Voordelen lidmaatschap NVU
-
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-

-

Automatisch lid van Federatie Medisch Specialisten
Korting op premie arbeidsongeschiktheidsverzekering MOVIR
Toegang ledenvergadering 2x per jaar
Stemrecht
Abonnement Urograaf/Tijdschrift voor Urologie
Ontvangen mailingen vanuit Bestuur en/of Commissies (bijv. BBC)
Exclusieve toegang tot besloten gedeeltes van de website van de NVU,
waaronder
 toegang tot ledenbestand
 inzage conceptrichtlijnen
 inzage concept-kwaliteitsnormen
Voorrang bij inschrijving op door UOI georganiseerde (na)scholingen
(tegen gereduceerd tarief)
Ondersteuning bureau bij vragen van allerlei aard, waaronder
accreditatie.
Indien u als praktiserend lid bij de NVU staat geregistreerd dan bent u
ook automatisch lid van EUACME. Let wel: als u dus geen lid bent of als
niet praktiserend lid staat geregistreerd dan kan de EUACME de punten
van buitenlandse nascholingen niet toevoegen in uw GAIA-dossier.
Mogelijkheid verzending mailing onder leden bij bijv. promotie of gratis
etiketten (niet- leden kunnen etiketten kopen à € 2,50 ex. BTW)
Korting bij aanvragen van een massmail aan leden NVU (€ 150 versus
€ 300 ex. BTW)
Korting bij visitaties en kwaliteitsregistraties :
(€ 1.000 versus € 1.500 per uroloog per visitatie en
€ 800 versus € 1.000 per uroloog per hervisitatie/halve dag)
Korting bij inschrijving NVU vergaderingen
Mogelijkheid om u op diverse manieren actief voor de vereniging in te
zetten
Mogelijkheid deel te nemen aan de beleidsdag en andere strategische
vergaderingen van de NVU
(Meer) contact met collega’s
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Abonnement ‘Medisch Contact’
Ontvangst van het nieuwsblad 'De Medisch Specialist'
Ondersteuning van Medisch Specialistisch Bedrijven (MSB’s) en
Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD’s) zodat zij
optimaal aan zet blijven in de ziekenhuizen
Ondersteuning met het project Individualisering Opleidingsduur
Ondersteuning bij het herzien van het opleidingsplan van de wv’en, de
website Specialistenopleiding Op Maat is recent gelanceerd.
Ondersteuning medisch specialisten en hun patiënten met de campagne
Verstandig Kiezen
Ondersteuning bij het transparant maken van kwaliteitsgegevens
Plaatst signalen over de oplopende registratielasten voortdurend op de
agenda bij alle partijen
Zet zich dagelijks in om een belangrijk doel te realiseren: spreken met
één stem namens de medisch specialisten
Communicatiespecialisten waken over het imago van medisch
specialisten en maken het werk van de beroepsgroep zichtbaar in de
media
Volgt politieke ontwikkelingen en stemmingen rondom gezondheidsthema’s op de voet
Ondersteunt met het Kennisinstituut Medisch Specialisten de
wetenschappelijke verenigingen bij het ontwikkelen van richtlijnen (en
patiëntenversies)
Gebruik van het Kennis- en Dienstverleningscentrum (KDC) voor vragen
en advies op het gebied van:
- Arbeidszaken, herregistratieproblematiek en opleidingsgeschillen;
- Ondernemerszaken, zoals verdeelafspraken of bij goodwill;
- Gezondheidsrecht, zoals advies over functioneren, klachtenregelingen,
visitaties, gedragscodes en wetgeving;
- Collectieve vraagstukken zoals het organiseren van een vereniging
medisch specialisten in dienstverband (VMSD) of het inrichten van een
Medisch Specialistisch Bedrijf.

