
Discussielijst NVVS-VVS 

De NVVS en VVS bieden hun leden een discussielijst via e-mail. Deze lijst wordt gebruikt om 
casuïstiek te bespreken, expertise te vragen of te delen, om mee te lezen en om van te leren. Slechts 
sporadisch wordt deze mailinglist ook gebruikt om mededelingen te doen die voor seksuologen 
interessant zijn. Mails sturen naar de lijst kan via: nvvs@list.ecompass.nl, deze komen bij ruim 300 
seksuologen in de e-mailbox. 

Huishoudelijke regels discussielijst 

Omdat er zoveel leden ingeschreven zijn in de discussielijst kan het heel vervelend zijn als er 
berichten worden gestuurd die niet bedoeld of interessant zijn voor (in ieder geval de meeste) leden. 
Elke e-mail die u stuurt, komt namelijk rechtstreeks in ieders mailbox zonder tussenkomst van het 
bestuur. Daarom zijn er een paar regels: 

 Bedenk altijd vóórdat u een e-mail stuurt naar de discussielijst of het interessant is voor alle 
seksuologen. 

 De discussielijst is niet bedoeld voor spam-berichten of persoonlijke reclame. 

 Er wordt op een respectvolle manier gereageerd op elkaars berichten. 

 Als het gaat om een aankondiging, dan gelieve uw verzoek te sturen 
naar info@nvvs.info t.a.v. de redactie. De redactie kan het (indien akkoord) op de website zetten en 
de NVVS-leden erop attenderen via de nieuwsbrief die tweemaandelijks digitaal naar alle leden 
wordt gestuurd. 

 Ook belangrijk is dat u eraan denkt dat een antwoord op een e-mail van de discussielijst naar 
alle 300 leden gaat. Bij deze mails (te herkennen aan [NVVS] in de onderwerpsregel) dus alleen op 
de "reply" knop drukken als u naar iedereen wilt reageren. De meest gemaakte fout is dat men op 
deze manier privéberichten naar iedereen stuurt. 

 
Mocht u nu of over een bepaalde tijd toch liever niet deelnemen aan de lijst, stuurt u dan een e-mail 
aan info@nvvs.info. Als u meer inhoudelijke vragen heeft over waarvoor u de discussielijst wel of niet 
kunt gebruiken, dan kunt u deze vraag aan Jeannette Lekskes stellen via jm.lekskes@online.nl. Zij is 
de lijstbeheerder. Zij is ook degene die u erop zal aanspreken als u de discussielijst niet heeft gebruikt 
waarvoor deze is bedoeld en zij zal zo nodig actie ondernemen in overleg met het bestuur van de 
NVVS.  
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