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Voorjaarsledenvergadering
18 maart jl. vond de NVVG-voorjaarsledenvergadering 
digitaal plaats met aansluitend een programma over leef-
stijlgeneeskunde. Tijdens de vergadering werden Kevin de 
Decker, Sjef Wijnen en Tim de Wit gekozen tot bestuurs-
leden. Bij de aanstelling van de bestuursleden werd 
terecht opgemerkt dat er in het bestuur momenteel geen 
vertegenwoordiging is vanuit de private verzekeringsge-
neeskunde. Het huidige bestuur zou dat ook graag anders 
zien en doet hierbij dan ook de oproep aan collega’s werk-
zaam in de private verzekeringsgeneeskunde die interesse 
hebben in een bestuursfunctie om zich aan te melden bij 
het secretariaat.

Vervolgens werden de conceptverslagen van de 
najaarsledenvergadering 2020 en het jaarverslag 2020 
besproken en vastgesteld waarna de leden werden 
bijgepraat over het financieel overzicht 2020 door de 
penningmeester. De penningmeester heeft de door de 
leden gestelde vragen duidelijk beantwoord. Daarnaast 
werd door de penningmeester een wijziging in het Huis-
houdelijk Reglement toegelicht ten aanzien van leden 
die de contributie niet betalen. Deze wijziging werd na 
stemming aangenomen.

Helaas hebben we tijdens deze voorjaarsledenvergade-
ring afscheid moeten nemen van bestuursleden Hans de 
Brouwer en Leo van der Beek. Beiden werden hartelijk 
bedankt door zowel het bestuur als de leden voor hun 
inspanningen voor onze wetenschappelijke vereniging.

Hierna hebben de vertegenwoordigers van de commissies 
en werkgroepen de leden toelichting gegeven over zaken 
die binnen de commissies en werkgroepen spelen en 
de projecten waar de NVVG bij betrokken is. Ten slotte 
heeft de voorzitter een uiteenzetting gegeven over de 
toekomst van het sociaal-medische beoordelen waarna de 
ledenvergadering werd gesloten en er een korte pauze is 
gehouden.

Het programma Leefstijlgeneeskunde bestond uit presen-
taties van Marloes Vooijs en Linda Battes. Leefstijlgenees-
kunde is binnen ons vak een erg mooi onderwerp waarbij 
de onderzoeken van Marloes en Linda handvatten bieden 

in het kader van re-integratie en duurzame inzetbaarheid. 
Daarnaast is het in potentie een mooie manier om het vak 
te verrijken waardoor het werk inhoudelijk interessanter 
kan worden. De presentaties werden erg goed ontvangen 
door de leden, die kritische vragen stelden in het kader 
van de toepasbaarheid van de adviezen bij hun werkzaam-
heden. Het was erg mooi om te zien dat de leden elkaar 
direct tips gaven, er veel interactie was tussen de leden en 
de verbinding werd gezocht.

Het bestuur kan terugkijken op een goede ledenvergade-
ring met aansluitend een mooi inhoudelijk programma.

Oratie voormalig NVVG-directeur 
prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen
Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken, is er een nieuwe datum gekozen 
voor de oratie van Sylvia van der Burg-Vermeulen. 
Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen, bijzonder hoogle-
raar Sociale Verzekeringsgeneeskunde, zal op vrijdag 
29 oktober 2021 om 17:00 uur precies haar ambt aan-
vaarden met het houden van een openbare rede, getiteld: 
#VerzekeringsgeneeskundevanWaarde!

Agenda NVVG
	■ 19 april 2021     Eindcongres De chronisch 

zieke werkende centraal

	■ 3 juni 2021     Symposium Herstel na 

COVID-19

	■ 16 en 17 september 2021    EUMASS Congress 2021
	■ 7 oktober 2021     Najaarsledenvergadering 

NVVG in combinatie met 
symposium Verzekerings-

geneeskunde gisteren, 

vandaag; en morgen?

	■ 29 oktober 2021     Oratie bijzonder hoogle-
raar Sociale Verzekerings-
geneeskunde prof. dr. S. 
van der Burg-Vermeulen. 
Titel: #Verzekeringsge-

neeskundevanWaarde!
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