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Voorwoord
Het jaar 2013 was een jaar met veel aandacht voor de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de
politiek en media. Het SER rapport “Ontwerpadvies stelsel voor gezond en veilig werken” uit
2012 leidde tot Kamervragen. Als reactie hierop is in opdracht van het ministerie SZW het
rapport “Scenariostudie arbeidsgerelateerde zorg” door KNMG/Plexus begin 2013 opgesteld.
Hierop heeft de minister van SZW in afstemming met VWS een vervolgadvies aan de SER
gevraagd om de gerapporteerde knelpunten aan te pakken en hierover in 2014 te rapporteren.
Vanuit de media was er aandacht door een derde Zembla-uitzending. Deze ging over de privacy schendingen door verzekeraars bij verzuimende werknemers. Ook was er media-aandacht
door een kritisch rapport van de FNV over de huidige verzuimbegeleiding. Mede door deze
media-aandacht was er in 2013 ook binnen de politiek weer aandacht voor de functie van de
bedrijfsarts.
In het KPMG/Plexus-rapport worden 5 scenario’s met betrekking tot de arbeidsgerelateerde
zorg beschreven. Bij de leden van de NVAB gaven de scenario’s verschillende reacties. Dit
wordt mede veroorzaakt doordat de belangen van arbodiensten deels anders zijn dan die van
zelfstandige bedrijfsartsen. Het is voor de NVAB als wetenschappelijke beroepsvereniging
van bedrijfsartsen een uitdaging om voldoende draagvlak te behouden gezien de verschillende belangen en standpunten van de betrokken interne en externe partijen.
De NVAB wil een brede toegankelijkheid van de bedrijfsarts voor de 7,3 miljoen werkenden
in Nederland, van wie 760.000 ZZP’ers. Deze ZZP’ers vormen een flexibele, kwetsbare schil
van recessie en hebben meestal geen bedrijfsarts. Nederland heeft in Europa het laagste verzuimpercentage met 4,5% en de hoogste arbeidsparticipatie (80%). Voor de chronisch zieken
geldt een lagere arbeidsparticipatie van 56%. De werkende chronisch zieken hebben vaak een
lage Sociaal Economische Status (SES), lage functies met meer arbeidsgerelateerde risico’s,
een leeftijd boven de 53 jaar en een ongezondere leefstijl.
Een dilemma bij een brede toegankelijkheid van de bedrijfsarts voor alle werkenden is het
toekomstige tekort aan bedrijfsartsen. Dit komt door een daling van een kwart van het aantal bedrijfsartsen door vergrijzing de komende 10 jaar. Om de instroom in de opleiding tot
bedrijfsarts te verbeteren heeft de NVAB samen met de SGBO voor alle betrokken partijen
een tweetal werkconferenties “De bedrijfsarts werkt” georganiseerd. Hierbij zijn een aantal
thema’s door werkgroepen opgepakt, zoals imago, studentonderwijs en financiering van de
vervolgopleiding. De resultaten hiervan zijn in 2013 gepresenteerd. Het ministerie SZW heeft
aan een vervolg van dit project eind 2013 subsidie toegekend om de instroom in de vervolgopleiding te verbeteren.
Een probleem waar bedrijfsartsen de laatste tijd steeds meer mee te maken krijgen is de
strengere RIV-toetsing door het UWV bij de WIA-aanvraag. Hierdoor krijgt ongeveer 20% van
de RIV’s een sanctie. Door het ministerie van SZW is om de beperkte samenwerking tussen
bedrijfs- en verzekeringsartsen te verbeteren de Paradigma-werkgroep opgericht. Aan deze
werkgroep nemen 2 bedrijfsartsen namens de NVAB deel. Eind 2013 zijn de tussentijdse
resultaten door het ministerie gepubliceerd. Aan de inzetbaarheidslijst als vervanger van de
FML voor bedrijfsartsen wordt nog gewerkt.
Daarnaast zijn eind 2013 door SZW een aantal subsidies toegekend voor projecten op het gebied van richtlijnontwikkeling die samen met de NVVG zullen worden uitgevoerd. Het betreft
de ontwikkeling van een richtlijn depressie, het maken van een plan van aanpak voor de noodzakelijke update van richtlijnen en VG-protocollen, verkenning van de mogelijkheden voor
structurele financiering van de richtlijnontwikkeling en continuering van de inbreng van de
factor arbeid in multidisciplinaire richtlijnen. Door deze subsidies heeft het Kwaliteitsbureau
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gelukkig kunnen afzien van een reorganisatie om te besparen op personeelskosten in 2013.
Het voor u liggende jaarverslag is qua opbouw weer gebaseerd op de strategische leidraad
2010 – 2015. Na vele jaren van tomeloze inzet voor het NVAB bestuur heeft Els van der Putten eind 2013 op eigen verzoek afscheid genomen. Hierdoor heeft haar ‘Secretariaatsbureau’
voor het eerst niet bijgedragen aan dit jaarverslag. De secretariaatsactiviteiten en de ledenadministratie worden met ingang van 1 januari 2014 uitgevoerd door het Kwaliteitsbureau NVAB
in Utrecht. Door het Kwaliteitsbureau zijn over 2013 een groot aantal activiteiten beschreven
en verzameld.
De inhoudsopgave kan u verder helpen voor wat voor u mogelijk interessant is om te lezen.
Mocht u hier geen tijd voor hebben dan is er na dit voorwoord weer een overzichtelijke samenvatting gemaakt.
Peter Coffeng
secretaris NVAB

v.l.n.r. Arianne van Lindhout-van Nie, Remi Severeijns, Teus Brand, Peter Coffeng, Marlo van den Kieboom, Jurriaan Penders,
Angelique Meijer, Els van der Putten, Han Ceulen, Herman Spanjaard, Kees van Vliet
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Samenvatting
Verenigingsaangelegenheden
De interne organisatie van de NVAB werd in 2013 enigszins aangepast door het realiseren van
een personele unie tussen de leden van Verenigingsbestuur NVAB en de leden van het stichtingsbestuur NVAB. Daarmee wordt een betere afstemming en slagvaardigheid bereikt. Ook
de diverse geledingen, commissies, kringen en werkgroepen werden anders ingedeeld met
dat doel. Dit jaarverslag, en vooral de bijlagen, bieden een ruime blik op de vele activiteiten
die de bloeiende vereniging NVAB voortbrengt. De communicatieve uitingen nemen toe en
worden steeds professioneler, de BG-dagen waren opnieuw zeer succesvol en druk bezocht.
Frank van Dijk nam afscheid als hoogleraar en voor zijn verdiensten werd hij benoemd tot
erelid van de NVAB.
Het aantal leden nam zoals verwacht licht af, gegeven de vergrijzing en ontgroening van de
leden van de NVAB. Een punt van grote zorg is het toekomstige tekort aan bedrijfsartsen met
een daling van een kwart van het aantal bedrijfsartsen de komende 10 jaar. Om de instroom
in de opleiding tot bedrijfsarts te verbeteren heeft de NVAB samen met de SGBO voor alle
betrokken partijen een tweetal werkconferenties “De bedrijfsarts werkt” georganiseerd. Hierbij zijn een aantal thema’s door werkgroepen opgepakt, zoals imago, studentonderwijs en
financiering van de vervolgopleiding. De resultaten hiervan zijn in 2013 gepresenteerd. Het
ministerie SZW heeft aan een vervolg van dit project eind 2013 subsidie toegekend om de
instroom in de vervolgopleiding te verbeteren.
Beleid, profilering, positionering
Het jaar 2013 was een jaar met veel aandacht voor de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de
politiek en media. De rapportage van de SER en de vervolg-adviesaanvraag over de sector
speelt daarin een belangrijke rol. De NVAB heeft daarin veel energie gestoken door contacten, brieven, overleggen, communicatie. Het is van groot belang dat de NVAB zich laat horen
als het gaat om de randvoorwaarden van wat ‘arbeidsgerelateerde zorg’ is gaan heten. In
hoofdstuk 2 van dit jaarverslag zijn de ontwikkelingen en activiteiten van de NVAB op dit vlak
beschreven. Een uitgebreide beschrijving werd gepubliceerd in TBV van mei 2013. Met al deze
activiteiten heeft de NVAB de leden willen informeren en betrekken bij de beleidsontwikkelingen die bepalend zullen zijn voor de richting die de bedrijfsgeneeskunde uit zal gaan.
De NVAB visie, op basis van de eind 2012 vastgestelde ‘Kernwaarden van de bedrijfsarts’, is
bij vele gelegenheden uitgedragen. Samengevat:
1. Realiseer een bredere toegankelijkheid van de bedrijfsarts voor álle werkenden.
2. Voer het arbeidsomstandighedenspreekuur weer in.
3. Voer een minimumcontract voor arbodienstverlening in.
4. Verbeter de financiering van de opleiding tot bedrijfsarts zodat de instroom toeneemt.
5. Realiseer meer aandacht voor preventie.
6. Stimuleer de aandacht voor arbeid bij de curatieve zorg.
7. Verken de mogelijkheden van branchegerichte organisatie van de bedrijfsgezondheidszorg.
Naast het beleidsmatige is er op concreet niveau in diverse samenwerkingsprojecten constructief samen gewerkt. Er zijn afspraken gemaakt, banden aangehaald en producten ontwikkeld. Zo kwam de Leidraad Casemanagement tot stand en is een overleggroep gestart
met de beroepsvereniging van register-casemanagers RNVC. Met de UWV en de NVVG werd
in de Paradigmagroep gewerkt aan het Inzetbaarheidsprofiel. Met OVAL werd een brochure
uitgebracht over privacy bescherming.

3

Beroepsinhoud
Op beroepsinhoudelijk vlak hebben diverse nieuwe producten het licht gezien, ondanks de
grote problemen bij het verwerven van subsidies voor richtlijnontwikkeling. De ledenvergadering ging weliswaar akkoord met een contributieverhoging voor het vertalen van multidisciplinaire richtlijnen naar de bedrijfsgeneeskundige praktijk, maar de situatie blijft zorgelijk. Er
is een onmiskenbare trend dat steeds meer geld en aandacht uit gaat naar multidisciplinaire
richtlijnen in plaats van naar monodisciplinaire richtlijnen. Voor het thema arbeid & gezondheid liggen wel meer kansen op het samenwerkingsterrein tussen bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen.
Met de arbodeskundigen, verenigd in de stichting PPM, werd in opdracht van TNO en met
subsidie van het ministerie van SZW de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen ter hand
genomen. In 2013 werden richtlijnen over de volgende onderwerpen afgerond:
• Computerwerk (publicatie begin 2014)
• Werk-privé balans (publicatie begin 2014)
Het Kwaliteitsbureau werkt nu nog aan
• een richtlijn over trillingen
• een richtlijn voor de ziekte van Lyme (samen met het RIVM)
• de monodisciplinaire richtlijn KASN (update).
De NVAB is verder betrokken bij de ontwikkeling van de ‘zorgmodule arbeid’ die door het CBO
in opdracht van het Kwaliteitsinstituut wordt ontwikkeld en de zorgstandaard kanker en werk.
Eind 2013 zijn door SZW een aantal subsidies toegekend voor projecten op het gebied van
richtlijnontwikkeling die samen met de NVVG zullen worden uitgevoerd. Het betreft de ontwikkeling van een richtlijn depressie, het maken van een plan van aanpak voor de noodzakelijke
update van richtlijnen en VG-protocollen, verkenning van de mogelijkheden voor structurele
financiering van de richtlijnontwikkeling en continuering van de inbreng van de factor arbeid
in multidisciplinaire richtlijnen.
De vraagbaak kende een forse groei: van 243 naar 321 vragen in een jaar. Nog steeds zijn de samenwerkingsperikelen met casemanagers, privacyproblematiek en andere medisch juridische
aangelegenheden veel genoemde redenen om de Vraagbaak te raadplegen. Vragen over de
sociale verzekeringswetgeving en de samenwerking met verzekeringsartsen komen het vaakst
voor.
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Inleiding
De NVAB richt zich conform de Strategische Leidraad in de jaren 2010 – 2015, vastgesteld
door de Algemene Ledenvergadering op 4 november 2010, op de volgende doelen:
1. Kwaliteit van de beroepsuitoefening (‘professionele ruimte’) bewaken en bevorderen in
een klimaat van deregulering en verharding van de markt.
2. Kloof tussen reguliere gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg dichten en de toegankelijkheid van de bedrijfsarts optimaliseren.
3. Op basis van de positie en de expertise als medicus bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en zelfregie; vaak via het “empoweren” van de (potentieel) werkende.
4. Inzetten op de ontwikkeling van preventieve interventies en ruimte creëren om daar werk
van te kunnen maken ondanks de budgetproblematiek die daarbij een rol speelt.
5. Bevorderen van de instroom van nieuwe bedrijfsartsen, in het vak en in de beroeps
vereniging.
6. Bevorderen van de betrokkenheid van de NVAB leden bij beroepsinhoudelijke ontwikkelingen.
7. Actualiseren en uitbreiden van richtlijnen, leidraden en standpunten die de praktiserende bedrijfsarts ondersteunen bij de beroepsuitoefening.
8. Werken aan modernisering van de implementatie van richtlijngebruik, bijv. via e-learning.
De Strategische Leidraad van de NVAB heeft de volgende drie aandachtsgebieden die achtereenvolgens aan bod zullen komen in de eerste drie hoofdstukken van het jaarverslag:
1.

Verenigingsaangelegenheden:
de vereniging als sociaal bindmiddel en organisatievorm om doelen te bereiken (waarin samengevat de resultaten van commissies, werkgroepen en kringen).
2. Beleid, profilering, positionering:
beleidsdoelen op langere termijn, om profilering en positionering gestalte te geven en
de NVAB-missie te realiseren.
3. Beroepsinhoudelijke ontwikkelingen:
de wetenschappelijke en professionele onderbouwing van het beroep.
In dit jaarverslag over 2013 komen de activiteiten aan bod die daaraan hebben bijgedragen.
Het is inmiddels goed gebruik dat de activiteiten die zijn verricht door of namens de Vereniging (bestuur, commissies, werkgroepen en kringen) én de activiteiten die zijn verricht door
het Kwaliteitsbureau NVAB, in een gezamenlijk jaarverslag worden ondergebracht.
Het Kwaliteitsbureau voert in opdracht van en met middelen van de NVAB een groot deel
van de voorbereiding en uitvoering van het door het NVAB-bestuur vastgestelde beleid uit.
Dit wordt vooraf in een jaarplan vastgelegd en middels een ‘projectenkalender’ door het bestuur gemonitord. Daarnaast voert het Kwaliteitsbureau NVAB projecten uit die door externe
instanties gesubsidieerd worden.
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Hoofdstuk 1
Verenigingsaangelegenheden
De vereniging als sociaal bindmiddel en organisatievorm om verenigingsdoelen te bereiken

1.1. Algemeen
Er is in 2013 opnieuw veel aandacht in politiek en
pers geweest voor de positie van de bedrijfsarts
en de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg en
de ontwikkelingen die ertoe leiden dat het soms
ook erg mis kan gaan. De Zembla-uitzending van
18 september 2013 over het schenden van de privacy van verzuimende werkenden en de diverse
signalen uit het veld en van de NVAB leidden tot
behoorlijk wat aandacht in pers en politiek voor de
bedrijfsgeneeskunde.
Op 23 november 2012 bracht de SER het rapport
‘Ontwerpadvies Stelsel voor gezond en veilig werken’ uit, waarvan hoofdstuk vijf in zijn geheel aan
de bedrijfsgezondheidszorg was gewijd.
De ontwikkelingen daaromtrent worden beschreven in hoofdstuk 2.1 van dit verslag. Een meer
uitgebreide analyse van de ontwikkelingen is beschreven door bestuur en directie in TBV nr 4 uit
2013.

huishoudelijk deel werd besloten dat de NVAB
een Raad van Advies gaat instellen die bestuur en
leden kan adviseren vanuit een ‘deskundige buitenstaanderspositie’. Verder trad de financiële adviescommissie af omdat zij van mening was dat
er te weinig zorg aan de dag was gelegd voor de
financiële toekomst van de NVAB waarbij rekening
moet worden gehouden met minder contributieinkomsten in verband met het afnemend aantal leden door pensionering. Een nieuwe FAC werd benoemd en de signalen werden ter harte genomen.
Er was uitgebreid aandacht voor de resultaten van
de Paradigmagroep, die zich buigt over de diverse
aspecten van de samenwerking tussen verzekeringsartsen en bedrijfsartsen.
Het wetenschappelijk deel bestond uit de presentatie over de herziening van de leidraad PMO door
Judith Sluiter (Coronelinstituut en Kenniscentrum
Medische Keuringen in Arbeid) en Carel Hulshof.
Het wetenschappelijk gedeelte werd vervolgd met
presentaties van cursisten waarvan de scripties genomineerd zijn voor de Zielhuis-penning.
• Jorge Andrade, NSPOH, Effect op verzuim
door beïnvloeding gedrag van leidinggevenden
• Astrid Michiels, SGBO, Het tempo van werkhervatting na een CTS-operatie
• Tim van Dors, SGBO, Onbenutte restcapaciteit, een gemiste kans?
De winnaar was collega Astrid Michiels met haar
afstudeerscriptie ‘Factoren van invloed op het tempo van werkhervatting na een CTS-operatie’.

