Verslag EUMASS Council meeting
Afgelopen 6-8 juni heeft de EUMASS meeting in Boekarest plaats gevonden.
Op 6 en deels 7 juni 2013 was er een Executive meeting, waarin een aantal
essentiële bestuurszaken is besproken en de Council meeting is voorbereid.
Op 7 juni 2013 ’s middags vond het wetenschappelijke programma plaats, waarin
ditmaal de verzekeringsgeneeskunde in Roemenië centraal stond. Na een
presentatie van de verzekeringsgeneeskundige uitvoeringspraktijk, werd ingegaan op
het onderzoek dat in Roemenië op verzekeringsgeneeskundig gebied plaatsvindt.
Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanwezigen nogmaals te wijzen op
de “call for abstracts” van de as. VG-dagen.
Op 8 juni 2013 vond de Council meeting plaats.
Er is wederom uitvoerig stil gestaan bij het volgende EUMASS congres, dat van 1113 september 2014 in Stockholm in het Clarion Hotel Sign zal worden gehouden.
Het Zweedse Organisatie Committee ligt op schema.
Sinds 22 maart jl. is de congres website: www.eumassstockholm.com in de lucht.
Op deze website kan men inschrijven op de congres nieuwsbrief. Men wordt dan op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en het nieuws over het as. congres.
Er zullen ook apps worden ontwikkeld om het congres programma en herinneringen
met vergaderzaal informatie te downloaden.
Het tijdspad is als volgt:
•
•
•
•

01-10-2013: 2e aankondiging, inclusief voorlopig programma; vanaf nu
mogelijk om online in te schrijven voor deelname aan het congres.
01-11-2013: abstracts kunnen worden ingestuurd.
01-02-2014: deadline voor insturen van abstracts.
01-05-2014: deadline voor “early bird” tarief; na deze datum betaalt men het
volle inschrijfgeld voor congresdeelname.

Punt van aandacht en mogelijk zorg blijft wel de inhoudelijke kant van het congres.
De Council heeft benadrukt dat er een betere balans tussen de
verzekeringsgeneeskundige hoofdthema’s (arbeidsongeschiktheid en
gezondheidszorg) moet komen.
Aansluitend is een aantal huishoudelijke zaken besproken.
In de namiddag is er, op verzoek van het Scientific Committee, in werkgroepen
gediscussieerd over de inrichting van de verzekeringsgeneeskunde in de
verschillende lidstaten.
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