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Lustrumcongres 
Als u dit leest, kunnen we hopelijk terugkijken op een 
geslaagd jubileumcongres. Omdat de deadline voor het 
aprilnummer enige tijd voor het congres was, kunt u een 
uitgebreid verslag van het congres pas in het volgende 
nummer lezen. 

Evaluatie individueel functioneren (EIF)
De kick-off-bijeenkomsten werden alle zeer goed 
bezocht. De belangstelling was zelfs zo groot dat er een 
extra bijeenkomst op 18 april gepland is. Deelnemers 
hebben laten weten dat ze veel hebben aan de informatie 
die gegeven is. Het algemene gevoel is dat er vooral veel 
koudwatervrees weggenomen is. Voor de meest actuele 
informatie over EIF wil ik u verwijzen naar onze site 
maar vooral naar de site van het Kwaliteitsbureau Sociale 
Geneeskunde (KBSG) die sinds kort in de lucht is. De 
site is nog in ontwikkeling en zal de komende tijd verder 
gevuld worden. Het KBSG zal u de nodige ondersteuning 
gaan bieden bij uw herregistratie. In een persoonlijke 
digitale omgeving kunt u uw evaluatie (individueel 
en groep) gedurende de registratieperiode van 5 jaar 
plannen, uitvoeren en onderhouden. Hiertoe worden 
evaluatie-instrumenten en externe coaches beschikbaar 
gesteld. 

Talmapenning 2019
De Talmapenning wordt jaarlijks toegekend aan een 
voor de verzekeringsgeneeskunde relevante, originele 
en wetenschappelijk gefundeerde publicatie waarin een 
eigen onderzoek beschreven wordt. Dat kan zowel een 
kwalitatief als kwantitatief onderzoek zijn. Beschou-
wende of opiniërende publicaties – hoe interessant 
deze soms ook kunnen zijn – dingen niet mee omdat de 
prijs vooral beoogt een erkenning te zijn voor origineel 
wetenschappelijk werk. Uiterste inzenddatum is  
31 augustus 2019. Mogelijk geschikte inzendingen 
kunnen ook door derden onder de aandacht van de jury 
gebracht worden. Voor nadere informatie verwijs ik naar 
de NVVG-site of de voorzitter van de jury, Sjef Wijnen 
(sjef.wijnen@uwv.nl). 

Podcast NVVG
Geheel passend bij de tijdgeest heeft onze vicevoorzitter 
Kevin De Decker, het plan opgevat om de vereniging 
en het vak verzekeringsgeneeskunde door middel van 
podcasts onder de aandacht te brengen. De eerste zijn 
inmiddels te bekijken via een link op de NVVG-site. Hebt 
u zelf een idee voor een podcast neem dan contact op met 
het secretariaat.

Bestuursfunctie
Dit onderwerp komt zo eens in de paar maanden voorbij, 
nu wel met iets meer urgentie dan eerder. Volgend jaar 
lopen de zittingstermijnen van diverse bestuursleden af en 
niet alle zittende leden zijn bereid er een (volledige) extra 
termijn aan vast te knopen. U begrijpt waarschijnlijk al 
wat er gaat komen, namelijk een klemmend verzoek om 
een functie als bestuurslid te overwegen. Oriënterend een 
bestuursvergadering bijwonen is altijd mogelijk.

Invoering vermelding BIG-nummer
Om het voor patiënten gemakkelijker te maken de 
bevoegdheid van een zorgverlener als bijvoorbeeld een 
arts te controleren komt er een verplichting om het 
BIG-nummer te vermelden. Of dit per 1 april 2019 al 
gerealiseerd zal zijn, is nog de vraag. De KNMG, op zich 
voorstander van de vermelding, is niet meegenomen in de 
manier waarop de uitvoering geregeld zou worden. Het 
wetsvoorstel gaat (te) ver omdat het BIG-nummer ook op 
facturen wordt vermeld. Ook is het toezicht volgens de 
KNMG onvoldoende geregeld. De KNMG heeft daarom 
bij het ministerie aangedrongen op aanpassing en op een 
latere invoering. Of dit ook gelukt is, is voor u als lezer 
misschien al een weet, voor mij echter op dit moment nog 
een vraag. 

Agenda
■■ Verzekeringsgeneeskundige dagen Almere 6-8 novem-

ber 2019
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