Zowel de ministeries als de SER spreken structureel over ‘arbeidsgerelateerde zorg’, wat inhoudt
dat ook andere zorgverleners in beeld zijn als het
over de thematiek van arbeid en gezondheid gaat.
Daarom boog het bestuur zich over de vraag wat
het unique selling point van de bedrijfsarts is. De
uitkomst van die retraitebijeenkomst was dat de
bedrijfsarts er is om werkenden inzetbaar te houden door het bewaken, beschermen en bevorderen van hun gezondheid en daarover zowel werkgevers als werkenden te adviseren. De bedrijfsarts
onderscheidt zich van andere zorgverleners en arbodeskundigen door de brugfunctie (‘linking pin’)
die hij vervult op basis van zijn medische expertise tussen de behandelaars uit de curatieve sector
enerzijds, en de werknemer en werkgever in hun
bedrijfsomgeving anderzijds.

De najaarsledenvergadering
Tijdens de najaarsledenvergadering werd besloten
prof. dr. Frank van Dijk te benoemen tot erelid van
de vereniging gezien zijn vele verdiensten voor
de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Tevens werd
besloten tot een extra contributieverhoging ten
behoeve van richtlijnontwikkeling. Aan de hand
van een meerjarenoverzicht van ledenaantallen en
inkomsten, werd de toekomstige financiële positie van de vereniging geschetst en de problemen

1.2. Algemene Ledenvergadering
De voorjaars-ledenvergadering 2013 was het eerste
volle verenigingsjaar onder aanvoering van de eind
2012 benoemde voorzitter Jurriaan Penders. In het
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die de vereniging wachten bij het afnemen van
de ledenaantallen door pensionering. Afnemende
inkomsten van de vereniging hebben ook consequenties voor het Kwaliteitsbureau omdat minder
geld voor bestuursondersteuning en projecten beschikbaar zal zijn. Aangezien ook het binnenhalen
van externe subsidies achterbleef, was voor een
deel van de formatie van het Kwaliteitsbureau bij
het UWV een ontslagaanvraag wegens economische redenen ingediend. Op het einde van het verslagjaar kon een dreigend ontslag van meerdere
medewerkers van het Kwaliteitsbureau voorkomen
worden door het succesvol binnenhalen van enkele projectsubsidies. Jacqueline Gerritsen nam
evenwel afscheid van het Kwaliteitsbureau door
een baan elders te aanvaarden.
Het wetenschappelijk gedeelte werd in zijn geheel
door Groningse onderzoekers succesvol verzorgd:
• Jac van der Klink: Duurzame inzetbaarheid,
wat is het en hoe meten we het?
• Ute Bültmann: Werk(transities) en gezondheid in levensloopperspectief
• Karin Veldman: Van school naar werk: de eerste transitie
• Femke Abma: Werken met gezondheidsklachten; hoe meten we de impact?
• Peter Flach: Determinanten van duurzaam en
gezond werken
• Iris Arends; Duurzaam en gezond werken
met psychische problemen
• Wendy Koolhaas; De oudere
werknemer; wat heeft die
nodig?

voorzitter en directeur worden in dit model meer
complementair (‘tandem’) en staan borg voor optimale afstemming tussen bestuur en Kwaliteitsbureau.
De voorgenomen personele unie van het bestuur
van de Vereniging NVAB en de Stichting NVAB
kreeg zijn beslag met ingang van 1 juli 2013. Met
een personele unie kan optimaal geborgd worden dat het beleid dat gevoerd wordt door beide
rechtspersonen volledig synchroon verloopt. Bovendien is daarmee ook in belastingtechnische zin
duidelijk dat het om een fiscale eenheid gaat, wat
ook financiële voordelen biedt. De financiële geldstromen tussen stichting en vereniging blijven wel
strict gescheiden.
In de najaarsledenvergadering van 2013 werd
inzichtelijk gemaakt dat de indeling in drie aandachtsgebieden ook is doorgetrokken voor wat
betreft de Kringen, Commissies en werkgroepen.
Daarmee is de veelheid van activiteiten die de
NVAB als bloeiende vereniging kent in het volgende schema overzichtelijk samengevat:
(zie voor de afkortingen en de ontwikkelingen binnen elke commissie de bijlagen bij dit jaarverslag)

1.3. Bestuurlijke vernieuwing
Het bestuur heeft zich een andere werkwijze eigen gemaakt
bij de voorbereiding op en de
uitvoering van bestuursbesluiten. Dit wordt overgelaten aan
het dagelijks bestuur in samenwerking met de directeur NVAB
en medewerkers van het Kwaliteitsbureau. Het Algemeen Bestuur kan zich concentreren op
beleidsvormende, voorwaardenscheppende en toezichthoudende taken. De taken en rollen van
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Op de najaarsledenvergadering werd tevens aangekondigd dat mw. Els van der Putten, sinds jaar
en dag de steun en toeverlaat van het NVAB-bestuur en de NVAB-leden, per 1 januari 2013 haar
werkzaamheden voor de NVAB zou gaan beëindigen. Zij neemt definitief afscheid van de NVAB
tijdens de BG-dagen van 2014, die nog wel door
haar in samenwerking met de leden van de CNN
worden georganiseerd. De secretariaatswerkzaamheden voor het bestuur en de ledenadministratie
worden met ingang van 1 januari 2014 verzorgd
door Kwaliteitsbureau NVAB. Voor de organisatie
van de BG-Dagen 2014 t/m 2016 zal de vereniging
nog een contract afsluiten met EPS 2.0.

Aantal bezochte pagina’s
Aantal bezoekers
Aantal unieke bezoekers

Aantal nieuwsberichten
Aantal NV@B Nieuws
Aantal volgers op Twitter

2011
2012
2013
184.877 203.023 227.826
62.460 76.633 95.402
41.074 54.815 71.407

2011
27

2012
46
15
270

2013
48
11
400

De NVAB heeft folders ontwikkeld met informatie
over het vak van bedrijfsarts, welke taken een bedrijfsarts uitvoert en waarvoor je bij de bedrijfsarts
terecht kunt. Er is een folder voor werknemers en
ook een voor werkgevers. Bij de folders hoort een
document waar de individuele bedrijfsarts gepersonaliseerde informatie op vermeldt, zoals bijvoorbeeld een pasfoto, visie en werkwijze, maar
ook de bereikbaarheid en contactmogelijkheden.
Dit materiaal kan via de NVAB-website gedownload worden.

1.4. Communicatie
In 2011 werd een strategisch communicatieplan
opgesteld. Per jaar wordt dat vertaald in een werkplan. Het communicatiebeleid (pro-actief, zichtbaar en relevant) bevindt zich nog steeds in een
groeiproces.
Van NV@B Nieuws verscheen de tweede jaargang
en er waren bijna wekelijks webpublicaties. Ook de
communicatie via Twitter werd gecontinueerd en
in een aantal situaties gericht ingezet om de discussie op gang te brengen: het doel van de ‘social’
media.

1.5. De Bedrijfsgeneeskundige dagen
De Bedrijfsgeneeskundige dagen van de NVAB
vonden in 2013 voor de 58e keer plaats en werden
weer door een groot aantal leden bijgewoond en
zeer positief gewaardeerd. De Bedrijfsgeneeskundige dagen van de NVAB vormen sinds lang een
unieke gelegenheid voor de uitwisseling van kennis, contact en gezelligheid.
De BG-dagen 2013 hadden als centraal thema
‘Tien voor de bedrijfsarts’ en stonden in het kader
van de kernwaarden voor de bedrijfsarts. Naast
algemene inleidingen was er de keuze uit 15 workshops.
De eerste dag, met als subthema ‘Wikken en wegen’, bevatte plenaire lezingen van Paul Habets,
vicevoorzitter LHV, en Hans Klein Breteler, voorzitter van de Geschillencommissie Arbodiensten,
prof.dr. Christina van der Feltz, psychiater en epidemioloog, en prof.dr. Bert van der Horst, hoogleraar chronobiologie en gezondheid.
De tweede BG-dag met als thema ‘Plussen en
minnen’ begon met een optreden van prof.dr. Paul
Frissen, decaan en bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar bestuur en hoogleraar
Bestuurskunde. Diens prikkelende inleiding: ‘Privaat: een zege voor de bedrijfsarts!’ leidde onder
leiding van mr. Roderik van Grieken tot een leven-

Een aantal belangrijke gebeurtenissen waren aanleiding voor mediauitingen: het SER-advies over
aanpassing van het stelsel van bedrijfsgezondheidszorg en vervolgens het kabinetsstandpunt
daarover, Kamervragen over dreigend tekort bedrijfsartsen, privacy, lancering e-learning infectiepreventie, maar ook over onze eigen publicaties zoals de Kernwaarden bedrijfsarts, Leidraad
casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding,
Leidraad PMO en over het NVAB-meldpunt Verwijzen.
Via Twitter, LinkedIn, de website, direct mail en
persberichten bereikten we veel leden en stakeholders (werkgevers- en werknemersorganisaties,
politici en journalisten).
Ondanks het feit dat de verbeteringen aan de
structuur van de website pas in 2014 gerealiseerd
kunnen worden, zijn de bezoekersaantallen aan de
website toegenomen. Ook het aantal volgers op
Twitter is gestegen.
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dige discussie over de volgende twee stellingen:
• Iedere bedrijfsarts moet bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren aan de opleiding
van een nieuwe generatie bedrijfsartsen.
• Bedrijfsartsen zijn zelf schuldig aan het feit
dat zij een beperkte bijdrage leveren aan preventie.

uitgebreid vraaggesprek met de voorzitter Jurriaan
Penders, in het oktober nummer een artikel over
de tien Kernwaarden en in het december nummer
was het thema ‘Zin in het vak’.
1.7. KNMG
De NVAB maakt onderdeel uit van de federatie
KNMG. Samen met de NVVG en KAMG vertegenwoordigd de NVAB daar het sociaal-geneeskundig
spectrum. De KNMG heeft zich in 2013 bezig gehouden met een visieontwikkeling over waar de
KNMG anno nu voor staat naast de belangbehartiging en activiteiten die de individuele federatiepartners al verzorgen. De visie zal in 2014 verder
worden ontwikkeld en deze zal dan ook zichtbaar
worden in bestuurlijke governance van de KNMG,
de wijze waarop KNMG-bureau is georganiseerd
en de KNMG-begroting. Inbreng in de KNMG is er
vanuit de voorzitter en directeur in de respectievelijk de maandelijks federatiebestuursvergadering
en directeurenoverleg en alle activiteiten die daaruit voortvloeien.
Als sociaal-geneeskundige beroepsverenigingen
hebben KAMG, NVVG en NVAB (vooralsnog informeel) besloten meer samen te werken, onder
de gedachte dat er meer overlap en binding is tussen de sociaal-geneeskundigen dan er in eerste
instantie lijkt. Samenwerking betreft inhoudelijke
thema’s, inbreng in de KNMG en samenwerking
op bureauniveau.

De Burgerpenning 2010-2101 werd uitgereikt aan
de heer Evert Meijer. De plenaire lezing werd verzorgd door NVAB-hoogleraar prof.dr. Carel Hulshof en de afsluitende presentatie over Gezonde
spiritualiteit werd gehouden door de heer Tom
Mikkers. (Voor een beeldverslag en de presentaties van de BG-dagen 2013 zie de website van de
NVAB.)

1.6. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekerings
geneeskunde (TBV)
Enkele bestuursleden van de NVAB maken uit
hoofde van hun functie deel uit van het bestuur
van de SBBV, de stichting waarin het TBV is ondergebracht. Naast NVAB-bestuursleden zijn in
het SBBV-bestuur ook NVVG-bestuursleden en
enkele vrije bestuursleden benoemd. In 2013 is er
een wisseling van voorzitterschap geweest in het
SBBV en is vastgesteld dat een aantal bestuurlijke
processen rondom TBV zoals het redactiestatuut
geactualiseerd moeten worden.
Het TBV verschijnt tien keer per jaar. Hoewel het
TBV in juridische zin geen verenigingsactiviteit is,
is het dat wel in praktische zin. De NVAB spendeert een aanzienlijk deel van haar begrotingsgelden aan het TBV. Het NVAB-bestuur is verantwoordelijk voor de rubriek Verenigingsnieuws. Het
TBV verschijnt sedert 1993 als een uitgave van de
Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (SBBV). NVAB en NVVG zijn de
bestuurlijke trekkers van de SBBV.
TBV bevat een keur aan wetenschappelijke artikelen, maar daarnaast ook informatieve en opiniërende artikelen. Zo werden in de aanloop tot het
twintigjarig jubileum van TBV de besturen van
NVAB en NVVG uitgedaagd om hun visie te geven op het beroep: Arts voor Arbeid en Gezondheid (AAG). Het jubileumnummer met daarin de
standpunten van de besturen van NVAB en NVVG
is verschenen in januari 2013. In het aprilnummer werden de ontwikkelingen rondom het SERtraject geschetst, in het septembernummer een

1.8. ABSG – CGS – RGS
Het AccreditatieBureau Sociale Geneeskunde
(ABSG) bestaat uit een Bestuur, bestaande uit 1
bestuurslid van iedere beroepsvereniging uit de
sociale geneeskunde, de NVAB, NVVG en KAMG.
Het bestuur wordt ondersteund door twee coördinatoren en het secretariaat wordt gevoerd door
Cantrijn. De personele invulling van deze functies, alsmede de taken en bevoegdheden kunnen
worden teruggevonden in het jaarverslag van de
ABSG (zie www.absg.nl). De NVAB is goed vertegenwoordigd vanuit de achterban door enerzijds
één van de coördinatoren, Henk Vochteloo, en anderzijds de huidige voorzitter Herman Spanjaard.
Per 1 januari 2013 is de SGRC opgegaan in de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
(RGS). In de RGS zijn alle huisartsen, specialisten
en sociaal geneeskundigen voor hun (her)registratie opgenomen. Dit orgaan is het uitvoerende
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orgaan van het College Geneeskundige Specialismen (CSG). Het CGS stelt de regels vast voor
de opleidingen, de erkenning van opleidingen
en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. Vertegenwoordigers van de
wetenschappelijke verenigingen en brancheorganisaties, voornamelijk artsen, hebben zitting in
het CGS. Vanuit het NVAB-bestuur zijn twee bestuursleden:, nl. Peter Coffeng, secretaris, en Herman Spanjaard, vice-voorzitter, afgevaardigd in
overlegstructuren. Binnen de KNMG is innovatie
gaande waarbij met name gekeken wordt hoe artsen meer op competenties opgeleid en begeleid
kunnen worden (en uiteindelijk getoetst) dan op
pure werkervaring. Omdat vakinhoud voor iedere
beroepsgroep anders is en wij met verschillende
wetgeving te maken hebben is enerzijds harmonisatie belangrijk, anderzijds moeten vakspecifieke
taken wel bewaakt blijven. Een van de problemen
die zich in 2013 voordeed was bij de herregistratie het niet erkennen van ICT-uren voor gemengde
groepen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (hetgeen voor beide groepen nu juist zo essentieel
is). Na intensief overleg werd hiervoor een oplossing gevonden. (Voor meer informatie, zie http://
knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/
RGS-1/Over-RGS.htm.)
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Hoofdstuk 2
Beleid, profilering, positionering		
berichten. Dit proces heeft veel energie en inzet
van de NVAB gevraagd vanwege het informeren,
afstemmen en lobbyen dat met een dergelijk proces gepaard gaat. Zowel SER als Kamercommissie
hielden een hoorzitting waarvoor de NVAB uitgenodigd werd en er werd door de SER schriftelijk
commentaar gevraagd op de voorstellen en plannen. De NVAB heeft met diverse partijen de afstemming gezocht, o.a. met OVAL als branchevereniging van een groot aantal arbodiensten. Naast
OVAL werd met de zelfstandig werkende bedrijfsartsen, verenigingen van arbo-verpleegkundigen,
arbeidsdeskundigen en register-casemanagers
een gemeenschappelijke visie op de toekomst van
de arbeidsgerelateerde zorg geformuleerd en aan
de SER gestuurd. Voorts zijn met werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en een groot
aantal politieke partijen gesprekken gevoerd om
de NVAB-visie over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg toe te lichten.
De NVAB-visie kan in de volgende 7 punten worden samengevat:
1. Realiseer een bredere toegankelijkheid van de
bedrijfsarts voor álle werkenden.
2. Voer het arbeidsomstandighedenspreekuur
weer in.
3. Voer een minimumcontract voor arbodienstverlening in.
4. Verbeter de financiering van de opleiding tot
bedrijfsarts zodat de instroom toeneemt.
5. Realiseer meer aandacht voor preventie, o.a.
door het stimuleren van Preventief Medisch
Onderzoek.
6. Stimuleer de aandacht voor arbeid bij de
curatieve zorg onder andere door een betere
samenwerking tussen de curatieve zorg en de
bedrijfsgezondheidszorg.
7. Verken de mogelijkheden van branchegerichte organisatie van de bedrijfsgezondheidszorg (met Arbouw en Stigas als voorbeelden).

