
Verslag EUMASS meeting van 6 t/m 8 februari 2014 in Brussel 
 
 
In de afgelopen maanden heeft er geregeld overleg plaats gevonden tussen de diverse leden van de 
“Executive”; het dagelijks bestuur van EUMASS over de ophanden zijn de statutenwijziging.  
 
Tijdens de Executive meeting op 6 februari jl. zijn de concept Statuten 2014 uitgebreid besproken, 
alsmede andere zaken van huishoudelijke aard. 
 
Op 7 februari heeft de Executive-Scientific Committee vergadering plaats gevonden, die nagenoeg 
geheel gewijd was aan de praktische zaken rondom het as. congres in Stockholm. 
Alhoewel het uploaden van abstracts niet geheel vlekkeloos is verlopen, zijn er toch 170 abstracts 
voor parallel sessies ingediend, waaronder 19 vanuit Nederland. Voorts zijn er abstracts voor 
posterpresentaties en voorstellen voor workshops en rondetafel bijeenkomsten ingestuurd. Aan het 
Scientific Committee nu de schone, maar ook zware taak om alle 206 inzendingen binnen een maand 
te beoordelen. Er is ruimte voor 150 presentaties.  
 
’s Middags, is in het kader van het wetenschappelijk programma, een bezoek gebracht aan de 
Europese Commissie. Na een algemene inleiding over de ontwikkeling en de rol van de Europese 
Commissie, is er nader ingegaan op de Europese wet- en regelgeving betreffende 
grensoverschrijdende gezondheidszorg en de coördinatie van sociale zekerheidsregelingen. De 
bijbehorende powerpoint presentaties zullen op de EUMASS website worden geplaatst.  
 
Op 8 februari heeft de Council meeting plaats gevonden, waarin allereerst is stil gestaan bij het 
overlijden van het zeer gewaardeerde lid Prof. Dr. Peter Donceel. 
 
Daarna is een aantal praktische zaken is besloten. Zo zal de lidmaatschapsheffing voortaan per land 
in plaats van per vereniging plaatsvinden, wat voor Nederland gunstig uitvalt, omdat tot nu toe elke 
vereniging betaalde, dus voor Nederland de NVVG en de GAV. 
Voorts is besloten om met een andere website designer/provider in zee te gaan. Daar zijn wel 
eenmalige investeringskosten mee gemoeid, maar de EUMASS website is dringend aan een facelift 
toe. 
De concept Statuten 2014 zijn in grote lijnen doorgenomen. Tot 15 april as. hebben Council leden de 
gelegenheid om amendementen in te sturen.  Besluitvorming staat geagendeerd voor de 
bijeenkomst in Parijs in juni 2014. Dan zal ook de nieuwe Executive worden verkozen. 
 
Aansluitend aan de Council meeting heeft nog de kick-off meeting voor het congres in 2016 
plaatsgevonden. Deelnemers waren de Executive-leden, de leden van het Scientific Committee en 
afgevaardigden van het Sloveense organisatie comité. 
Het 21e EUMASS congres zal van 9-11 juni 2016 in Ljubljana plaatsvinden. Dat is helaas wel dicht op 
het ICLAM congres, dat van 22-25 mei 2016 in Maastricht plaats vindt, maar de gekozen data pasten 
het beste in de congresagenda van de Balkan landen. Gelet op de locatie van het EUMASS congres, 
worden toch de meeste deelnemers uit die landen verwacht. 
 
Ter herinnering: registratie voor het congres in Stockholm dient via de congres website 
(www.eumassstockholm.com)  te geschieden. Net als bij de Nederlandse VG-dagen, kunnen er 
verschillende pakketten worden geboekt. Vroegboekkorting geldt tot 01-05-2014.  
Er wordt Europese accreditatie aangevraagd.  
 
U kunt zich op de congres website ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte van 
de ontwikkelingen.  
 
Annette de Wind 

http://www.eumassstockholm.com/

