Verslag EUMASS meeting van 12 t/m 14 Juni 2014 in Parijs:

In een lange vergadering van de Executive Board (het dagelijks bestuur van
EUMASS) zijn op 12 juni allerhande zaken van huishoudelijke aard
besproken, ter voorbereiding op de verschillende vergaderingen in de
daarop volgende dagen. Ook is, naar aanleiding van de ingekomen
amendementen, de laatste hand gelegd aan compromis teksten voor de
statutenwijziging en het nieuwe huishoudelijke reglement van EUMASS.
Op Vrijdag de 13e (!) kwam de “Babylon groep” bij elkaar. Deze werkgroep is
bezig om verzekeringsgeneeskundige termen te definiëren. Aanvankelijk in het
Engels, maar met de bedoeling om uiteindelijk tot een matrix te komen van
verzekeringsgeneeskundige termen in diverse talen. De definitie van de termen is bij
voorkeur gebaseerd op juridische terminologie, volgens de hiërarchie: Europese
rechtsgrondslag – Britse rechtsgrondslag (aangezien het momenteel om de Engelse
beschrijving gaat) – andere definities/beschrijvingen.
Daarnaast heeft de Executive Board overlegd met het Scientific Committee en de
organisatie comités van zowel het congres in Stockholm als dat van Ljubljana.
’s Middags vond het wetenschappelijke programma plaats, dat ditmaal door gastland
Frankrijk was georganiseerd. De presentaties over de Franse sociale zekerheid en
de ziektekostenverzekering; diens database en het gebruik ervan in verschillende
studies, alsook de voordracht over een Europese benchmark studie over parttime
terugkeer naar werk, zullen op de EUMASS website worden geplaatst
(www.eumass.com).
Op 14 juni vond de Council meeting plaats:
 In April jl. is EUMASS door de CPME (het permanente Comité van Europese
artsen dat gevraagd en ongevraagd advies uit brengt aan de Europese
instellingen) geaccepteerd als geassocieerd lid. Dit betekent dat de
verzekeringsgeneeskunde beter voor het Europese voetlicht kan worden
gebracht.
 Er is een initiatief van onderzoekers uit 4 landen, waaronder Nederland, om bij
de Cochrane Collaboration een voorstel tot oprichting van een Cochrane Field
Insurance Medicine in te dienen. Een “veld” compileert bestaande (inter-)
nationale bewijsstukken, promoot en bevordert evidence-based practice, in dit
geval in de verzekeringsgeneeskunde en stelt een onderzoeksagenda op om
de leemtes op te vullen. Dit is belangrijk om evidence based medicine ook in
de verzekeringsgeneeskunde uitvoerbaar te maken. EUMASS steunt dan ook
dit voorstel.
 Na enige discussie zijn de tekst van de statutenwijziging en het nieuwe
huishoudelijke reglement van EUMASS aangenomen. De Statuten 2014 en
het huishoudelijk reglement zullen op de website van EUMASS worden
geplaatst.
 Ook die website zelf was een agendapunt in de vergadering. De website is
dringend aan een facelift toe. Bovendien wil EUMASS de website ook voor
toekomstige congressen kunnen gebruiken, zodat niet langer voor elk
congres, door het nationale organisatie comité een website moet worden
ontwikkeld.

 De nieuwe Executive Board, die aan het einde van het congres in Stockholm
aantreedt, is verkozen:
President: G. Lindenger
Vice President: M. Rus, verantwoordelijk voor het Ljubljana congres 2016
Vice President: C. Dal Pozzo
Secretary General: A. de Wind
Treasurer: J.-P. Bronckaers
 Uiteraard stonden ook de EUMASS congressen op de agenda:
-

Stockholm (11-13 September 2014)
Tot nu toe hebben zich 492 mensen, waaronder 51 Nederlanders,
ingeschreven voor het congres. Inschrijving is overigens nog mogelijk tot
de dag voor aanvang van het congres (www.eumassstockholm.com). Het
programma omvat 12 plenaire lezingen, 114 parallel sessies, 5 workshops
en 54 posterpresentaties over een breed scala aan
verzekeringsgeneeskundige onderwerpen.

-

Ljubljana (9-11 Juni 2016)
Er zal op korte termijn een inventarisatie plaats vinden van gewenste
thema’s voor het congres in 2016. Suggesties zijn welkom!
Het Sloveense organisatie comité hoopt de grote lijnen van het congres
voor as september klaar te hebben en een eerste congresfolder uit te
kunnen delen tijdens het congres in Stockholm.

Annette de Wind