Activiteiten in het kader van het bevorderen van professionele belangen en het goed functioneren van
haar leden (art. 3 statuten), in het bijzonder het bevorderen en veiligstellen van optimale randvoorwaarden van de beroepsuitoefening.
2.1. Beleidsontwikkelingen
Op 23 november 2012 bracht de SER het rapport
‘Ontwerpadvies Stelsel voor gezond en veilig werken’ uit, waarvan hoofdstuk vijf in zijn geheel aan
de bedrijfsgezondheidszorg was gewijd. Daarin
werd stevig ingezet op het belang van preventie en
de aanbeveling dat “betrokken deskundigenorganisaties een basis-arbocontract opstellen met daarin
preventie als standaardonderdeel”. Ook werd gepleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden
voor een persoonlijk dossier van werknemers
waarin de resultaten van periodiek onderzoek worden opgenomen en “dat de individuele werknemer
gedurende zijn loopbaan met zich meeneemt”.
Deze suggestie was door de NVAB aangereikt om
meer continuïteit en dus kwaliteit van zorg te kunnen bieden aan werknemers die vaker wisselen van
werksetting. Voorts werd geadviseerd, mede op
basis van het Astri-onderzoek naar de positie van
de bedrijfsarts, de onafhankelijkheid en toegankelijkheid van de bedrijfsarts te waarborgen. De SER
nam ook de signalen van de NVAB over omtrent
de alarmerende capaciteitsafname van het aantal
bedrijfsartsen in de komende jaren, door het ontbreken van opleidingsfaciliteiten zoals een opleidingsfonds. De onvoldoende samenwerking tussen curatieve zorg en bedrijfsartsen was eveneens
een zorgpunt voor de SER. Zij formuleerde enkele
uitgangspunten voor bedrijfsgezondheidszorg,
zoals een meer branchegerichte organisatie van
de bedrijfsgezondheidszorg op de lange termijn
en een heroverweging van de financiering en vroeg
de verantwoordelijke minister een aanvullend advies over dit onderwerp.
De minister van SZW heeft deze aanvullende opdracht verstrekt bij brief van 10 juli 2013, waarbij
hij zich baseerde op de ‘scenariostudie arbeidsgerelateerde zorg’ van KPMG/Plexus. Hij vraagt
de raad daarin in ieder geval de geconstateerde
knelpunten aan te pakken en voorjaar 2014 te

Ook 2014 belooft op beleidsmatig terrein een spannend jaar te worden omdat het nieuwe SER-advies
en de reactie van de politiek daarop van groot belang is voor de toekomst van de beroepsgroep. Behalve de kwaliteit staat ook de omvang en inhoud
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(zoals o.a. vastgelegd in richtlijnen, leidraden en
standpunten) van de beroepsgroep. [In een artikel
in TBV 2013 nr. 4 hebben directie en bestuur van
de NVAB uitgebreid beschreven hoe de beroepsvereniging heeft geopereerd tijdens het traject dat
geleid heeft tot deze SER-adviezen.]

en toekomstige positionering van de professie ter
discussie. Voor de NVAB als wetenschappelijke
beroepsvereniging is het van groot belang dat de
professionele autonomie van de bedrijfsarts ook in
de praktijk voldoende is geborgd zodat de bedrijfsarts kan handelen volgens de normen en waarden

De SER sprak zich op hoofdlijnen als volgt uit:
• Het is van groot belang dat de bedrijfsgezondheidszorg overeind blijft. De raad distantieert zich van praktijken à la Verzuimreductie.
• Onafhankelijkheid en toegankelijkheid van de bedrijfsarts moeten verbeterd worden.
• Branchefinanciering wordt nadrukkelijk als waardevol perspectief geponeerd.
• Inzet van arbo-verpleegkundigen wordt ondersteund.
• Vrije toegang tot de bedrijfsarts van álle (potentieel) werkenden tot de bedrijfsarts
wordt bepleit.
• Het belang van preventie en het signaal dat preventie steeds minder in contracten
wordt meegenomen. Drie suggesties voor oplossingen:
• deskundigenorganisaties zouden een standaardcontract kunnen opstellen waarin meer ruimte voor de bedrijfsarts ;
• een persoonlijk arbeidsgeneeskundig dossier ontwikkelen en individuele RI&E.
• gebruik van persoonlijke inzetbaarheidsscan per sector of branche te regelen, te
koppelen aan een persoonlijk budget voor scholing en vitaliteit.
• De instroom in de opleiding verbeteren door het beroep aantrekkelijker/rijker/breder
te maken en nader onderzoek te doen naar een opleidingsfonds.
• De bedrijfsarts ook in andere settings positioneren, bijv. in gezondheidscentra.
• Ruimere mogelijkheden om te verwijzen naar/binnen reguliere curatieve zorg; huisartsen en bedrijfsartsen moeten meer naar elkaar kunnen verwijzen.
• Toegang van de bedrijfsarts tot werkvloer.
• Toegang van de bedrijfsarts tot bestaande onderzoeksgegevens en risico’s in het
bedrijf.
• Ruimte in het contract voor onderzoek naar arbeidsgerelateerde klachten.

Beleidsafstemming
Naar aanleiding van het Astri-onderzoek en de daaropvolgende onderzoeken vonden er vele contacten
plaats met beleidsmedewerkers van SZW en VWS,
werknemers- en werkgeversorganisaties. Ook de
banden met OVAL werden aangehaald en afgesproken werd om gezamenlijke belangen ook gezamenlijk te behartigen, voor zover er overeenstemming
is over de te volgen koers. Een bespreekagenda met
OVAL voor 2014 werd vastgesteld en richting SER
werd een gezamenlijk statement afgegeven.
Als lid van de NPHF (Nederlandse Public Health
Federatie) werd actief bij gedragen aan de opzet van
het Nationaal Preventie Plan, met name over hoe

De NVAB heeft in tal van overleggen de problematiek van het op termijn drastisch teruglopend
aantal bedrijfsartsen aangekaart. Daarover zijn Kamervragen gesteld. Het antwoord daarop maakte
duidelijk dat de overheid voorlopig niet denkt aan
opname in het Opleidingsfonds voor aspirant bedrijfsartsen. Er werd opnieuw stevig ingezet op
verbetering van de beeldvorming over het vak bedrijfsarts, in het kader van het project “de bedrijfsarts werkt”. Het ministerie van SZW heeft eind
2013 aan het Kwaliteitsbureau middelen beschikbaar gesteld voor een vervolg van dit project, waarbij ook naar alternatieven voor de financiering van
de bedrijfsartsenopleiding kan worden gekeken.
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dit gestalte te geven in een bedrijfssetting.
In KNMG-verband werd een project opgezet om
federatief tot een gezamenlijk visie op arbeid en
gezondheid te komen. Dit leidde eveneens tot
meer structureel overleg tussen NVAB en NVVG
en KAMG.

De samenwerking met de beroepsverengingen van
de andere kerndeskundigen (NVvA, NVVK, BA&O,
verenigd in de Stichting PPM) werd voortgezet in
het gezamenlijk ontwikkelen van de enkele multidisciplinaire richtlijnen en arbo-kennisdossiers
(zie elders in dit jaarverslag).

Kernwaarden
De “Tien Kernwaarden van de bedrijfsarts” (tien uitspraken waarin de beroepsvereniging uiteen zet wat de kwaliteitsgrondslagen van de bedrijfsgeneeskunde zijn, werden breed verspreid
en uitgedragen, zelfs internationaal. Ze vormden ook het leidend thema van de BG-dagen in
2013.
Tien kernwaarden van de bedrijfsarts (vastgesteld door de ALV op 7-11-2012)
1. Al het handelen van de bedrijfsarts is gericht op het voorkomen van beroepsziekten en
beroepsgebonden aandoeningen, en op behoud van duurzame inzetbaarheid van de
werknemer. Dit in het belang van die werknemer, de maatschappij waarin hij leeft, en de
organisatie waaraan de bedrijfsarts adviseert.
2. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg gaat over de wisselwerking tussen arbeid en gezondheid. De bedrijfsarts stemt die zorg af op de specifieke arbeidssituatie: een zorgpakket op
maat.
3. De bedrijfsarts levert bedrijfsgeneeskundige zorg vanuit een professioneel onafhankelijke
positie, waarin hij de verantwoordelijkheid neemt voor de aard en inhoud van zijn zorgverlening.
4. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg is zowel preventief als curatief en impliceert dat de
werknemer vrije toegang tot die zorg heeft (bijvoorbeeld in een open spreekuur). Zijn
recht op privacy wordt altijd gerespecteerd.
5. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg vereist actueel inzicht in en dus regelmatig onderzoek
van de werkomstandigheden.
6. De bedrijfsarts is toegankelijk voor leidinggevenden en de vertegenwoordiging van werknemers, en andersom zijn deze ook aanspreekbaar voor de bedrijfsarts.
7. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg vereist, indien geïndiceerd, samenwerking met of verwijzing naar andere deskundigen binnen en buiten de arbeidsorganisatie en de gezondheidszorg.
8. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg voldoet aan wettelijke kaders en door de beroepsgroep
opgestelde wetenschappelijk onderbouwde (‘evidence based’) richtlijnen en normen. Elke
bedrijfsarts kent die kaders, richtlijnen en normen. Het medisch beroepsgeheim wordt
altijd gerespecteerd.
9. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg impliceert een goede bedrijfsarts: hij is opgeleid en
geregistreerd op basis van in het beroepsprofiel vastgelegde en toetsbare kennis- en vaardigheidseisen.
10. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg wordt geleverd volgens afspraken die zijn overeengekomen met opdrachtgevers. Zulke overeenkomsten zijn nooit in strijd met deze tien kernwaarden. De bedrijfsarts is zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de overeenkomsten
aan deze kernwaarden.
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wachter (Wvp) en de Regeling procesgang eerste
en tweede ziektejaar.
Met de RNVC, de beroepsvereniging van registercasemanagers, werden contacten gelegd die in
2014 zullen leiden tot een gezamenlijke werkgroep
die de afstemming en samenwerking in de praktijk
meer gestalte gaat geven.

2.2. Overige activiteiten
2.2.1. Casemanagement
Over de samenwerking van bedrijfsartsen met
casemanagers werd in 2012 een eerste versie van
de Leidraad Samenwerking Bedrijfsarts en Casemanager gepubliceerd, mede naar aanleiding van
de Zembla-uitzending over wantoestanden waarbij ‘casemanagers’ betrokken waren. In juni 2013
werd een nader uitgewerkte versie uitgebracht, na
overleg met diverse andere betrokken beroepsgroepen en organisaties. De leidraad verschaft
duidelijkheid over de positie van de bedrijfsarts
en de casemanager ten opzichte van elkaar. Verder geeft de leidraad op hoofdlijnen aan wat wel
en niet kan en mag.
Het probleem bij de inzet van een casemanager
is dat voor bedrijfsartsen in veel gevallen niet geborgd is dat zij hun verantwoordelijkheden ten
aanzien van de ziekteverzuimbegeleiding waar
kunnen maken. De bedrijfsarts is in juridische
zin verantwoordelijk voor het geheel van de sociaal-medische begeleiding, de afstemming van de
diverse onderdelen daarvan en de daarop gebaseerde adviezen aan werkgever en werknemer. Het
inschakelen van een casemanager is niet steeds
een waarborg dat de verzuimbegeleiding voldoet
aan de eisen volgens de Wet verbetering poort-

2.2.2. Paradigmagroep
Medio 2012 heeft de door het ministerie van SZW
ingestelde Stuurgroep Wet Verbetering Poortwachter een overleggroep gestart met de naam Paradigmawerkgroep. Daarin wordt onder leiding van een
vertegenwoordiger van het ministerie van SZW
uitgebreid ingegaan op de afstemming en verbetering van de samenwerking tussen enerzijds bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen vanuit o.a. de
arbodiensten en anderzijds de verzekeringsgeneeskundigen en arbeidsdeskundigen vanuit het
UWV. Vanuit de NVAB zijn collega’s Rocco Kloots
en Marlo van den Kieboom actief betrokken om
tot verbeteringen in de samenwerking te komen.
Eind 2013 werden de resultaten hiervan tot dan toe
gerapporteerd door het ministerie (zie kader). De
wens van het NVAB bestuur is dat de ‘inzetbaarheidslijst’ die nu is ontwikkeld zo mogelijk nog wetenschappelijke onderbouwing krijgt.

Resultaten Paradigmagroep (samenvatting)
•

•
•
•

•

•

•

Informatie opvragen door de verzekeringsarts bij de bedrijfsarts. Het UWV brengt onder de
aandacht van verzekeringsartsen dat, als er informatie wordt opgevraagd bij de bedrijfsarts,
er eerst een belafspraak wordt gemaakt of van tevoren een mail met vragen wordt verstuurd.
Zienswijze van bedrijfsarts opnemen in rapportage van de verzekeringsarts.
Het UWV onderneemt actie om het item “klachtencontingent begeleiden” als aanklikmogelijkheid te laten verwijderen uit de rapportagetool van het UWV.
Bij de beoordeling van het RIV (re-integratieverslag) hanteert het UWV de werkwijzer “RIVtoets in de praktijk”. Deze is door het UWV – in het kader van de transparantie van de beoordeling – omgebouwd tot een openbaar stuk en geplaatst op haar website.
De afspraak is herbevestigd dat het UWV van bedrijfsartsen verwacht dat zij tijdens de eerste twee ziektejaren gebruikmaken van verzekeringsgeneeskundige protocollen, voor zover
deze aanknopingspunten bieden voor hun beoordeling van de mogelijkheden van de betrokkene tot functioneren
De omstandigheid dat er een loonsanctie kan worden opgelegd indien de bedrijfsarts een
richtlijn niet heeft gevolgd, die de NVAB heeft geautoriseerd, gaf binnen de NVAB mede
aanleiding tot herijking.
Bedrijfsartsen moeten weliswaar een professionele beoordeling van de belastbaarheid verrichten, maar zij zijn niet verplicht om een functionele mogelijkhedenlijst (FML) in te vul-
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•

•

•

•

•

len. Het niet invullen van een FML is dan ook geen grond voor het toepassen van een
loonsanctie.
Om de medische mogelijkheden en beperkingen te duiden volgens een vaste systematiek,
die aansluit op de systematiek van het UWV (FML op basis de claimbeoordelingssystematiek), ontwikkelen bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen nu samen met het UWV een lijst
aan de hand waarvan de bedrijfsarts de belastbaarheid van de betrokkene beschrijft: de
inzetbaarheidslijst.
Daarnaast wordt gekeken naar aanpassingen van het format van het re-integratieverslag
(RIV-toets). Om tot een uniform (breed gedragen) gedigitaliseerd formulier voor het reintegratieverslag te komen, heeft het UWV hiervoor een projectteam ingericht, met alle
stakeholders.
Wijze van beoordeling. De toetsing van het re-integratieverslag richt zich op de beantwoording van volgende vragen:
• Is er sprake van een bevredigend re-integratieresultaat?
• Zo nee, heeft de werkgever desondanks voldoende re-integratie-inspanningen verricht?
• Zo nee, heeft de werkgever hiervoor een deugdelijke grond?
• Zo nee, zijn de onvoldoende re-integratie-inspanningen te repareren?
Het UWV stelt eerst het re-integratieresultaat vast en als het re-integratieresultaat onvoldoende is, zoomt het UWV steeds verder in op welke processtappen er zijn gezet c.q. op
de inhoud van de ondernomen activiteiten. Daarbij oordeelt het UWV niet met de kennis
van nu, maar met de kennis van toen.
Deskundigenoordeel. Het UWV onderneemt actie om de disclaimer te verwijderen uit het
deskundigenoordeel. Voorts onderneemt het UWV actie om te voorkomen dat er standaard medische informatie wordt opgevraagd bij de bedrijfsarts bij een deskundigenoordeel. Bovendien wordt binnen het UWV onder de aandacht gebracht dat, als er medische
informatie wordt opgevraagd, er ook wordt aangegeven wat er met die verstrekte informatie gebeurt.

