Verslag EUMASS Council meeting
Op 3-4 Februari jl. heeft de EUMASS Council meeting in Brussel/Leuven plaats gevonden.
In het kader van de mogelijke toetreding tot EUMASS door Servië, waren twee Servische
afgevaardigden als toehoorder aanwezig.
Het congres in Padova (14 t/m 16 Juni 2012) stond uiteraard prominent op de agenda.
Hoewel er aanvankelijk weinig abstracts werden ingestuurd, liep het de dagen vlak voor de
sluitingstermijn storm. Uiteindelijk zijn er meer dan 100 abstracts ingestuurd. Er was ruimte
begroot voor 60 parallel presentaties, maar de organisatie zal nu trachten om nog 2 zalen
bij te boeken, om de capaciteit voor parallelpresentaties te vergroten.
De Scientific Committee beoordeelt de abstracts op inhoud en zal de inzenders voor 1
Maart as. laten weten of het abstract wordt aanvaard.
Van iedere spreker zal een CV en een handtekening worden gevraagd, om Europese
accreditatie te kunnen krijgen.
De congresbalie en het “slide centre” zijn aan de vooravond (Woensdag 13 Juni: 17.00u.19.00u.) geopend. Aangezien de openingsceremonie op Donderdagochtend in de Aula
Magna plaats vindt, zal aldaar alleen een “check” plaats vinden, maar daar is geen
registratie mogelijk. Het is dus raadzaam om zich al op Woensdagavond bij de
congresbalie te melden.
Hieronder een beknopt overzicht van het plenaire programma:
Donderdag 14 Juni:
1. Population and Work Force Challenges in Europe (including a highlight about
EUROSTAT) (Mr. N. Ploug)
2. Sustainability of public healthcare systems (Prof. V. Rebba)
3. From disability to ability: the main challenges and the way ahead (Dr. S. Singh)
4. Return-to work and prevention of work disability: from clinic to workplace? (Prof. J.
Anema)
Vrijdag 15 Juni:
1. Transborder patient mobility: the current system and the upcoming implementation of
the patient mobility directive (Dr. Franz Terwey)
2. e-Health and e-social security: challenges and potentials (Dr. Rémi Bastide)
3. Age management at workplaces and in societies in ageing Europe (Prof. J.
Ilmarinen)
4. Economic challenges in social insurance systems (Prof. N. Sartor)
5. Evidence base for the development and evaluation of an assessment of work
capability for a social security benefit. (Prof. Sir M. Aylward CB)
Zaterdag 16 Juni:
1. The need for cooperation between physicians in social insurance and the health
services (Dr. S. Brage)
2. A healthy worker in a healthy workplace (Prof. P. Apostoli)
3. The artist and the physician: medicine and art (Prof. Em. J. Dequeker)

Bij inschrijving voor 01-04-2012 geldt een “early bird” tarief van 450€, nadien betaalt men
550€.
Inmiddels is, na de Council meeting, gebleken dat deze bedragen exclusief BTW (21%) zijn.
Via de online registraite wordt voor buitenlanders automatisch BTW in rekening gebracht.
Indien men zich echter inschrijft via een organisatie met een BTW-nummer, kan men, onder
gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier, worden vrijgesteld van BTW betaling.
Cave: deze mogelijkheid is (vooralsnog) niet weergegeven bij de online registratie.
Gezien de goede werking van de Scientific Committee bij de voorbereiding van het Padova
congres, is in de najaarsvergadering in 2011 besloten om van deze commissie een
permanente commissie te maken. De nieuwe, permanente commissie, die aan het einde
van het congres 2012 zal aantreden bestaat uit:
Dr. W. De Boer (voorzitter)
Prof. Dr. F. Falez
Dr. B. Heuls
Dr. J. Järvisalo
DM H.-W. Pfeifer.
Conform de Statuten heeft de vergadering ook de nieuwe Executive verkozen, die
eveneens aan het einde van het Padova congres in functie treedt:
Voorzitter: Sören Brage
Vice-voorzitter: organisator van het congres in 2014
Vice-voorzitter: Cristina Dal Pozzo
Secretaris Generaal: Annette de Wind
Penningmeester: Peter Donceel
Onderhandelingen met een lidstaat over de organisatie van het congres in 2014 zijn in een
ver gevorderd stadium, maar het is nog wachten op het nationale, financiële akkoord. Zodra
dat er is, zal de afgevaardigde van dat land vice-voorzitter worden.
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