Van Papier naar Praktijk. Passie voor B.V. Nederland. 26 oktober 2018 vanaf 1300 in het AMC
We willen graag voor B.V. Nederland zorgen en ziekte voorkomen. Het is onze taak om werkgevers
en werknemers te adviseren, bij arbeidsongeschiktheid maar ook bij gezond en duurzaam aan het
werk kunnen blijven. In de opleiding en in de praktijk doen we ons best om gezondheid op de
werkvloer te bevorderen, volgens de meest actuele medische en wetenschappelijke inzichten. Ons
vak vraagt nieuwsgierigheid, betrokkenheid en verbinding met elkaar zodat we samen voor een
goede en onafhankelijke zorg kunnen staan.
Je leest de richtlijnen, schrijft een scriptie en bestudeert theorie maar het werk in de praktijk is toch
vaak weerbarstiger. Hoe is de papieren theorie met je praktijk te verbinden en wat kunnen wij AIOS
teruggeven aan de onderzoekers?
In dit thema wordt je op het middagsymposium op 26 oktober in het AMC voor AIOS
Bedrijfsgeneeskunde meegenomen in de volle breedte van ons vak door experts van het AMC.
Het bewegingsapparaat, psychische klachten maar ook shared decision making komen aan bod en je
kan twee kiezen uit de volgende drie workshops:
1) Ga brainstormen over onderzoekvragen onder leiding van prof. Carel Hulshof voor het
Coronel Instituut
2) Aan de slag met de winnaar van de Ramazzini Onderwijsprijs Pauls Smits om vanuit
literatuur, richtlijn of je eigen scriptiebevindingen handvatten voor je eigen praktijk te maken
3) Of neem het verouderend bewegingsapparaat en werk verder onder de loep
Het symposium is door de SGBO als door de NSPOH als keuzeonderwijs geaccepteerd.
Geef je alvast op via dejongebedrijfsarts@gmail.com. Een inschrijflink volgt zo snel mogelijk.
1300-1330 Inloop en inschrijving
1330-1340 Opening door de dagvoorzitter
1340-1405 Psychisch verzuim als beroepsziekte? - Gerda de Groene, bedrijfsarts en klinisch
arbeidsgeneeskundige
1410-1435 Bewegingsapparaat en het werk – Paul Kuijer, onderzoeker
1435-1445 Minipauze: Lopen naar workshops
1445-1530 Workshop ronde 1
1530-1555 Pauze
1555-1640 Workshop ronde 2
1645-1710 Shared decision making in bedrijfsgeneeskundig spreekuur - Prof. Carel Hulshof
1710-1720 Afsluiting van het symposium
1720 Borrel
Tot 26 oktober!