2.2.4. Privacy-folder
Informatie over hoe om te gaan met medische gegevens wanneer iemand ziek is en werkt aan reintegratie, is en blijft een belangrijk item. In de
praktijk is het soms onduidelijk welke informatie
behoort tot het medisch beroepsgeheim. NVAB
en OVAL brachten een folder uit waarin kort en
bondig staat welke informatie voor werkgever en
werknemer beschikbaar is en wat de rol is van bijvoorbeeld de bedrijfsarts. De folder is belangrijk
voor werkgevers en werknemers zodat zij kennis
kunnen nemen van de regels en randvoorwaarden
rond de privacy van zieke werknemers.

2.2.3. Meldpunt verwijzen
Het Kwaliteitsbureau NVAB opende het ‘meldpunt
verwijzen door bedrijfsartsen’ in okt. 2013 omdat
de NVAB steeds meer signalen kreeg dat verwijzingen door bedrijfsartsen niet werden geaccepteerd
door verzekeraars. Middels het meldpunt wordt
aard en omvang van de problematiek in kaart gebracht en vervolgens is hierover contact gelegd
met het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) en
het Ministerie van VWS om in de loop van 2014 te
proberen de problemen op te lossen.
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Hoofdstuk 3
Beroepsinhoudelijke ontwikkelingen
De wetenschappelijke en professionele onderbouwing van het beroep, inclusief de
activiteiten op het vlak van onderwijsontwikkeling en visitatie
De NVAB is ook betrokken bij de ontwikkeling
van de ‘zorgmodule arbeid’ die door het CBO in
opdracht van het Kwaliteitsinstituut wordt ontwikkeld. In 2014 zal deze module voor autorisatie aan
het NVAB-bestuur worden aangeboden.
De NVAB is ook gevraagd mee te werken aan de
zorgstandaard kanker en werk.

3.1. Richtlijnen
Het Kwaliteitsbureau NVAB neemt de uitvoering
van de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen voor
zijn rekening. In het onderstaande wordt kort verslag gedaan van de diverse projecten op dat vlak
en de voortgang die in 2013 werd geboekt. Alle afgeronde producten zijn terug te vinden op of via
de website van de NVAB.
Met de arbodeskundigen, verenigd in de stichting
PPM, werd in opdracht van TNO en met subsidie
van het ministerie van SZW de ontwikkeling van
multidisciplinaire richtlijnen ter hand genomen. Er
is subsidie toegezegd voor in totaal 7 richtlijnen in
vier jaar. Na de publicatie eind 2012 van de richtlijn “vermindering van tilbelasting om rugklachten
te voorkomen” werden in 2013 richtlijnen over de
volgende onderwerpen afgerond:
• Computerwerk (publicatie eerste helft 2014)
• Werk-privé balans (publicatie eerste helft 2014)
Het Kwaliteitsbureau werkt nu nog aan de richtlijn
trillingen die naar verwachting in het najaar wordt
gepubliceerd.
Naast richtlijnen wordt samen met PPM ook al
langere tijd gewerkt aan arbokennisdossiers die te
raadplegen zijn via www.arbokennisnet.nl
Samen met het RIVM wordt (met financiering
door SZW) gewerkt aan de ontwikkeling van een
richtlijn voor de ziekte van Lyme, waarbij vooral
focus is gelegd op beheersmaatregelen die in de
praktijk bewezen effectief zijn. Autorisatie en publicatie volgt in 2014.
Het Kwaliteitsbureau heeft in 2013 de herziening
van de richtlijn KASN grotendeels afgerond. Autorisatie en publicatie volgt in 2014.
In 2013 is evenals in voorgaande jaren op verzoek
commentaar geleverd op NHG-standaarden en
(multidisciplinaire) richtlijnen die door andere
beroepsverenigingen zijn ontwikkeld, voor zover
daar aandacht is besteed aan de factor arbeid. In
overleg tussen Kwaliteitsbureau, CROW en het
NVAB-bestuur is een procedure afgesproken voor
het geven van commentaar en (bestuurlijke) autorisatie.

Preventief Medisch Onderzoek van Werkenden
A. Multidisciplinaire richtlijn PMO (KNMG, 2013)
In de richtlijn wordt PMO gedefinieerd als ‘een
medisch onderzoek dat bedrijfsmatig wordt aangeboden en uitgevoerd zonder dat er bij een cliënt
sprake is van een concrete gezondheidsklacht of
van een indicatie voor een gezondheidsrisico of
-probleem. Het PMO heeft als doel dit risico of
probleem vroegtijdig te onderkennen, te voorkomen of te behandelen of om een cliënt overige
handelingsopties aan te kunnen bieden’.
De NVAB droeg bij aan de KNMG-richtlijn PMO,
bedoeld voor aanbieders en uitvoerders van preventief medisch onderzoek. Kernpunten in de
richtlijn zijn dat het bij PMO moet gaan om een
‘gerichte opsporing’, waarbij het nut van het onderzoek opweegt tegen de mogelijke fysieke en
psychische nadelen. Cliënten die niet tot de doelgroep behoren of te hoge medische risico’s lopen,
dienen een beargumenteerd advies te krijgen om
geen PMO te ondergaan. Verder dient de aanbieder c.q. uitvoerder afspraken te hebben met gekwalificeerde ketenpartners bij eventuele doorverwijzing van cliënten voor vervolgacties.
B. De NVAB-leidraad PMO van werkenden
Deze leidraad voldoet aan de kaders uit de Multidisciplinaire Richtlijn PMO (KNMG, 2013). De
NVAB beschouwt een periodiek ingezet, doelgericht PMO als een essentieel element van arbeidsgezondheidkundig zoals bedoeld in artikel 18 van
de Arbowet en in diverse bepalingen van het Arbobesluit. Deze leidraad beschrijft de optimale inrichting en evaluatie van een PMO. Daarbij is de
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bedrijfsarts een centrale en onmisbare professional. Bovendien is hij dé medisch expert bij uitstek
als het erom gaat werkgevers en werknemers te adviseren in het oerwoud van preventieve medische
onderzoeken die met een commercieel oogmerk
aan bedrijven worden aangeboden. Bij PMO voor
werkenden vervult de bedrijfsarts een hoofdrol, is
een initiator maar ook aanjager en uitvoerder in
het PMO-proces.

•

de leidraad Verplichte medische keuringen
van werknemers tijdens hun dienstverband
• influenzapandemie en het handelen van de
bedrijfsarts
• verwijzen door de bedrijfsarts.
Evenals vorig jaar blijkt ook dat dit jaar dat NVABleden nog worstelden met vragen die te maken
hadden met de randvoorwaarden waaronder de
werkzaamheden moesten worden verricht. Het
‘eigen regiemodel’ en de groeiende invloed van
‘casemanagers handelend in opdracht van de
werkgever’ leidde ook dit jaar tot veel vragen en
verontrusting.
Het blijkt dat het hanteren van de daartoe ontwikkelde documenten (Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding (NVAB 2013) en Bedrijfsarts
en Privacy (NVAB, BoaBorea 2011) nog geen gemeengoed is. Ook worstelen leden met vragen
inzake wetgeving en privacy (gezondheidswetgeving: Big, Wgbo, Wbp, Wmk en sociale verzekeringswetgeving: Arbowet, Wvp, WIA, Wajong,
Wwb, Suwi en het besluit eigen risicodragers ZW).
De samenwerking (of het ontbreken daarvan) van
de bedrijfsarts met de verzekeringsgeneeskundige in dienst van het UWV was ook in 2013 nog
onderwerp van vragen en discussie. NVAB-leden
lieten middels de vraagbaak weten problemen te
ervaren met verzekeringsgeneeskundigen. Sedert
medio 2012 participeert de NVAB in de Paradigma-werkgroep, een werkgroep van de Stuurgroep
Poortwachter. De resultaten daarvan zijn te vinden
in paragraaf 2.2.2 van dit jaarverslag.
In 2013 is een bescheiden onderzoek uitgevoerd
naar aantallen en aard van de vragen die in de
twee jaren daaraan voorafgaand aan de Vraagbaak
werden gesteld. Daarover zal in de loop van 2014
in TBV worden gepubliceerd. In de jaren 2011 en
2012 heeft de Vraagbaak van het Kwaliteitsbureau
NVAB 384 vragen in behandeling genomen. In 291
gevallen ging het om nieuwe vragen die zijn geanalyseerd.

PreventieConsult Cardiometabool Risico
In de eerste helft van 2013 voerden bedrijfsartsen
een praktijktest uit met het PreventieConsult Cardiometabool Risico (PC CMR). Naar analogie met
het PC CMR voor de huisartsenpraktijk kregen de
werknemers van 45 jaar en ouder de online Risicoschatting aangeboden (testuwrisico). De NVAB
voegde aan het PC CMR vragen toe over werkgerelateerde risicofactoren voor CMR. Indien de uitslag van de Risicoschatting of de antwoorden op
de Leefstijltest daar aanleiding toe gaven, werd
(online) leefstijladvies, begeleiding en/of behandeling aangeboden ter voorkoming van (verdere)
gezondheidsschade.
De organisatie en uitvoering van het PreventieConsult Cardiometabool Risico (PC CMR) door
bedrijfsartsen volgens de Praktijkwijzer PC CMR
bleek lastig te realiseren binnen de looptijd van het
onderzoek. De NVAB trok daarom de conclusie het
inzetten van het PC CMR als los instrument niet
aan te bevelen. Kansen voor het PC CMR liggen bij
een implementatiestrategie via branche-organisaties en arbodiensten en bij het beter benutten van
de sleutelrol van de bedrijfsarts voor preventie.
3.2. Vraagbaak
In 2013 werden 321 vragen beantwoord door het
Kwaliteitsbureau via de Vraagbaak (in 2012 waren dat er 234 en in 2011 165). De Vraagbaak is in
het leven geroepen als doorlopende service voor
NVAB-leden met vakinhoudelijke vragen. Via email worden, zo veel mogelijk binnen een week, inhoudelijke vragen beantwoord over onder andere:
• de (interpretatie en toepassing van) NVABrichtlijnen
• medisch-inhoudelijke onderwerpen
• evidence-based medicine
• NVAB-standpunten over beroepsuitoefening
en ethiek
• de leidraad Aanstellingskeuringen
• visitatie
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De verdeling van de achtergrond van de vragenstellers (60% mannen, 40% vrouwen) was:
Werkkring per categorie:
Externe arbodienst 		
71
UMC’s			11
Andere zorginstellingen
11
Branche-orgaan 		
3
Verzuimbureau		
36
Keuringsbureau		
4
(Semi-)overheid		
15
Particulier bedrijf		
28
Zelfstandig 		
43
Onbekend		
71

Instroom vervolgopleiding
De instroom in de opleidingen tot bedrijfsarts is
afgelopen jaren fors teruggelopen terwijl een flinke
uitstroom uit het vak is te verwachten door pensionering. Op termijn van enkele jaren ontstaat
daarom een tekort aan bedrijfsartsen, tenzij het tij
te keren valt.
Na een initiatief van de SGBO uit Nijmegen eind
2011 ( ‘Is de bedrijfsarts met uitsterven bedreigd?‘)
nam de NVAB het stokje over met de organisatie
van de eerste werkconferentie ‘De bedrijfsarts
werkt!’ op 16 april 2012 om tot een betere instroom
in de vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde te komen. Deze conferentie leverde een aantal thema’s
op, waarmee werkgroepen aan de slag zijn gegaan.
De thema’s waren: imago, financiering van de vervolgopleiding, talentontwikkeling, studentonderwijs in arbeid en gezondheid. De werkgroepen
hebben de thema’s verder uitgewerkt en de resultaten zijn op de vervolgconferentie op 4 maart
2013 gepresenteerd.
(Nieuwsbrief november 2012: http://nvab.artsennet.nl/web/file?uuid=0019d0d3-bcd6-4a8a-ba1d269411d0d5fa&owner=0779a854-5315-496f-805d16b2316c26cc. Voor de conferentie van maart
2013 is er een betaalde link naar het TBV 21- nr
7- 2013 blz. 333-336 http://link.springer.com/article/10.1007/s12498-013-0061-7?no-access=true
en een Verslag van SGBO dat op hun site staat.
https://www.umcn.nl/Onderwijs/IWOO/SGBO/
Documents/werkconferentie-2013%20%282%29.
pdf )

(24%)
(4%)
(4%)
(1%)
(12%)
(1%)
(5%)
(10%)
(15%)
(24%)

Er werden vijf typen vragen onderscheiden; de verdeling daarover was als volgt:
9,6% Gezondheidskundige vragen (bijv. vragen naar wetenschappelijk bewijs)
1,4% Ethische vragen (bijv keuzes maken bij een dilemma)
39,1% Vragen m.b.t. gezondheidswetgeving (BIG, WGBO,
WBP, WMK)
41,9% Vragen m.b.t. sociale verzekerings.wetgeving (Arbowet, WVP, WIA, Wajong, WWB, SUWI)
7,9% Overige vragen (meestal financiële vragen)
3.3. Onderwijs
De portefeuille Onderwijs & Wetenschap heeft de
ambitie om invloed uit te oefenen op het volledige
opleidingscontinuüm: van basisopleiding tot vervolgopleiding tot bij- en nascholing, opdat er een
nauwe aansluiting blijft tussen de opleiding en de
praktijk. Vanuit het bestuur houden vier leden zich
bezig met deze portefeuille.
De NVAB zoekt naar manieren om het vak bedrijfsgeneeskunde op een positieve manier onder
de aandacht van medisch studenten te brengen.
Daartoe is in 2012 beleid ontwikkeld. Op zaterdag
13 april 2013 gaf de NVAB acte de présence op het
Nationaal Coassistenten Congres.
Arbeid en gezondheid vraagt gezien het belang
van gezond werkend ouder worden om voldoende
goede aandacht in de acht Nederlandse geneeskunde opleidingen. Ook voor een voldoende instroom in de vervolgopleidingen is dit van belang.
Een artikel over deze bevindingen werd in het
NTvG gepubliceerd.
Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden aan
studenten om een dag mee te lopen met een bedrijfsarts. Er is een pool van ca. 20 bedrijfsartsen
gevormd die gastvrijheid wil bieden aan studenten.

Aantallen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen tussen
2000 en 2016
Het Capaciteitsorgaan stelt ramingen op voor de
opleidingscapaciteit van de medische vervolgopleidingen, uitgaande van de te verwachten zorgbehoefte. De situatie blijft erg zorgelijk omdat tot op
dit moment in de ‘opleidingspijplijn’ slechts 10%
van de noodzakelijke vervangingscapaciteit aan
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bedrijfsartsen in opleiding is. Begin 2014 zal het
Capaciteitsorgaan met een doorrekening komen
aan de hand van de vijf door Plexus uitgewerkte
scenario’s. Het laat zich aanzien dat vrijwel alle
scenario’s (behalve het scenario zónder bedrijfsartsen) nog meer bedrijfsartsen in opleiding vergen. In dit kader hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de het en de NVAB.

