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Evaluatie Individueel Functioneren (EIF)
Sylvia van der Burg heeft om haar moverende redenen
afstand gedaan van het voorzitterschap van de projectgroep. Het bestuur betreurt dit ten zeerste maar begrijpt
de overwegingen van Sylvia ten volle. Van groot belang is
dat dit de voortgang van EIF niet ophoudt. Met de overige
betrokken verenigingen (KAMG en GAV) wordt druk
naar een oplossing gezocht waarvan de contouren nu wel
zichtbaar zijn maar nog te vaag om al aan het papier toe te
vertrouwen. Wij zullen u van de vervolgontwikkelingen
op de hoogte houden. U kunt er echter op vertrouwen
dat de planning qua herregistratie en de rol daarin van EIF
niet zal wijzigen.
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Publicatie van tuchtrechtelijke maatregelen
Zoals u waarschijnlijk weet, worden opgelegde tuchtrechtelijke maatregelen zwaarder dan een waarschuwing tot
op heden standaard gepubliceerd in het BIG-register en
een lokale krant uit de woonregio van de veroordeelde
arts. Over deze publicatie wordt al enige jaren discussie
gevoerd waarbij de verantwoordelijk minister voor handhaving van de bestaande praktijk was. Zelfs heeft het even
de richting op gedaan dat ook de lichtste maatregel – de
waarschuwing – gepubliceerd moest worden; de vorige
minister, mevrouw Schippers, had aanvankelijk dat voornemen. De tuchtcolleges hebben zich echter steeds op
het standpunt gesteld dat het aan hen was om te bepalen
of een publicatie van de maatregelen berisping en boete
noodzakelijk was. Ook de KNMG heeft zich herhaaldelijk
op dat standpunt gesteld. De huidige minister, Bruins,
die voornemens was het voorstel van zijn voorganger
Schippers met ongewijzigde verplichte publicatie van
de maatregelen zwaarder dan de waarschuwing door te
voeren, heeft zich onlangs moeten neerleggen bij een
amendement (van CDA en GroenLinks) dat inhoudt dat
het inderdaad aan de tuchtrechter zal zijn om te bepalen of een berisping of geldboete gepubliceerd moeten
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worden. Schorsing, gedeeltelijke ontzegging en schrapping
uit het BIG-register blijven – uiteraard – wel gepubliceerd
worden.
Advies Gezondheidsraad chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)
Ik wil u graag verwijzen naar het artikel elders in dit
nummer.
WKKGZ
Zoals u weet zijn we al een tijdje bezig met het mogelijk
(laten) aanbieden van een collectieve, betaalbare regeling
voor de leden. De enig overgebleven aanbieder had een
offerte aangeleverd waarmee we niet tevreden waren. Er
zaten onduidelijkheden in en de prijs bleek uiteindelijk
hoger uit te vallen dan aanvankelijk aangegeven. Er is een
nieuwe offerte aangevraagd en tevens zal nog gekeken
worden naar mogelijkheden elders.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur komt nog steeds één of twee leden tekort.
Het lukt vaak slechts met veel moeite en soms ook wel
eens niet om de vereniging overal vertegenwoordigd te
laten zijn. Dat is niet alleen jammer, maar voor een vereniging als de onze eigenlijk ook ongewenst. Ik heb het
tekort hier al vaker gemeld en eens in de paar maanden
komt de vraag voorbij of het bestuurslidmaatschap iets
voor u zou kunnen zijn. Met de zomervakantie in aantocht is er weer tijd om daarover uw gedachten nog eens
te laten gaan. Twijfelt u dan kunt u altijd een keer een
bestuursvergadering bijwonen of het gesprek aangaan met
een van de zittende bestuursleden.
Hans de Brouwer, secretaris NVVG
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