praktijkopleiders. Hij schetste dat KOERS de verzekeringsarts dwingt te professionaliseren, ook op het gebied
van onderwijs. Dit leidt tot veel werk bij de commissie,
deels ook werk dat buiten onze directe competentie ligt.
Daarbij moet vooral gedacht worden aan onderwijskundige expertise.
Namens de commissie Wet- en Regelgeving behandelde
Allart Dekker de ontwikkelingen rondom het Professioneel Statuut van UWV, de KNMG Handreiking over
het opnemen van gesprekken door patiënten en de Wet
Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Over
dit laatste vermeld ik nog dat NVVG de mogelijkheid van
een collectieve regeling voor de leden onderzocht heeft.
Daarover bent u inmiddels geïnformeerd en u hebt uw
eventuele belangstelling kenbaar kunnen maken. Ook
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de ontwikkeling en/of update van richtlijnen kwam ter
sprake. Er liggen de nodige kennisupdates klaar maar
ook hiervoor geldt, net als voor andere zaken binnen de
vereniging, dat financiën en mankracht nodig zijn.
Aansluitend op het laatste is tijdens de vergadering ook
een beperkte contributieverhoging ter stemming gebracht
en akkoord bevonden. Daarover wil ik nog aangeven dat
verdergaande professionalisering van ons vak en de vereniging ertoe zal leiden dat de contributie in de toekomst
verder verhoogd zal worden. De toegenomen eisen voor
behoud van de registratie maar ook de richtlijnontwikkeling die bij gebrek aan (volledige) financiering door
derden door de wetenschappelijke vereniging – dus de
leden – betaald moet worden, zijn daaraan mede debet.
Invitational Conference EIF
Aansluitend op de vergadering vond de Invitational
Conference plaats. Deze was georganiseerd voor leden
van KAMG, GAV en NVVG. De bedoeling was ten eerste
informeren over het proces tot nu toe en de stappen die
nog gezet moeten worden, en ten tweede het beantwoorden van vragen en ophalen van informatie die gebruikt
kan worden voor het vervolgproces. De workshops
bleken daarvoor een nuttig instrument. De planning op
korte termijn houdt een praktijkpilot in en verder zal op
afzienbare termijn gestart moeten worden met werven en
opleiden van visitatoren. Verder zal een digitaal registratiesysteem opgezet gaan worden en zullen er waarborgen
moeten komen voor een goede implementatie van EIF in
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de praktijk. Er is, kortom, nog veel werk aan de winkel
en dat moet dan nog ook nog gebeuren in een vrij beperkte tijd. Mocht u op enigerlei wijze gevraagd worden
een bijdrage te leveren, aarzel dan niet.
Verzekeringsgeneeskundige dagen 2017
Op 8, 9 en 10 november waren de verzekeringsgeneeskundige dagen. De organisatie was in de vertrouwde
handen van de congrescommissie. Het is bewonderingswaardig hoe de commissie erin slaagt elk jaar weer een
congres van hoge kwaliteit te organiseren. Daarnaast is
het gewoon gezellig en is de catering prima verzorgd.
Vanaf deze plek is een bedankje aan de commissie zeker
op zijn plaats.
Traditiegetrouw kende het programma ook dit jaar een
Engelstalige donderdag en Nederlandstalige vrijdag.
Persoonlijk vond ik de vrijdag beter maar dat geldt
mogelijk niet voor eenieder. Van de donderdag herinner
ik me vooral de voordracht van prof.dr. J.C. Coyne die
ging over screening op depressie en de lezing van dr.
M. Hamer over de obesitasparadox. De laatste bracht
de zaal even in de waan dat overgewicht in combinatie
met de afwezigheid van metabole risicofactoren niet zo
erg is, maar hij sloot af met de mededeling dat dit slechts
voor de happy few geldt en dat voor de meeste mensen
met overgewicht een overgang naar een status met
risicofactoren (als: verhoogde bloedsuikers, verhoogde
bloeddruk en verstoord vetspectrum) plaatsvindt. Enige
teleurstelling ging toen wel door de zaal. Het onderwerp dat de Deense spreker dr. H. Kasch behandelde
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(verschillen en overeenkomsten bij whiplash, postcommotioneel syndroom en posttraumatische hoofdpijn) was
interessant, maar werd niet wat ik ervan verwachtte. De
vrijdag was van hoge kwaliteit. De lezing van prof.dr. P.
Schnabel was bijzonder onderhoudend en hield de zaal
aandachtig bij de les. Dat bleef zo tijdens de voordrachten die daarna volgden van neuroloog prof.dr. T. van
Laar, orthopedisch chirurg dr. W.J. Willems en vestibulair
deskundige (‘vestibuloog’) prof. dr. H. Kingma. Vooral
de voordracht van de neuroloog heeft me zaken geleerd
die ik nog niet wist, bijvoorbeeld dat obstipatieklachten
en reukstoornissen vooraf kunnen gaan aan de pas vele
jaren latere vaststelling van de ziekte van Parkinson. De
voordracht, na de lunch, over de wat militaire aanpak
van PTSS door psycholoog J.J. Berendsen was prikkelend.
Of het altijd werkt en blijft werken weet ik niet, maar de
aanpak getuigt wel van de durf om buiten de gebaande
paden te treden. Na goed bezochte en leuke workshops
werd de dag afgesloten met een lezing over vertrouwen.
Drs. E. Schoppen vertelde hoe met de juiste emoties en
motivaties duurzaam vertrouwen kan ontstaan en hoe
dat vervolgens kan worden gebruikt om gedrag duurzaam te veranderen. Het was een inspirerende afsluiting
van een succesvol congres.
Hans de Brouwer, secretaris
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