3.5. Visitatie
Na een flinke piek in 2012 nam het aantal visitaties
in 2013 af: 245 bedrijfsartsen werden voor het eerst
gevisiteerd en 13 kregen de vervolgvisitatie. Geen
verrassing gezien het aantal bedrijfsartsen dat al
voor het eerst gevisiteerd was. Het aantal bedrijfsartsen dat zich voor de vervolgvisitatie aanmeldt is
nog beperkt. Niettemin is meer dan driekwart van
alle bedrijfsartsen in Nederland bezig om voorgenomen verbeterpunten te realiseren en dat mag
een stevige kwaliteitsimpuls worden genoemd.
In 2013 werden de resultaten van de pilot met de
vervolgvisitatie verwerkt: de visitatie van bedrijfsartsen die al eens eerder gevisiteerd zijn en geacht
worden toe te lichten welke inspanningen zij hebben verricht om hun individueel verbeterplan te
realiseren. Aan het eind van de vijfjaren periode
maakt de gevisiteerde t.b.v. de formele vervolgvisitatie een Samenvatting Visitatieportfolio. Daarnaast maakt de gevisiteerde een nieuw IVP voor
de volgende periode.
Het Kwaliteitsbureau, en daarmee alle betrokken
visitatoren en gevisiteerden, had te maken met
grote problemen in de nieuwe versie van het digitaal audit systeem ADAS. In overleg met het CBO
is met alle middelen aan een oplossing gewerkt
maar tegenslagen bleven de overhand hebben.
Voor het eerst werd een deel van de vele visitatiegegevens ook gebruikt voor een publicatie in TBV
(dec. 2013), over het onderwerp ‘plezier in het
werk’.
De Commissie Visitatie Bedrijfsartsen (zie in de
bijlagen ook het verslag van de CVB) heeft zich in
2013 nog eens gebogen over de uitgangspunten
van visitatie. Gezien de officiële start van de vervolgvisitatie was het nodig de uitgangspunten van
circa zeven jaar geleden nog eens te heroverwegen. De uitkomst was dat het educatieve element
van visitatie de grondslag moet zijn en blijven van
kwaliteitsvisitatie, en niet het beoordelende element. De discussie daarover werd ook ingegeven
door de discussie die door het ministerie van VWS
werd geëntameerd over het signaleren en voorkomen van disfunctionerende artsen. De conclusie
van de CVB is geweest dat visitatie geen geschikt
middel is om in alle gevallen disfunctioneren van
artsen te voorkomen of uit te sluiten. Het bestuur
van de NVAB heeft deze conclusie overgenomen.

Modernisering vervolgopleiding
Het voornemen de drie registratiecommissies
(SGRC, HRC, MSRC) om te vormen tot één gemeenschappelijke Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) heeft per 1/1/2013 zijn
beslag gekregen.
De nieuwe medische vervolgopleiding is gericht
op het verwerven van competenties en het geven
en ontvangen van feedback. Met het implementatieproject MMV (Modernisering Medische Vervolgopleidingen) ondersteunt de KNMG het veld
bij de implementatie van de moderniseringsplannen. NVAB, NVVG en KAMG hebben gezamenlijk
initiatief genomen voor de ontwikkeling van een
projectvoorstel om de kwaliteit van de beroepsopleidingen en opleidingsinrichtingen beter te borgen.
3.4. E-learning en implementatie
Medio 2013 werd een nieuwe e-module gelanceerd
over infectieziekten, vaccineren en het vaccinatiebeleid in werksituaties. De rol van de bedrijfsarts
bij preventie wordt daarin belicht – waaronder vaccineren – en de kennis over infectieziekten geactualiseerd aan de hand van reële casuïstiek. Tevens
wordt de belangrijkste wetgeving geschetst, is er
aandacht voor de inbedding van vaccinatiebeleid
in een breder arbobeleid en worden tal van praktische hulpmiddelen en andere informatieve bronnen gegeven. (Gratis te volgen via NVAB TV, 1 accreditatiepunt).
Ter bevordering van de kwaliteit van de e-learning
voor artsen gaan de accreditatiecommissies van
alle erkende specialismen en erkende profielen
samenwerken bij de accreditatie van e-learning. In
het kader van deze samenwerking zijn de criteria
voor de accreditatie van e-learning voor alle specialismen en profielen aangescherpt.
Twee belangrijke (nieuwe) criteria zijn dat accreditatiepunten pas worden toegekend nadat de
cursist het programma volledig heeft doorlopen,
en de cursist een voldoende heeft gehaald voor de
afsluitende toets.
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Hoofdstuk 4
Bestuursleden en medewerkers
Ledenaantallen 2013
Ereleden
Leden

31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011
7
6
6
1645
1707
1760

Buitengewone leden
Seniorleden
Totaal

162
53
1.867

177
55
1.945

177
52
1.995

In het verslagjaar zijn overleden: Takis Sideris en Ton van Duuren
Er zijn 1645 uitvoerend bedrijfsartsen lid, inclusief 42 leden in opleiding. De daling van het aantal actieve
bedrijfsartsen als NVAB lid wordt grotendeels veroorzaakt door pensionering. Het aantal opzeggingen per
1-1-2014 bedraagt 93.
Het lidmaatschap voor seniorleden zal per 2014 aantrekkelijker gemaakt worden.

Bestuur Vereniging NVAB

Drs. J.C.M (Jacqueline) Gerritsen		
0,6 fte
Drs. M.H.H. (Marjolein) Bastiaanssen 0,8 fte
M. (Marian) Lebbink			
0,9 fte
Drs. G. (Gerda) Jekel			
0,6 fte
I. (Ingrid) Wieman			
0,6 fte
S. (Sabrina) Kwint BA			
0,4 fte
Drs. E. (Esther) van ’t Klooster		
0,6 fte
Dr. A.N.H. (André) Weel			
0,6 fte
gastvrijheidsovereenkomst t/m 30 november 2013

G.B.S. (Jurriaan) Penders voorzitter
H.O. (Herman) Spanjaard vice-voorzitter
P.P.C. (Peter) Coffeng secretaris
A. (Angelique) Meijer penningmeester vanaf medio
2013
H.A.B. (Han) Ceulen penningmeester tot medio 2013
Dr. T. (Teus) Brand bestuurslid
M.L. (Marlo) van den Kieboom bestuurslid
A.J. (Arianne) van Lindhout-van Nie bestuurslid
R.J.M. (Remi) Severeijns bestuurslid

Daarnaast wordt voor de uitvoering van projecten
externe capaciteit ingehuurd.

Bestuur Stichting NVAB
(per 1 juli 2013 statutair gelijk aan het bestuur van
de Vereniging NVAB)
Tot 1 juli 2013 bestond het bestuur van de stichting NVAB uit
G.B.S. (Jurriaan) Penders voorzitter
R.J.M. (Remi) Severeijns bestuurslid
H.A.B. (Han) Ceulen penningmeester
M.E.M. (Machel) Nuyten (ING)
P.F. (Paul) van Kruining (RWI/FNV)

Medewerkers Kwaliteitsbureau NVAB
Dr. C. (Kees) van Vliet directeur 		
1,0 fte
Prof.dr. C.T.J. (Carel) Hulshof		
0,5 fte,
waarvan 0,2 fte werkzaam bij AMC als bijzonder
hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
(leerstoel ingesteld door NVAB)
Drs. J.H.M. (Jos) Manders		
0,8 fte
Dr. D.J. (David) Bruinvels		
0,7 fte

Medewerkers Secretariaatsbureau NVAB
E.J.H. (Els) van der Putten-Driesen hoofd
W.M.C.E. (Mijnie) Hoppenbrouwers-Hoeben
J.A.A.M. (José) Niessen-van Iersel
B. (Bernie) Duivens
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Bijlage 1
Vertegenwoordigers NVAB 2013
CBO: Richtlijn Inflammatoire darmziekten: G.
Houwert
CBO: Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen: A.
van Linge
CBO: Richtlijn Whiplash: M. Ouwens
CBO: Richtlijn Cystic Fybrosis: H.J.M. Jacobs
CBO: Richtlijn Reumatoïde Artritis: B. Barendsen
CBO: Richtlijn Obesitas: P. de Jongh
CBO: Richtlijn Hernia Lumbalis: L.L.J. Goossens
CBO: Richtlijn Obstructief slaapapneusyndroom:
D.N. Visser
CBO: Richtlijn Chronische rhinosinusitis en nasale polyposis: F.I.M.ten Haven
CBO: Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement: J.J.L. van Dijk
CBO: Richtlijn Complex Regionaal pijnsyndroom:
dr. A.C.L.P.J. Verhoeven
CBO: Richtlijn Chronisch vermoeidheidssyndroom: A.H.J.M. Sterk
CBO: Richtlijn Lymeziekte: H.P.J. Stinis
CBO: Zorgmodule arbeid: Dr. D.J. Bruinvels en M.
Bastiaansen
College voor Sociale Geneeskunde (CSG): J.C.
van Beek, A. Nip, dr. C. van Vliet (plv. v.Beek),
G.R. Wiemer (plv. Nip)
De Menselijke Factor: M.T.M. Melis
Coronel Instituut AMC, UvA Richtlijn chronisch
zieken en arbeid: J.E. Jurgens
Diabetes Vereniging Nederland, adviesgroep ‘verzekeringen en arbeid’: K.T. Niks
Geschillencommissie Professioneel Statuut: J.E.
Hoogendoorn, H.D.W.B. Kuitert, J.G.M. Oude
Vrielink (plv.) en A. Taselaar (plv.)
Handboek Bedrijfsgezondheidszorg: mr. P.E. Rodenburg
IKL Integraal Kankercentrum Nederland Richtlijn
Oncologische Revalidatie: dr. D.J. Bruinvels
Kwaliteitsinstituut van Medisch Specialisten RL
Perceptieve slechthorendheid bij volwassenen: dr. B. Sorgdrager
KNMG commissie informatisering: P.T.J.M. Vissers
KNMG FWA Werkgroep Accreditatie-overleg: A.
Hoyng (plv. J.S.M. den Brinker)
KNMG FWA Werkgroep Financiën: R.U. Melchers

Nieuw
KNMG Commissie van Geschillen: E.P. van Rees
(opvolger H. van Heesch); P.E. Rodenburg
26-6-2013
Regionaal Tuchtcollege Zwolle: herbenoeming plv.
lid-beroepsgenoot: dr. A.N.H. Weel (jan. 2013)
KNMG district II: H.W. Booij-Venekamp (jan.
2013)
Gebruikersraad CBR, J. Sluiter (jan. 2013)
KNMG Raad voor de Tuchtrechtspraak: M.C. Bleeker en mr. R.L. Kloots (febr. 2013)
Adviesraad Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde: dr. T. Brand (jan. 2013)
NSPOH Onderwijscommissie: Emmelien van
Rees (maart 2013)
SGBO Onderwijscommissie: Therese MiermansLousberg
IOMSC International Occupational Medicine
Society Collaborative: G.B.S. Penders, H.O.
Spanjaard
CPZ College Perinatale Zorg (Commissie Implementatie en Organisatie): Monique van Beukering
CPZ College Perinatale Zorg (Commissie Voorlichting en PCZ): Teus Brand
LMDOH Landelijk Multidisciplinair Overleg Hartrevalidatie: Jan Siebers
KMKA Kenniscentrum Medische Keuringen in
Arbeid: Carel Hulshof
FCO Federatief Communicatie Overleg (KNMG):
Marian Lebbink
NPHF (Public Health Federatie): C. van Vliet, J.
Manders
Landelijk Overleg eerste lijn: J. Manders

Bestaand
Arbo bibliotheek Nederland: F.G. Schaafsma
Breed Platform Verzekerden en Werk, project Ziek
en Mondig: R. Hoedeman
Capaciteitsorgaan: werkgroep bedrijfsgeneeskunde: G.B.S. Penders, R. Severeijns
CBO: Richtlijn Alcoholmisbruik en afhankelijkheid: W. van Rhenen
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KNMG Commissie Relatie tussen KNMG en de
medische beroepsgroep: W. Duits
KNMG richtlijn PMO: Dr. A.N.H. Weel
Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), afdeling Gezondheidstechniek: M.E. Rommelse
LAD ledenvergadering: H.A.B. Ceulen, H.T.J.M.
van Heesch, A.W.H. Koopman, L.L.A. Sewraj
sing
Landelijke Coördinatiestructuur Infectiebestrijding (LCI), werkgroep Influenza in Verpleegen Verzorgingshuizen: G. Frijstein
Ministerie SZW, stuurgroep Wet verbetering
Poortwachter: Mr. R. Kloots en M.L. van den
Kieboom
Ministerie VWS, begeleidingscommissie bioterrorisme: G. Frijstein
Ministerie VWS, klankbordgroep arbo-ontwikkeltraject aanstellingskeuringen: J. Dogger
NFK, IKNL en KWF-Kankerbestrijding Zorgstandaard Kanker: dr. D.J. Bruinvels en M. Bastiaanssen
NFK Zorgstandaard Kanker en Werk: Dr. D.J.
Bruinvels
Nederlandse Hartstichting: revalidatiecommissie:
J.L. van Dijk
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG):
Richtlijn Hartfalen: J.J.L.van Dijk
Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG):
H. Bank
Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten
Richtlijn Migraine en werk: J. Dam
Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten
Richtlijn chronische aangezichtspijn: R. van
Boven
NSPOH programmacommissie: dr. L.A.M. Elders
NSPOH/AMC Onderwijsadviesraad Academische
Opleidingswerkplaats: P.E. Rodenburg
NVDV Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Richtlijn Contacteczeem:
J.G. Bakker
NVDV Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Richtlijn Constitutioneel
eczeem: dr. F.H.W. Jungbauer
NVKNO Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
Richtlijn Heesheid: M. de Jong
Regionaal Tuchtcollege Amsterdam: P.G.J. Koch
Registratiecomissie Geneeskundig Specialisten
(RGS): J.S.M. den Brinker, J.B.T. Schaafsma,
C.A. Sijderius, A.P. Bisschops (plv.), P.T.J.M.
Vissers (plv.)

Reumapatiëntenbond Richtlijn Artrose: Dr. D.J.
Bruinvels
RIVM Richtlijn Arbeid en Lymeziekte: J.C.M.
Bouwmans
Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie
(SGRC): Adviescommissie voor behandeling
van bezwaren (ACO): W.M. van de Fliert
Stichting Audiologische Opleidingen: A.H.M. van
Haeren
Stichting tot Bevordering van de Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (SBBV): G.P.S. Penders, G.L. Hissink Muller, A. Meijer
Stichting PPM Richtlijn Lasrook: G.B.G.J. van
Rooij
TNO Begeleidingscommissie Moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten en oordeelsvorming bij arbeidsongeschiktheid (MOK): R.
Hoedeman
Trimbosinstituut: Richtlijn Psychosociale hulp bij
schokkende gebeurtenissen voor mens en
maatschappij: W.N.M.N. Frankenmolen
Trimbosinstituut: Richtlijn Somatoforme klachten
en stoornissen: R. Hoedeman
Trimbosinstituut: Problematisch gebruik van
drugs: R.G. Wiemer
Trimbosinstituut: Angststoornissen en Depressie:
dr. D.J. Bruinvels
Trimbosinstituut: zorgstandaard Depressie: dr.
D.J. Bruinvels
Vereniging voor Gezondheidsrecht: mr. M.J. Kelder
Vereniging Spierziekten Nederland (VSN): Richtlijn Guillain-Barré Syndroom: E.S. Alberga
VU Medisch Centrum, werkgroep ARBO-audiologie: dr. B. Sorgdrager
ZonMw Platform toekomstgericht infectieziekteonderzoek (PIZO): H.P.J. Stinis
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Bijlage 2
Commissies, werkgroepen en kringen
Inhoudsopgave
Commissies
1. Commissie Accreditatie (CA)
2. Commissie RichtlijnOntwikkeling en Wetenschap (CROW)
3. Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE)
4. Commissie Wet- en Regelgeving (CWR)
5. Commissie tot toekenning van de
Burger-/Zielhuispenning (CBZ)
6. Commissie Internationale Betrekkingen (CIB)
7. Autorisatiecommissie (AC)
8. Commissie Visitatie Bedrijfsartsen (CVB)
9. Commissie NVAB Nascholing (CNN)
10. Financiële Adviescommissie (FAC)
Werkgroepen
11. Werkgroep Bedrijfsartsen Sociale Werkvoor
ziening (BA-SW)
12. Werkgroep Bank- en Verzekeringswezen, Administratiekantoren en vrije beroepen (Club 25)
13. Werkgroep Bedrijfsartsen Zorg (BAZ)

