
Verslag EUMASS meeting van 5 t/m 7 Maart 2015 in Brussel: 
 
 
De vergadering van de Executive Board (het dagelijks bestuur van EUMASS) werd 
vooraf gegaan door een overleg van dat bestuur met de web designers van de 
Sloveense congres website. Het ging met name over technische zaken, omdat een 
paar modules door de web designer van de nieuwe EUMASS website zullen worden 
gebouwd. 
Binnen kort gaat de homepage van de nieuwe EUMASS website in de lucht: 
www.eumass.eu Vooralsnog zal daar alleen het EUMASS logo en een link naar de 
Sloveense congres website (www.eumassslovenia.com) op te zien zijn, maar er 
wordt hard aan de bouw van de site gewerkt. 
 
Vervolgens zijn, in de vergadering van het dagelijkse bestuur allerhande zaken van 
huishoudelijke aard besproken, ter voorbereiding op de verschillende vergaderingen 
in de daarop volgende dagen.  
  
Op Vrijdag 6 Maart was er ’s morgens een overleg tussen het bestuur en het 
wetenschappelijk comité, waarin o.m. de evaluatie van het afgelopen congres in 
Stockholm is besproken en de stand van zaken rondom het inhoudelijke programma 
van het Congres in Ljubljana in Juni 2016. Verder is stil gestaan bij een mogelijke 
samenwerking tussen EUMASS en CIM (Cochrane Field Insurance Medicine), 
gezien het belang van evidence based verzekeringsgeneeskunde.  
 
’s Middags vond gewoonte getrouw het wetenschappelijke programma plaats, dat 
ditmaal uit twee grote thema’s bestond: CPME en ICF. De secretaris generaal van de 
CPME hield een voordracht waarin zij het reilen en zeilen van de CPME belichtte. 
Aansluitend heeft de EUMASS president het functioneren van EUMASS en de 
samenwerking tussen EUMASS en de CPME belicht.  
Na de pauze heeft Ása Dóra Konráðsdóttir, analoog aan haar verhaal tijdens de VG-
dagen 2014, het gebruik van ICF in de IJslandse beoordelingen van 
arbeidsvermogen gepresenteerd, waarna de voorzitter van de EUMASS ICF 
werkgroep in ging op de nieuwe ontwikkelingen rondom ICF. Er volgde een 
levendige discussie over de toekomstige werkwijze van de werkgroep. Een 
stuurgroep zal het beleid uitstippelen, waarbij er getracht zal worden om zowel oog te 
hebben voor de wetenschappelijke benadering als voor de praktische 
toepasbaarheid.  
 
Op 7 Maart vond de Council meeting plaats:  

 IJsland is weer een volwaardig lid van EUMASS. 

 Met Oostenrijk is contact gezocht; wordt vervolgd.  

 Ook in deze vergadering zijn zowel het afgelopen als het toekomstige congres 
besproken. 

 De penningmeester heeft het jaarverslag 2014 en de begroting 2015 
gepresenteerd. De intensievere EUMASS vertegenwoordiging op Europees 
niveau en de grotere activiteit van de werkgroepen brengen grotere uitgaven 
met zich mee. Daarom is in de vergadering besloten om het 
lidmaatschapsgeld voor 2015 te verhogen naar 600€; hetgeen voor Nederland 
betekent dat GAV en NVVG ieder 300€ betalen.  
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