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Samenvatting
De NVAB is de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen met als doel het
bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, als wetenschap
en beroepsuitoefening. Daarnaast bevordert de NVAB de professionele
belangen van haar leden. In deze samenvatting worden de visie,
inzichten en doelstellingen voor de komende jaren op een rijtje gezet.

Het werkveld van de bedrijfsarts:
in beweging
De arbeidsmarkt flexibiliseert en dat
heeft als keerzijde minder beschermde
arbeidsomstandigheden en minder
continuïteit in begeleiding van werkenden.
Daarnaast komen er meer werkenden met
een chronische aandoening, ook vanwege de
vergrijzing van de arbeidsmarkt.
De NVAB ziet in deze ontwikkelingen
uitdagingen en mogelijkheden voor innovatie
van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

Visie en missie van de NVAB
De NVAB wil dat alle werkenden
kunnen rekenen op goede toegankelijke
arbeidsgerelateerde zorg. Deze zorg richt
zich op het bewaken, beschermen en
bevorderen van de gezondheid van alle
(potentieel) werkenden en het streven naar
een verantwoorde arbeidsbelasting en
arbeidsomstandigheden. Als fundament
van de missie hanteren we de grondslagen
van de Code of Ethics van de ICOH die ook
terugkomen in de 10 NVAB-kernwaarden van
de bedrijfsarts.
Een goede bedrijfsarts:
• opereert altijd integer en professioneel,
dat wil zeggen kritisch en onafhankelijk.
• houdt regie op het blijven ontwikkelen van
zijn competenties.
• richt zich op voorkomen en genezen, via
preventie en verzuimbegeleiding.

Doelstellingen
De volgende acht punten staan de komende
jaren voorop. De NVAB:
1. vraagt meer aandacht voor Positieve
gezondheid (het vermogen van mensen
zich aan te passen en een eigen regie
te voeren, in het licht van fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen in
het leven) en het daarbij passende ICFmodel als uitgangspunt voor behandeling,
begeleiding en beoordeling van zieke
werkenden.
2. zet zich in voor academisering in het
vak, en wil dat er meer Academische
Werkplaatsen Arbeid & Gezondheid op
medische faculteiten komen.
3. versterkt de banden met zorgverleners in
de eerste en tweede lijn.
4. benadrukt en versterkt de verschillende
rollen van de bedrijfsarts: professional
met zorgtaken, linking pin & (medisch)
adviseur.
5. streeft naar een levensloopdossier met
een module arbeid om continuïteit in
begeleiding te verbeteren tijdens het
werkende leven.
6. zet in op arbovigilantie: zowel het
vroegtijdig herkennen van arbeidsrisico’s
door de bedrijfsarts als een verhoogd
risicobewustzijn bij werkgevers.
7. versterkt de samenwerking met andere
sociaal geneeskundige beroepsgroepen,
zoals de KAMG en de NVVG om de
positionering en professionalisering van
het beroep en de samenwerking in de
praktijk te versterken.
8. gaat actief aan de slag met signalen
uit de beroepsgroep die raken aan
maatschappelijke problematiek.