14. Werkgroep Landelijke Overleggroep Bedrijfs
artsen Politie (LOBPol)
15. Werkgroep Zelfstandige en Freelance werkende
Bedrijfsartsen
16. Werkgroep Infectieziekten En Arbeid (WIZA)
17. Werkgroep Elektronisch Sociaal
Medisch Dossier (ESMD)
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Kringen
18. Kring BGZ Zuid-Limburg
19. Bedrijfsartsen Kring Oost
20. Kring Den Haag/Leiden e.o.
21. Kring Zuid-West Nederland
22. Bedrijfsgeneeskundig Gezelschap
Rotterdam
23. Kring Noord
24. Kring voor Bedrijfsgezondheidszorg Amsterdam
25. Kring Utrecht
26. Bedrijfsartsenkring Oost-Brabant
27. NVAB-Kring ‘IJssel in het midden’
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1. COMMISSIE ACCREDITATIE (CA)
1.1. Samenstelling
E.A. (Erik) Sprong voorzitter
J.C.M. (Juan) Bouwmans lid
P.E. (Els) Hustinx-Saarloos lid
T.I.M. (Tim) Timmer lid
H.O. (Herman) Spanjaard contactpersoon namens
NVAB-bestuur
1.2. Toelichting op de samenstelling
In 2013 zijn er geen veranderingen geweest in de samenstelling van de commissie.
1.3. Taakstelling
De commissie beoordeelt de accreditatieaanvragen
van bij- en nascholing voor de NVAB en doet dit op
basis van het beroepsprofiel van de bedrijfsarts, het
competentieprofiel bedrijfsgeneeskunde, Reglement
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accreditatie Sociale Geneeskunde en de harmonisatie-afspraken van de KNMG. Het gaat hierbij
omscholing waarbij kennis wordt overgedragen
en/of het trainen van vaardigheden onder begeleiding van een docent. De commissie geeft geen
oordeel over intercollegiale toetsing.
Alle aanvragen worden door alle leden beoordeeld.
Hierdoor blijven de leden van de commissie kritisch. Een eventuele afwijzing is dan ook geen individuele mening maar wordt gedragen door de
gehele commissie. Tegen een afwijzing is altijd de
mogelijkheid van bezwaar.
1.4. Activiteiten
Het accrediteren van de aanvragen is een continu
proces. Het kost de leden van de commissie gemiddeld 1 dagdeel per week. Hierbij wordt de commissie, voor de administratie, ondersteund door
het bureau van de ABSG. Het accreditatieproces

verloopt verder volledig via GAIA.
Het ABSG organiseert 1 tot 2 keer per jaar een bijeenkomst voor haar accrediteurs om tot afstemming te komen en ervaringen uit te wisselen, de
leden van de commissie zijn hierbij aanwezig.
Binnen de KNMG willen wij tot een eenduidige
wijze van accrediteren komen en hiervoor functioneert al enkele jaren het accreditatieoverleg, alle
bij de KNMG aangesloten wetenschappelijke verenigingen zijn hierin vertegenwoordigd, de voorzitter woont samen met de contactpersoon van
het bestuur deze bijeenkomsten bij.
In 2013 zijn er 262 accreditatieaanvragen in behandeling genomen, dit is een toename van 41 aanvragen ten opzichte van 2012 en hiermee zitten wij
weer op het niveau van 2010. In 2013 zijn 11 aanvragen definitief afgewezen. Van deze afwijzingen
is niemand in bezwaar gegaan bij de commissie
van bezwaar.

2.2. Toelichting op de samenstelling
De CROW streeft ernaar om haar samenstelling
representatief te laten zijn voor de beroepsgroep
en het voor de taakstelling relevante werkveld: de
bedrijfsarts zowel actief in het uitvoerende veld (in
loondienst of zelfstandig), vanuit het onderwijs,
vanuit de wetenschappelijke setting.
Vanwege het vertrek van een lid vond een wervingsprocedure plaats. De CROW mocht zich
verheugen in voldoende belangstelling vanuit de
achterban en er is begin april een nieuw lid aangetreden.
* De voorzitter is qualitate qua tevens voorzitter
van het College van Curatoren van de NVAB-leerstoel Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.
2.3. Taakstelling
De doelstelling van de Commissie Richtlijnontwikkeling en Wetenschap is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het NVAB-bestuur (en KBN)
met betrekking tot richtlijnontwikkeling en met betrekking tot de invulling van de rol van de NVAB
in het kader van bevordering van de wetenschappelijke ontwikkeling van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.
In overleg met KBN en met de Autorisatiecommissie is in 2012 een verdeling van taken en verantwoordelijkheden overeengekomen bij verschillende soorten richtlijntrajecten. Op basis daarvan
zijn vanaf 2012 aan deze taakstelling van de CROW
operationele activiteiten toegevoegd op het gebied
van becommentariëring van conceptrichtlijnen
van de NVAB en van derden en van het – namens
het NVAB-bestuur – beoordelen en autoriseren
van multidisciplinaire richtlijnen van derden.

1.5. Toekomstplannen
Doorgaan met het harmoniseren van de accreditatie binnen de KNMG.
Het visiteren van scholingen volgens de binnen de
ABSG gemaakte afspraken.
In 2014 staat de visitatie van de NSPOH op het
programma voor het verlengen van hun instellingsaccrediatie.

2. COMMISSIE RICHTLIJNONTWIKKELING EN WETENSCHAP (CROW)
2.1. Samenstelling
Th.F. (Theo) Senden voorzitter
M. (Marian) Lebbink secretaris (vanuit Kwaliteitsbureau NVAB)
R.M. (Rosalinde) Bakker-Rens lid
Prof.dr. C.T.J. (Carel) Hulshof lid (namens Kwaliteitsbureau NVAB, plv. dr. D. Bruinvels)
Dr. J.J. (Jaap) Maas lid
Dr. T.M. (Teake) Pal lid
M.W.C. (Ria) Sandbrink lid (tot mei 2013)
Dr. F.G. (Frederieke) Schaafsma lid
A.G. (Arnold) Schriemer lid
M.J.T. (Marjon) van Woudenberg lid
D. (Dragan) Buljevac lid (vanaf april 2013)
Dr. T. (Teus) Brand contactpersoon namens NVABbestuur

Toelichting
De oorspronkelijke rol van de CROW was gericht
op advisering van NVAB-bestuur en later mede
het Kwaliteitsbureau ten aanzien van de ontwikkeling en autorisatie van monodisciplinaire NVABrichtlijnen. Sinds 2006 is voor de autorisatie van
NVAB-richtlijnen een afzonderlijke Autorisatiecommissie ingesteld en is het accent van monodisciplinaire richtlijnontwikkeling verschoven naar
(bijdragen aan) multidisciplinaire richtlijnontwikkeling. Daarnaast is sprake van toenemende vraag
aan de NVAB om becommentariëring en autorisatie van richtlijnen van andere beroepsgroepen en
instanties.
Met bestuur en Kwaliteitsbureau is tegen deze
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achtergrond afgesproken dat de CROW zich wat
betreft richtlijnontwikkeling richt op de volgende
taken:
T.a.v. mono- en multidisciplinaire NVAB-richtlijnen
(bijv. met andere arboprofessionals):
• prioriteren m.b.t. nieuwe richtlijnthema’s
• prioriteren van te actualiseren bestaande
richtlijnen
• becommentariëren en fiatteren van opdrachtformulering, knelpuntenanalyse en uitgangsvragen
• becommentariëren van concept-richtlijnteksten a.d.h.v. AGREE-II.

3. Becommentariëren multidisciplinaire richtlijnen
van derden
Per conceptrichtlijn hebben twee CROW-leden
conceptteksten a.d.h.v. AGREE-II beoordeeld en
van commentaar voorzien. In 2013 zijn twee multidisciplinaire conceptrichtlijnen beoordeeld:
• Chronische aangezichtspijn
• Depressie (onderdeel Terugvalpreventie).
4. Autorisatie multidisciplinaire richtlijnen van derden
Per richtlijn hebben twee CROW-leden de richtlijnteksten beoordeeld a.d.h.v. AGREE-II en al dan niet
geautoriseerd. In 2013 zijn vier multidisciplinaire
richtlijnen behandeld:
• Subacromiaal pijnsyndroom
• Chronische aangezichtspijn
• Mensen met migraine... aan het werk!
• Contacteczeem.

T.a.v. multidisciplinaire richtlijntrajecten van derden waarin via het Kwaliteitsbureau een NVABvertegenwoordiger participeert:
• becommentariëren van conceptrichtlijn
teksten a.d.h.v. AGREE-II
• autoriseren namens het NVAB-bestuur.
Opmerking: monodisciplinaire richtlijntrajecten
van andere organisaties (bijv. NHG-standaarden)
worden door het Kwaliteitsbureau behandeld.

5. Beleidsadvies
Eind 2013 heeft de CROW naar aanleiding van de
in de najaarsvergadering aangekondigde ingrijpende bezuinigingen op de meerjarenbegroting t.a.v.
het kwaliteitsbeleid (m.n. richtlijnontwikkeling)
en de academisering, initiatief genomen om met
het NVAB-bestuur in gesprek te gaan over de toekomst van het Kwaliteitsbureau en in het bijzonder
de richtlijnontwikkeling en wetenschapsbevordering. De CROW kiest daarbij als uitgangspunt het
belang van behoud van de NVAB als wetenschappelijke vereniging.

2.4. Activiteiten
In 2013 is de CROW drie keer voor regulier overleg bij elkaar geweest om werkwijze, voortgang,
nieuwe ontwikkelingen en plannen met elkaar te
bespreken. De bijeenkomsten vonden plaats in
Utrecht.
Daarnaast vond een beleidsbijeenkomst plaats in
Nijmegen in april 2013 waarin twee thema’s werden behandeld:
• De ‘W’ van wetenschap in de naam van de
CROW
• Van richtlijnontwikkeling naar (betere) implementatie van richtlijnen.

2.5. Ontwikkelingen en plannen voor 2014
Evaluatie van de taak- en rolverdeling van het
Kwaliteitsbureau, de Autorisatiecommissie, het
Bestuur en de CROW ten aanzien van de diverse
soorten richtlijntrajecten.
Verder voeren van de discussie over de invulling
van de rol van CROW ten aanzien van het wetenschapsbeleid van de NVAB. Daartoe is in mei
een ‘retraite’-bijeenkomst gepland. Op de agenda
staat het beoordelen van de kwaliteit van arbokennisproducten en de rol van de NVAB bij de bevordering van de wetenschappelijke basis van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.
Voeren van de discussie met het bestuur over het
behoud van de doelstellingen van de NVAB als wetenschappelijke vereniging en het belang van het
veiligstellen van de activiteiten van het Kwaliteitsbureau daarbij.

Operationele activiteiten: de CROW heeft in 2013
conform de taakstelling haar rol ten aanzien van
de diverse soorten richtlijnen verder opgepakt:
1. Advisering m.b.t. nieuwe en te actualiseren richtlijnen
2. Becommentariëren en fiatteren van opdracht
formulering, knelpuntenanalyses en uitgangsvragen
• Goedkeuring projectplan multidisciplinaire
richtlijn Trillingen voor arboprofessionals.
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3. COMMISSIE BEROEPSUITOEFENING
EN ETHIEK (CBE)

3.4. Concrete activiteiten 2013
• Het voorbereiden en uitvoeren van drie parallelsessies tijdens de BG-dagen: “Moeilijke
kwesties in de bedrijfsartsenpraktijk”
• Publicatie van de notie van de CBE over IVF
op de website van de NVAB
• Publicatie van de casus over IVF in de
nieuwsbrief van de NVAB
• Het formuleren van ethische afwegingen bij
FAQ’s op de website
• Beantwoording van een vraag van een huisarts t.a.v. het professioneel handelen van een
bedrijfsarts
• Het formuleren van een ethische paragraaf in
het CWR-advies aan het bestuur over WGAherbeoordelingen
• Idem met betrekking tot het ‘inzetbaarheidsprofiel’ (samen met CWR)
• Een reactie op de toepassing van de WAI
door niet-bedrijfsartsen
• Training morele oordeelsvorming onder begeleiding van Sabrina Kwint
• Deelname aan het panel bij een landelijk congres Vertrouwenspersonen

3.1. Samenstelling
F.A. (Ineke) van Werven-Bruijne voorzitter
A. (Bea) Groenenberg secretaris
Mr. M.J. (Marja) Kelder lid
M.E. (Meike) Voorwald lid
T. (Takis) Sideris lid
C.G. (Corrie) Zuidhof aspirantlid
P. van Wenum aspirantlid
S. Kwint buitengewoon lid vanuit Kwaliteitsbureau
NVAB
Drs. J.H.M. (Jos) Manders buitengewoon lid vanuit
Kwaliteitsbureau NVAB
Mr. C.M.F. (Karien) van Roessel agendalid vanuit
de CWR
Dr. T. (Teus) Brand en H. (Han) Ceulen contactpersonen namens het NVAB-bestuur
3.2. Toelichting op de samenstelling
In 2013 heeft de CBE drie aspirant-leden welkom
geheten. De heer T. Sideris was inmiddels toegetreden tot de CBE. Tot onze ontzetting bereikte
ons begin 2014 het bericht dat hij plotseling is
overleden. Zijn inbreng was zeer waardevol en inspirerend.
Een van de aspirant leden heeft afgezien van definitieve toetreding tot de CBE. Dhr. P. van Wenum
is begin 2014 lid van de CBE geworden. Dhr. H.
Ceulen heeft dhr. T. Brand opgevolgd als contactpersoon vanuit het NVAB-bestuur.
De CBE streeft ernaar om haar samenstelling representatief te laten zijn voor de beroepsgroep:
bedrijfsartsen actief in het uitvoerende veld (in
loondienst of zelfstandig), actief op beleidsmatig
gebied, of actief in een meer wetenschappelijke setting. De huidige actieve leden zijn allen uitvoerend
bedrijfsarts in loondienst. De CBE zoekt daarom
versterking met zelfstandig gevestigde collega’s,
en collega’s die werkzaam zijn op beleidsmatig of
wetenschappelijk gebied om ook vanuit deze werkvelden eigentijdse frisse ideeën te krijgen.

De CBE is in 2013 vijf maal bijeen gekomen. Eén
van deze bijeenkomsten is besteed aan een reflectiebijeenkomst met het onderwerp “normatieve
professionalisering” onder leiding van prof.dr. H.
Kunneman.
Er is een extra vergadering geweest, waarin CBE en
CWR zich gezamenlijk hebben gebogen over enkele van bovenstaande beleidskwesties.
3.5. Evaluatie
• Beantwoorden van vragen van de vraagbaak
blijft een doorlopende activiteit
• Gezamenlijke vergadering met CWR is als
zeer zinvol ervaren.
• De CBE is blij met het goede contact tussen
het NVAB-bestuur en de CBE als commissie
van de NVAB, via Jos Manders en sinds medio 2013 via Han Ceulen
• De voorgenomen activiteiten t.a.v. de publicatie zijn (te) beperkt gebleven
• De 10 kernwaarden zijn binnen de vereniging
een belangrijk onderwerp van gesprek. De
CBE adviseert om daarmee door te gaan en
dit te verdiepen.

