Uit de Verenigingen NVVG

Voorjaarsledenvergadering 9 april 2015
De voorjaarsledenvergadering vond plaats op de thuisbasis van de NSPOH aan de
Churchilllaan 11 in Utrecht en werd bezocht door 32 NVVG leden. Het gaat goed met
de NVVG. We zijn een financieel gezonde vereniging. Het ledental is de afgelopen
drie jaar met circa honderd toegenomen tot 680 leden. Jim Faas, sinds 2012 de
voorzitter van onze beroepsvereniging, heeft bij deze gelegenheid aangekondigd te
willen stoppen als voorzitter. Hij zal aanblijven tot er een nieuwe voorzitter is
gevonden. Het bestuur is inmiddels op zoek naar een geschikte kandidaat onder
haar leden.
Bent u of kent u een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap? Graag horen wij
dat van u! U kunt contact opnemen met Sylvia van der Burg-Vermeulen, directeur
NVVG. Dit kan ook via secretariaat@nvvg.nl.
De ledenvergadering stemde in met verlenging van de zittingstermijn van
bestuurslid Linda ten Hove tot de najaarsledenvergadering om de continuïteit in het
bestuur en lopende projecten te waarborgen. Discussie met de aanwezige leden
over verdergaande samenwerking - bijvoorbeeld in de vorm van een Koepel
Verzekeringsgeneeskunde - met de GAV en daartoe inmiddels geconcipieerde
concept statuten leverden waardevolle adviezen op.
Minisymposium: Kanteling en Kans
Aansluitend aan de voorjaarledenvergadering vond het minisymposium Kanteling en
Kans plaats. Dit symposium is ons aangeboden door de NSPOH ter gelegenheid van
onze 45ste verjaardag vorig jaar.
De Participatiewet leidt (wat de verzekeringsartsen betreft) tot een gedeeltelijke
verschuiving van advisering aan een andere opdrachtgever. Dat leidt o.a. tot
concrete vragen over welke (praktische) consequenties dat heeft ten aanzien van
rapportagevorm, aanspreekpunt etc. Maar deze ontwikkeling is óók te zien als
passend bij een langjarige trend om onderwerpen en verantwoordelijkheden te
verschuiven van Rijk naar gemeente en burger. Deze kanteling voor het werk van
de verzekeringsarts is niet uniek en heeft gevolgen voor zijn positie, ook ten
opzichte van de andere collega’s die nu al actief zijn in de sociaal medische
advisering, zoals artsen indicatie en advies.
Bij dit symposium konden de deelnemers kennis nemen van opgedane ervaringen
bij soortgelijke ontwikkelingen in andere domeinen. Frits Coumans, arts en
instituutsopleider Maatschappij en Gezondheid, Theo Trompetter, algemeen
directeur van Trompetter & Partners en Linda ten Hove, stafverzekeringsarts bij
Argonaut deelden hun ervaringen met de deelnemers. Aansluitend werd de
deelnemers in workshops gevraagd welke concrete acties de verzekeringsarts moet

ondernemen om zich voor te bereiden op de toekomst. Tot slot vroeg
Jac van der Klink, hoogleraar Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in
arbeid en strategisch adviseur van de NSPOH, zich af of de plicht om te participeren
voor uitkeringsgerechtigden niet omgezet moet worden in het recht om te
participeren.
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