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Even weg geweest
Het heeft zo zijn voordelen om – na een fors aantal jaren afwezigheid – weer volop als (tijdelijk)
voorzitter van de NVAG mee te draaien, Wat niet of minder opvalt als je er dagelijks mee bezig
bent, springt onmiddellijk in het oog als je even bent weggeweest. Net als wanneer je de kinderen
van je broers een jaar of wat niet hebt gezien.
De NVAG is verder dan een aantal jaren geleden. Niet groter, maar wel beter gestructureerd. We
hebben scherper verwoord wat onze competenties zijn en we hebben veel meer leden actief in
één of meer van onze secties. En daarnaast spelen we een belangrijke rol in onze koepel, de
KAMG.
Eén van de eerste dingen die ik deed als nieuwbakken waarnemend voorzitter, was het bijwonen
van het algemeen bestuur van de KAMG.. Toen ik dat gezelschap in 2004 verliet, had het nog alle
trekken van een startende organisatie. In de tussenliggende jaren zijn flinke stappen gezet richting
een volwassen instituut. Dat blijkt dan niet alleen uit de serieuze plek die de koepel heeft
verworven binnen de KNMG, maar vooral uit de betrokkenheid van de deelnemende verenigingen
en de aard van de onderwerpen die worden aangepakt. We schudden als maatschappij en
gezondheid het calimero-imago steeds meer van ons af.
Zelf weten we heel goed wat onze expertise kan bijdragen aan het oplossen van
gezondheidsproblemen en maatschappelijke vraagstukken. De volgende stap is dat de wereld om
ons heen, de politiek lokaal en landelijk voorop, dat ook doorkrijgt. Daar wordt aan gewerkt. Het
bestuur van de KAMG heeft opdracht gegeven om binnen een aantal maanden een Position
Paper samen te stellen. In dat document moet, helder en overtuigend verwoord, voor iedereen
duidelijk worden wat de BV Nederland aan ons soort dokters heeft. Een hele mooie uitdaging, en
ik ben blij dat ik vanuit mijn rol als adviseur in dat proces een bijdrage kan leveren.
Jan Huurman, waarnemend voorzitter