3.3. Taakstelling van de commissie
De doelstelling van de Commissie voor Beroepsuitoefening en Ethiek is, conform het beleidsplan
van de NVAB, de bedrijfsarts te ondersteunen bij
het op een professionele wijze uitoefenen van zijn
of haar vak. Daarbij richt de CBE zich vooral op
morele aspecten van die uitoefening van het vak.
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3.6. Toekomstplannen
De CBE wil zich ontwikkelen als een commissie
van en voor de bedrijfsarts die in de praktijk met
vele dilemma’s wordt geconfronteerd. In het uitwerken van deze dilemma’s door middel van ethische reflectie wil de CBE een initiërende rol spelen.
De CBE stelt zich daarbij ten doel dit vervolgens te
communiceren met het NVAB-bestuur en met de
leden door (korte) publicaties via TBV of nieuwsbrief en/of door aantrekkelijke en eenvoudige toegang tot publicaties op de website.
De CBE wil bijdragen aan de beroepsuitoefening
door het toevoegen van een moreel ethisch kader
aan documenten, standpunten en notities, en zal
zich minder richten op het afleveren van volledige
nieuwe of herziene beleidsdocumenten. De 10
kernwaarden en hoe daar mee verder te gaan past
in deze doelstelling.
Verder willen we het netwerk en de contacten onderhouden en uitbreiden, specifiek:
• Contact NVAB bestuur via contactpersoon
Han Ceulen
• Contact met bedrijfsartsopleidingen
• Contact met NVVG cie ethiek en wetenschap.

zonder in die gevallen waarin wet- en regelgeving
in hoge mate bepalend is voor de vorm, de inhoud
en het kader waarbinnen de professie wordt uitgeoefend. De term wet- en regelgeving wordt breed
opgevat, variërend van bedrijfsgebonden afspraken, arbo-convenanten tot Europese regelgeving.
4.4. Activiteiten
De commissie is in het negende jaar van haar bestaan 5 maal bijeen geweest. Een van de vergaderingen was samen met de CBE.
Enkele belangrijke onderwerpen zijn uitgebreid besproken:
• Het bestuur heeft de CWR gevraagd de leidraad casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding te herschrijven. De CWR heeft in
2011 en begin 2012 een leidraad bedrijfsarts
& casemangement ontwikkeld met het accent
op juridische aspecten. In het voorjaar 2012 is
deze tijdens de ALV vastgesteld. Eind 2012 en
eerste maanden van 2013 heeft de CWR een
tweede versie van deze leidraad ontwikkeld.
De conceptversie is aan diverse partijen in het
veld voorgelegd met het verzoek om commentaar te geven. Het ontvangen commentaar is
verwerkt. De herziene leidraad casemanagement bij ziekteverzuim is in juni 2013 gepubliceerd. In deze versie zijn een aantal aspecten
overzichtelijker weergegeven.
• Het onderwerp loonsancties is in 2012 overgeheveld naar de stuurgroep poortwachter resp.
de paradigmagroep. Rocco Kloots (namens
de NVAB) en Niek Weesie (namens OVAL)
namen deel aan dit overleg. In dit overleg komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met het beoordelingskader van het UWV.
De CWR blijft de ontwikkelingen hieromtrent
volgen.
• Als vervolg op de discussies in de paradigmagroep heeft de CWR in oktober overlegd
met dhr. Eric van der Jagt, verzekeringsarts en
voorzitter van de CWR van de NVVG inzake
toetsing van het handelen van de bedrijfsarts
door de verzekeringsarts, in het bijzonder met
betrekking tot de rol van de bedrijfsarts bij
het beoordelen en eventueel bijsturen van het
professioneel handelen van behandelaren. De
bedoeling is om te komen tot een eenduidig
toetsingskader.
• In de paradigmagroep is de FML eveneens

4. COMMISSIE WET- EN REGELGEVING
(CWR)
4.1. Samenstelling
Mr. C.M.F. (Karien) van Roessel voorzitter
Mr. M.J. (Marja) Kelder lid
Mr. R.L. (Rocco) Kloots lid
Mr. D.W.M. (Niek) Weesie lid
Mr. S. (Sjaak) Nouwt adviserend lid namens KNMG
Drs. J.H.M. (Jos) Manders vanuit Kwaliteitsbureau
NVAB
M.L. (Marjo) van den Kieboom contactpersoon
namens NVAB-bestuur
4.2. Toelichting op de samenstelling
Arjen de Lege heeft in 2012 zijn lidmaatschap aanvankelijk tijdelijk maar voor 2013 definitief stopgezet.
4.3. Taakstelling
De commissie adviseert het bestuur gevraagd en
ongevraagd over aangelegenheden die de adequate uitvoering en kwaliteitsverbetering van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde betreffen, in het bij-
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•

•

•

onderwerp van discussie. De FML is een instrument ontwikkeld voor de verzekeringsartsen. Bedrijfsartsen gebruiken dit instrument
ook veel, echter veelal op een andere wijze
dan waarvoor bedoeld. Het probleem van
miscommunicatie tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen door verschillend gebruik wordt
onderkend. In de paradigmagroep zijn afspraken gemaakt over minimale vereisten voor een
nieuwe inzetbaarheidslijst. Een conceptversie
is aan NVAB voorgelegd. De CWR en CBE hebben in onderling overleg een advies opgesteld
over dit nieuwe instrument. Het instrument
is in principe een bruikbare tool mits voldaan
aan een aantal eisen. Nader onderzoek is nodig o.a. naar de te gebruiken definities en normen, zoveel mogelijk aansluitend bij bestaande richtlijnen en testen van de bruikbaarheid
in de praktijk zijn punten van overweging.
Samen met de CBE is het onderwerp ‘agressie in de spreekkamer en het melden daarvan
aan de werkgever’ besproken naar aanleiding
van een discussie op LinkedIn. Het aldaar geformuleerde antwoord van de NVAB krijgt de
instemming van beide commissies.
Een notitie opgesteld, nog in concept, over eigen risico dragen voor de WGA en de rol van
de bedrijfsarts wanneer de eigenrisicodrager
deze om een herbeoordeling vraagt. Deze notitie zal worden aangevuld met de consequenties voor het werk van de bedrijfsarts vanwege
de modernisering ziektewet. In eerste kwartaal
2014 zal deze aan het bestuur worden aangeboden.
De vraagbaak is een continu aandachtspunt.
De CWR heeft slechts enkele vragen beantwoord. De dalende tendens sinds 2010-11 zette zich voort. Het Kwaliteitsbureau is steeds
beter in staat de meeste vragen zelf te beantwoorden.

•

besteed moeten worden.
De CWR heeft een intensief jaar achter de rug.
Een aantal belangrijke onderwerpen zijn onderzocht en hebben geleid tot een advies aan
het bestuur of zullen dat binnen enkele maanden doen.

4.6. Toekomstplannen
Onderwerpen voor de CWR in 2014 zijn:
• Eigenrisicodragen voor ziektewet en WGA en
de rol van de bedrijfsarts
• Agressie in de spreekkamer: schrijven van een
artikel t.b.v. TBV of nieuwsbrief
• Continueren overleg met CWR van de NVVG
i.v.m. ontwikkelen toetsingskader beoordelen
beleid bedrijfsarts door verzekeringsarts inzake het toetsen van het medisch handelen in
de curatieve sector
• Evalueren omgaan met privacy, in vervolg op
onderzoek SZW en i.o.m. het Kwaliteitsbureau.
• Blijvend evalueren functioneren CWR en zoeken naar nieuwe leden

5. COMMISSIE TOT TOEKENNING VAN
DE BURGER-/ZIELHUISPENNING
(CBZ)
5.1. Samenstelling
Dr. T.M. (Teake) Pal voorzitter
K.T. (Kees) Niks lid
M.D.M. (Monique) van Beukering lid
Dr. J.B.T. (Frederieke) Schaafsma lid
M.J. (Maarten) van Til lid
Dr.L.P.H. (Leo) Vermeer lid
5.2. Toelichting op de samenstelling
Anticiperend op een binnenkort te verwachten
vertrek uit de commissie van een aantal leden, is
besloten om voortijdig al een begin te maken met
de opvolging. Dr. L. Vermeer heeft daarom binnen
de commissie al actief bijgedragen aan de selectieprocedure voor de uitreiking van de Burgerpenning in 2013.
Hoewel de CBZ haar voorbereidende werk niet in
de openbaarheid verricht zijn de uitkomsten altijd
duidelijk en worden openbaar gemaakt tijdens de
daarvoor bestemde NVAB-bijeenkomsten (ALVvergadering, BG-dagen).

4.5. Evaluatie
Gerealiseerd is:
• De tweede versie leidraad casemanagement
is aangeboden aan bestuur NVAB, Deze is in
juni 2013 gepubliceerd.
• Advies over de inzetbaarheidslijst.
• Privacy: in 2013 is hier geen bijzondere aandacht aan geschonken. In overleg met het
Kwaliteitsbureau en in reactie op onderzoek
van SZW in 2012 zal hier nog aandacht aan

29

megen.
5.5. Toekomstplannen
In 2014 zal de selectie plaatsvinden van de kandidaat voor de Zielhuispenning en in de tweede helft
van het jaar begonnen worden met de werkzaamheden die moeten leiden tot de voordracht van de
kandidaat voor de Burgerpenning, die in 2015 uitgereikt gaat worden.

5.3. Taakstelling
De commissie heeft een aantal vastgestelde taken:
de belangrijkste zijn het verzorgen van de (bindende) voordrachten voor de toekenningen van de
Burger- en Zielhuispenning en het kiezen van de
bedrijfsarts Par Excellence. Deze laatste is in 2013
niet uitgereikt.
Het doel van de Burgerpenning is om de wetenschappelijke ontwikkeling binnen de bedrijfsgezondheidszorg te stimuleren. Het doel van de
Zielhuispenning is bedrijfsartsen in opleiding op
basis van hun scripties en/of wetenschappelijke
artikelen te stimuleren bijdrages te leveren aan de
ontwikkeling en verbetering van de beroepsuitoefening. Aan de auteurs van de drie beste scripties
en/of wetenschappelijke artikelen wordt gevraagd
om deze onderzoeken te presenteren en zo mogelijk te publiceren in vaktijdschriften. Voor het
stimuleren van publicatie in vaktijdschriften zijn
financiële beloningen vastgesteld die uitgekeerd
worden aan de auteur wanneer publicatie aantoonbaar is.
Het doel van de verkiezing van de bedrijfsarts Par
Excellence is om bedrijfsartsen in het zonnetje te
zetten die dagelijks werkend in de praktijk, zeg maar
met hun voeten nog in de klei, een bijzondere en
opmerkelijke bijdrage hebben geleverd op het terrein van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

6. COMMISSIE INTERNATIONALE
BETREKKINGEN (CIB)
6.1. Samenstelling
P.J. Kroon president
Prof.dr. C.T.J. Hulshof
H.O. Spanjaard namens het NVAB-bestuur
Dr. D. Spreeuwers secretary
O.B.A. Veldhuijzen van Zanten
J.A. van der Vliet
Dr. A.N.H. Weel past president & annual reporter tot 1-11
De CIB kwam in het verslagjaar vier keer bijeen, en
wel op 12 februari, 31 maart, 6 mei en 26 augustus.
De CIB vergadert bij het Kwaliteitsbureau NVAB te
Utrecht.
6.2. Activiteiten internationaal: representatie en
communicatie
De leden van de CIB hebben allen een uitgebreid
internationaal netwerk en participeren in diverse
internationale verbanden. Hieronder een kort
overzicht van hun internationale activiteiten.
De CIB vertegenwoordigt de KNMG in de UEMSSOM (Union of European Medical Specialists,
section Occupational Medicine). De vergaderingen vonden plaats in Innsbruck (april) en Barcelona (oktober). Vertegenwoordigers zijn J. van der
Vliet en D. Spreeuwers. Laatstgenoemde is tevens
voorzitter van UEMS-SOM, tot november 2013.
Voor meer informatie zie de website van de UEMSSOM: www.uems-occupationalmedicine.com

5.4. Activiteiten
In 2013 werd tijdens de BG-dagen de Burgerpenning toegekend aan dr. E. Meijer, bedrijfsarts, voor
zijn al eerder verschenen proefschrift en nadien
verschenen wetenschappelijke publicaties, die
zich hebben gericht op het ontwikkelen en implementeren van een methode voor een gericht PMO
door middel van risicostratificatie met hanteren
van diagnostische regels. Zijn model vindt inmiddels toepassing in de bakkersbranche, bij dierenverzorgers en in de bouwnijverheid. Aan deze
voordracht, die unaniem was, ging een intensieve
selectieprocedure vooraf omdat er de afgelopen
twee jaar een flink aantal proefschriften op het gebied van arbeid en gezondheid waren.
De Reinier Zielhuis-penning werd tijdens de voorjaarsledenvergadering uitgereikt aan Astrid Michiels. Zij ontving de prijs voor haar afstudeerscriptie ‘Factoren van invloed op het tempo van
werkhervatting na een CTS-operatie’. Michiels
deed haar opleiding tot medisch specialist ‘Arbeid
en Gezondheid - bedrijfsarts’ bij de SBGO in Nij-

J. van der Vliet is chairman van de Subcommittee
Prevention van het Comité Permanent des Médecins Européens (CPME), een adviesorgaan voor de
Europese Commissie.
Nadat A. Weel in 2011 zijn functie van Secretary
General van de European Association of Schools
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of Occupational Medicine (EASOM) had neergelegd, is er geen Nederlandse vertegenwoordiging
meer in het bestuur van EASOM (www.easom.
org). Bij de 13e EASOM Summer School In Timishoara waren A. Weel en P. Kroon aanwezig, beide
als keynote speakers. D. Spreeuwers onderhoudt
vanuit de UEMS contacten met EASOM-president
Giso Schmeisser.

september een discussieplatform gestart op LinkedIn, onder de naam “Europees Platform NVAB”.
Doelgroepen van het EPN zijn Nederlandse bedrijfsartsen met belangstelling voor internationale
ontwikkelingen, Nederlandse bedrijfsartsen die in
het buitenland werken, en buitenlandse bedrijfsartsen met belangstelling voor internationale ontwikkelingen.
Bij het EPN waren eind 2013 maar liefst 43 personen aangesloten. P. Kroon is moderator van deze
LinkedIn groep.
In het verslagjaar is de internationale accreditatie
van bij- en nascholing occupational health verder
opgepakt. Met steun van de NVAB wordt gewerkt
aan een overeenkomst, gesloten tussen het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (ABSG) en
UEMS.

C. Hulshof heeft in 2013 zijn lidmaatschap van de
Steering Group of the Occupational Health Clinical Effectiveness Unit of the Royal College of Physicians and the Faculty of Occupational Medicine
in the UK gecontinueerd.
P. Kroon en D. Spreeuwers hebben vanuit EFOH
diverse nascholingen op de Antillen en in Suriname verzorgd, voor bedrijfs- en verzekeringsartsen.

Via het TBV communiceert de CIB met de leden
van de NVAB, door af en toe een bijdrage te leveren aan de rubriek Verenigingsnieuws.
De CIB brengt advies uit aan individuele NVABleden die zich oriënteren op een werkkring in het
buitenland. Daarnaast biedt de CIB incidenteel
ondersteuning aan buitenlandse bedrijfsartsen die
zich in Nederland willen vestigen.

H. Spanjaard, D. Spreeuwers en P. Kroon hebben
in oktober 2013 wederom een Masterclass Occupational Medicine gegeven in Kazakstan. Ditmaal
voor artsen werkzaam voor een dochteronderneming van Shell.
D. Spreeuwers en A. Weel zijn in 2013 verder gegaan met de voorbereiding van de ‘5th international
conference on the history of occupational and environmental health’, dit in opdracht van het desbetreffende ICOH Scientific Committee. Het Local
Organizing Committee met A. Weel als voorzitter
en D. Spreeuwers als secretaris heeft regelmatig vergaderd. De conferentie zal plaatsvinden in
2014. Locatie is de Erasmus Universiteit Rotterdam.

7. AUTORISATIECOMMISSIE (AC)
7.1.
Samenstelling
G.G. (Bertus) Robeer voorzitter
M. (Marian) Lebbink secretaris (vanuit het Kwaliteitsbureau)
Dr. T. Brand lid
Drs. P.P.C. Coffeng lid
Prof.dr. J.R. Anema lid
Prof.dr. W. van Rhenen lid
Dr. A.C.L.P.J. Verhoeven lid
Drs. mevr. L. de Roos lid
Dr. P.B.A. Smits lid
Drs. A.H.J.M. Sterk lid (namens de NVVG)
Prof. dr. C.T.J Hulshof adviseur (coördinator richtlijnontwikkeling NVAB)

J. van der Vliet en A. Weel hebben namens de CIB
de Belgische visienota betreffende de ontwikkelingen in de arbeidsgeneeskunde bestudeerd en van
commentaar voorzien. De visienota en het commentaar zijn gepubliceerd in TBV van februari
2013.
6.3.
Activiteiten nationaal
In de januarivergadering heeft de CIB haar jaarplan en begroting (met budget van €4.000, zie
jaarverslag 2012) voor 2013 vastgesteld.
De CIB heeft, naar aanleiding van een voorzet van
J. van der Vliet en A. Weel, gediscussieerd over een
nieuwe opzet, waarbij de voortgang van de activiteiten minder afhankelijk wordt van het bijwonen
van de commissievergaderingen. De CIB heeft in

G.B.S. Penders plaatsvervangend lid (vz NVAB)
M.D.M. van Beukering plaatsvervangend lid
Prof.dr. J.J.L. van der Klink plaatsvervangend lid
Vacature plaatsvervangend lid (bedrijfsarts, praktiserend)
Vacature plaatsvervangend lid (bedrijfsarts, prakti-
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serend)
M.W.C. Sandbrink plaatsvervangend lid (beroepsopleidingen)
Vacature plaatsvervangend lid (buiten beroepsgroep)

werkwijze: het digitale AGREE-instrument wordt
door de leden van de Autorisatiecommissie online
ingevuld en van relevante commentaren voorzien.
Van de scores en commentaren wordt een rapportage opgesteld die tijdens de bijeenkomst van de
commissie wordt gebruikt om tot autorisatie van
een richtlijn te komen.

