Nieuwsbrief november 2017

Geachte leden,
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van 2017.
Standaard Contract
Wij zijn verheugd u een door de belastingdienst goedgekeurd standaard contract te kunnen
aanbieden, wat u als bijlage hierbij aantreft. Dit contract kunt op de gemarkeerde plaatsen wijzigen.
Als u daarnaast nog andere wijzingen wilt aanbrengen adviseren wij u contact op te nemen met
Esther Zachariasse van de the Renewables. Zij kan u adviseren tegen een gereduceerd uurtarief van
140 Euro.
Voor de ontwikkeling van dit contract hebben wij als ZFB een flinke investering gedaan en wij
verwachten van de leden dat zij dit contract alleen voor eigen gebruik inzetten. Verspreiden is niet
toegestaan.
Second Opinion
Afgelopen week is er binnen het bestuur overleg geweest over deelname van de ZFB aan de
landelijke pool met artsen die second opinions uitvoeren. Binnen het bestuur is er instemming om in
2018 deel te nemen en deze pool – die samen met OVAL en KoM wordt opgezet - te ondersteunen.
Vanaf januari 2018 moet de pool operationeel zijn. Er wordt een website ontwikkeld waarnaar de
aanvrager verwezen kan worden en waarop terug te vinden is hoe het werkt.
De overwegingen om deel te nemen bestaan enerzijds uit borging van kwaliteit en anderzijds om
ervoor te zorgen dat een second opinion volgens een duidelijke procedure verloopt. We willen
voorkomen dat andere, vooral commerciële partijen, de second opinion naar zich toe trekken waarbij
mogelijk de inhoud niet voorop staat.
Enkele leden van de ZFB hebben zich reeds gemeld voor de artsenpool, maar we zoeken nog enkele
belangstellende collega’s die second opinions willen uitvoeren. Mocht u vragen hebben voordat u
zich beschikbaar stelt dan kunt een bericht sturen aan Remi Severeijns, info@rapmedischadvies.nl.
In de volgende ledenvergadering komt dit onderwerp weer op de agenda.
Over ontwikkelingen tot januari 2018 wordt u op de hoogte gehouden.
Voorjaars vergadering
Op 13 maart 2018 is de voorjaarsvergadering gepland. U kunt deze datum alvast noteren in uw
agenda; het belooft weer een interessante avond te worden.
Na een korte ledenvergadering waarin in elk geval de financiële situatie wordt toegelicht en de
begroting van 2018 wordt besproken, volgt er een inhoudelijke bijeenkomst. Hiervoor zullen wij een
spreker benaderen om ons verder te informeren over de aanstaande wijzigingen in de
privacywetgeving. Daarnaast zal de laatste stand van zaken en de ervaringen rond de Second Opinion
worden besproken. Accreditatie voor 2 punten wordt aangevraagd.

Boetebesluit
Via onderstaande links vindt u het boetebesluit en de consequenties voor de bedrijfsartsen en
werkgevers.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032326/2017-09-01
en
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2017-07-01#Hoofdstuk3
Rest mij u namens het bestuur Goede feestdagen te wensen en een gezond en een prachtig
2018.
Met vriendelijke groet,
Mirjam Mouton