Toelichting op de samenstelling
De leden alsmede alle plaatsvervangende leden
van de Autorisatiecommissie worden benoemd
voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor
een tweede periode is mogelijk. Volgens het rooster van aftreden hebben zich in 2013 geen personele wijzigingen voorgedaan in de samenstelling
van de Autorisatiecommissie.

Autorisatie richtlijnen
In 2013 werden de volgende richtlijnen definitief
geautoriseerd (multidisciplinair voor arboprofessionals):
• Werkdruk
• Agressie en Geweld
• Bevorderen van Veilig Gedrag in Productieomgevingen
• Werk-Privé Balans
• Computerwerk

7.2. Taakstelling
In opdracht van de Ledenvergadering mandateert
het NVAB-bestuur de Autorisatie
commissie om
namens de NVAB een oordeel uit te spreken. Indien de Autorisatiecommissie besluit tot autorisatie dan betekent dit dat de richtlijn geldt voor alle
leden van de NVAB.
De Autorisatiecommissie heeft tot taak de beoordeling van:
• de wetenschappelijke onderbouwing van het
in een conceptrichtlijn voorgestelde beleid
(mede aan de hand van het AGREE-instrument en soortgelijke instrumenten);
• de opzet van de conceptrichtlijn, met name
indeling, consistentie, taalgebruik, toegankelijkheid;
• de implementeerbaarheid, met name praktische toepasbaarheid, noodzakelijke tijdsbesteding voor de uitvoering, vereiste randvoorwaarden (o.a. instrumentarium, regelgeving,
logistiek).
Hierbij zal de Autorisatiecommissie een afweging
maken tussen het in wetenschappelijk opzicht
noodzakelijke, het optimale in ideale omstandigheden en het praktisch haalbare in normale omstandigheden.

Richtlijnen voor arboprofessionals
In het kader van het project ‘Onderzoek en informatievoorziening arbodeskundigen’ zijn en worden meerdere richtlijnen ontwikkeld. De beroepsverenigingen die in dit kader samenwerken bij
de ontwikkeling van een aantal multidisciplinaire
richtlijnen zijn de Beroepsverenging Arbeids- &
Organisatiedeskundigen (BA&O), de Nederlandse
Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
(NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) en de Nederlandse Vereniging
voor Veiligheidskunde (NVVK). Vanaf 2012 wordt
in dit kader ook nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE). In
dit kader werden de eerste van de volgende zes
richtlijnen reeds geautoriseerd in 2012:
Vermindering van tilbelasting om rugklachten te
voorkómen
Deze multidisciplinaire richtlijn biedt arboprofessionals ondersteuning bij het inventariseren van
problemen bij het tillen en werksituaties en geeft
aanbevelingen voor mogelijke oplossingen om het
risico op rugklachten door tillen te verminderen.
Daardoor is deze richtlijn een goede aanvulling op
het hoofdstuk over preventie uit de NVAB-richtlijn
‘Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met
rugklachten’ uit 2006.

7.3. Activiteiten
Autorisatieproces
De Autorisatiecommissie gebruikt AGREE-II om
de richtlijnen professioneel te kunnen beoordelen
en autoriseren. Het AGREE-instrument is een algemeen hulpmiddel voor richtlijnmakers en -gebruikers om de methodologische kwaliteit van klinische richtlijnen te beoordelen.
De Autorisatiecommissie hanteert de volgende

Werkdruk
De doelstelling van de multidisciplinaire richtlijn
‘werkdruk’ is om professionals op het gebied van
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arbeid en gezondheid inzicht te geven in de consequenties van een hoge werkdruk voor de gezondheid en het functioneren van werknemers. Daarnaast heeft de richtlijn als doel een helpende hand
te bieden bij het betrouwbaar vaststellen van een
hoge werkdruk bij werknemers en aanbevelingen
te doen voor interventies die kunnen leiden tot het
verminderen en/of wegnemen van gezondheidsen veiligheidsrisico’s door een hoge werkdruk.

van klachten met zien of klachten van de ogen, en
preventie van stress door nieuwe technologie of
informatieoverbelasting.
7.4. Toekomstplannen
Richtlijnen vormen de basis van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten en slaan een brug
tussen wetenschap en praktijk. Richtlijnen die de
beroepsgroep heeft opgesteld en geautoriseerd,
zijn het uitgangspunt bij medisch handelen.
Richtlijnontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan het onderhouden en verspreiden van medische kennis. Daarnaast vormt het de basis voor
een breed scala aan kwaliteitsbewakende, -bevorderende en -borgende activiteiten, zoals onderwijs, opleiding, nascholing en kwaliteitsvisitatie.
Het is en blijft daarom van groot belang dat er ook
in de toekomst voldoende (financiële) mogelijkheden blijven bestaan voor het ontwikkelen van richtlijnen. De Autorisatiecommissie NVAB zal op een
professionele en gedreven manier invulling blijven
geven aan haar taakstelling.
De kernactiviteit van de Autorisatiecommissie is
de autorisatie van evidence based richtlijnen. Andere activiteiten zijn de autorisatie van de volgende kennisproducten:
• Multidisciplinaire richtlijnen waarbij de NVAB
(mede-)opdrachtgever/initiatiefnemer is
• Multidisciplinaire richtlijnen die met andere
arboprofessionals worden ontwikkeld
• Landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken (LESA’s) waarin een rol voor de bedrijfsarts is opgenomen.

Agressie en geweld
Deze richtlijn gaat over agressie en geweld in de
werkomgeving. Europees onderzoek geeft aan dat
ongeveer 1 op de 10 Europese werknemers te maken heeft met enige vorm van agressie en geweld
op het werk. In aanraking komen met agressie en
geweld op het werk heeft gevolgen voor het psychische, fysieke en emotionele welzijn van werknemers. De doelstelling van de multidisciplinaire
richtlijn ‘agressie en geweld’ is aanbevelingen te
geven voor interventies en oplossingen die een bijdrage leveren aan het voorkómen van en omgaan
met agressie en geweld in het werk.
Bevorderen van Veilig Gedrag in Productieomgevingen
Doel van de richtlijn is om arboprofessionals en
managers te helpen veilig gedrag te bevorderen en
onveilig gedrag in een productieomgeving te verbeteren. Aan de hand van de aanbevelingen in de
richtlijn kunnen zij bezien of gedragsinterventies
de veiligheid kunnen verbeteren en kunnen zij een
keuze maken voor die interventies die de meeste
kans hebben het veiligheidsgedrag te bevorderen.
Werk-privé Balans
De doelstelling van deze multidisciplinaire richtlijn ‘Werk-privé Balans’ is om arboprofessionals
ondersteuning te bieden bij het in beeld krijgen
van de door werknemers ervaren werk-privé balans
door deze op een betrouwbare manier te meten.
De gevolgen van een verstoorde werk-privé balans
worden naar voren gebracht om gerichte interventies in te zetten die in de beïnvloedingssfeer van de
werkgever, A&O deskundige of bedrijfsarts liggen.

In 2014 zullen naar verwachting de volgende richtlijnen voor autorisatie worden aangeboden:
• Lyme en Arbeid
• Klachten aan arm, schouder, of nek (herziening)
• Trillingen
• Depressie (samen met NVVG)
De leden van de Autorisatiecommissie hebben
ook in 2013 weer met veel enthousiasme een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het
professioneel handelen van de bedrijfsarts i.c. de
kwaliteit van evidence based richtlijnen. De inzet
en deskundigheid van de Autorisatiecommissieleden mag zeer prijzenswaardig genoemd worden.
Een uitstekende basis voor toekomstige uitdagingen van de Autorisatiecommissie van de NVAB.

Computerwerk
De richtlijn richt zich op een aantal voor computerwerk belangrijke aspecten: preventie van arm,
nek en schouderklachten, vermindering van zittend werk en lichamelijke inactiviteit, of preventie
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we versie van ADAS ontwikkeld. Het ontwikkeltraject is om diverse redenen vertraagd.
Met het naderen van de vervolgvisitatie heeft de
CVB ook veelvuldig gesproken over de richting
waarin de visitatie van de NVAB zich moet ontwikkelen. De visitatie is destijds als educatief model
gestart. Een belangrijk onderwerp in 2013 was de
heroriëntatie op de uitgangspunten van visitatie.
De CVB heeft zich gebogen over de mogelijke beoordelings-variantie door visitatoren van verbeterplannen. Door de CVB-leden werden een zestal geanonimiseerde IVP’s beoordeeld en de resultaten
vergeleken. Vastgesteld werd dat een zekere variantie zeker niet uit te sluiten is maar dat deze ook
niet dermate groot is dat daardoor gevisiteerden in
de problemen kunnen raken. Bovendien is er altijd
een correctie/aanpassingstraject voor iedere gevisiteerde én wordt de beoordeling altijd door twee
visitatoren gedaan om subjectiviteit tegen te gaan.

8. COMMISSIE VISITATIE BEDRIJFS
ARTSEN (CVB)
8.1. Samenstelling
Dr. L.P.H. (Leo) Vermeer voorzitter
J.G.F. (Gertjan) Beens lid
J. (Jaap) Dogger lid tot medio 2013
B.G.H. (Bart) Goessens lid
D. (Dorit) Lademacher lid vanaf november 2013
A.B. (Arend) van der Plas lid
J.A.H. (Hans) Revenboer lid
M.M.M. (Maarten) de Vos lid
Drs. J.H.M. (Jos) Manders secretaris/projectleider
(vanuit KBN NVAB)
Drs. J.C.M. (Jacqueline) Gerritsen secretaris/projectleider (vanuit KBN NVAB)
A. (Angelique) Meijer contactpersoon NVAB-bestuur tot juli 2013
H.A.B. (Han) Ceulen contactpersoon NVAB-bestuur
vanaf juli 2013

Er was binnen de CVB behoefte om pas op de
plaats te maken en te bezinnen op dit soort basale
uitgangspunten. Op 17 april jl. heeft o.l.v. een externe discussieleider deze bezinning plaatsgevonden. Aanleiding daartoe was:
• De start van de vervolgvisitatie is een goed
moment om te evalueren in hoeverre de oorspronkelijke doelstellingen behaald zijn.
• Het is de vraag of de oorspronkelijke doelstellingen nog ‘overeind’ staan (en zo niet, welke
nieuwe doelen er dan bij zijn gekomen).
• Andere (medische) beroepsgroepen werken
met visitatiemodellen, die op onderdelen afwijken van onze visitatie; wat zijn voor- en nadelen van deze alternatieve modellen?
• Ons visitatiemodel is hybride: vooral educatief, maar met normatieve elementen. Welke
richting willen we op?
• Visitatoren komen collega’s tegen, waarbij
disfunctioneren wordt vermoed. Wat is de rol
van de visitatie in een dergelijk geval?

8.2. Toelichting op de samenstelling
De Commissie Visitatie Bedrijfsartsen (CVB) is
in het voorjaar van 2006 geïnstalleerd om het
bestuur te adviseren over de ontwikkeling en implementatie van een systeem van visitatie voor en
door bedrijfsartsen.
8.3. Taakstelling van de commissie
De CVB heeft tot taak:
• namens de NVAB-leden/praktiserend
bedrijfsartsen het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over het thema visitatie
(en/of andere kwaliteitssystemen)
• inhoudelijke ondersteuning te bieden aan
projectuitvoerder(s) op basis van kennis van
het vakgebied, de doelgroep en de toepassing
van kwaliteitssystemen
• het ontwikkelings- en implementatieproces
kritisch en constructief te volgen.

De volgende overwegingen zijn de revue gepasseerd en hebben tot een advies aan het bestuur
geleid. Dit advies werd door het bestuur overgenomen.

8.4. Activiteiten
In 2012 zijn voor diverse instrumenten verbeterde
versies ontwikkeld die in 2013 werden ingevoerd
(nieuwe versies voor de feedbackvragenlijsten
voor klanten/opdrachtgevers en voor collega’s, de
evaluatievragenlijst, een medical audit keuringen).
Het CBO heeft in 2012, in nauwe samenspraak
met de gebruikers, waaronder de NVAB, een nieu-

(Ingekorte versie)
Doelstelling visitatie
Visitatie is erop gericht om iedere individuele be-
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drijfsarts – en daarmee de beroepsgroep als geheel
– dichter bij dat ideaal te krijgen. Visitatie is een
vorm van zelfbezinning en een educatief proces,
bedoeld om kwaliteitsverbetering te realiseren.
De visitatie ‘meet’ in strikte zin niet hoe het met de
kwaliteit van het professionele handelen van een
bedrijfsarts gesteld is (hoe graag we dat wellicht
zouden willen). Het enige wat we ‘toetsen’ – bij
de eerste visitatie – is hoe de bedrijfsarts kijkt naar
zijn eigen professionele kwaliteit en of hij/zij op
basis van die zelfevaluatie voldoende in staat is
om verbeterpunten goed te formuleren. En in de
vervolgvisitatie kijken we vervolgens of de bedrijfsarts in voldoende mate iets gedaan heeft met zijn/
haar verbetervoornemens (zoals vastgelegd in het
eigen IVP).
Dat zelfevaluatie- en verbeterproces ondersteunen
we met het visitatie-instrumentarium:
• Enerzijds de diverse vragenlijsten, waarin impliciet en expliciet de normen van de beroepsgroep zijn verwerkt;
• Anderzijds de visitator, die door middel van
vragen en feedback, kan zorgen voor een verdere verdieping van de zelfanalyse en aanscherping van de verbeterpunten.
Daarnaast is het feit dat de voorbereiding op de
formele visitatie in een groep collega’s gebeurt een
vorm van ‘peer-toezicht’, waarbij (een milde vorm
van) groepsdruk bijdraagt aan het verminderen
van de interdoktervariantie.

factoren een rol (bijvoorbeeld de setting waarin de bedrijfsarts werkt).
De basis voor het hele visitatiemodel is ‘zorg voor
kwaliteit’. We mogen van bedrijfsartsen vragen dat
ze daar serieus mee omgaan. ‘Zorg voor kwaliteit’ is geoperationaliseerd in de eisen die aan het
IVP worden gesteld: ‘voldoende verbeterpunten’,
‘planmatig uitgewerkt’ en ‘toetsbaar in de tijd’.
Deze criteria blijven nodig, enerzijds om visitatoren houvast te geven, anderzijds om enige ‘druk’
op het leerproces te zetten. Visitatoren spreken
dus wel een oordeel uit over de kwaliteit van het
IVP; ze hebben de bevoegdheid om een IVP goed
of af te keuren. En er is een sanctie omdat zonder
afgeronde visitatie geen herregistratie voor langere tijd (maar wel voor twee jaar) mogelijk is.
Visitatie en disfunctioneren
We hebben als wetenschappelijke vereniging weliswaar een aantal normen geformuleerd (bijv. over
het melden van beroepsziekten en het handelen
volgens richtlijnen), maar we zijn niet in staat om
met het huidige visitatie-instrumentarium te meten (c.q. objectief vast te stellen), hoe een individuele bedrijfsarts scoort, noch op de individuele patiëntenzorg, noch op de adviesrol naar bedrijven.
Daarnaast is het begrip ‘disfunctionerende collega’ een containerbegrip.
Het ontbreekt de visitatoren aan zicht op die achterliggende problematiek. Het is niet mogelijk om
op basis van een papieren dossier en één bezoek
van een dagdeel, een goede inschatting van eventuele problematiek te maken.
Het is wel van belang dat patiënten worden beschermd tegen sub-standard zorg. Het verdient
aanbeveling om te overwegen om – naast de visitatie – een systeem te ontwikkelen, waarmee collega’s, bij wie een vermoeden van disfunctioneren
bestaat, kunnen worden ondersteund.

Gewenste ontwikkeling van het visitatiemodel
De CVB heeft zich gebogen over de vraag hoe het
visitatiemodel zich verder moet ontwikkelen:
• blijft het primair een educatief instrument, dat
zich richt op kwaliteitsverbetering, zoals boven beschreven?
• of willen we toe naar een instrument, waarmee
we het handelen van de bedrijfsarts meer objectief kunnen toetsen aan professionele normen?

Advies aan het bestuur
Op basis van bovenstaande overwegingen geeft de
CVB het volgende advies aan het bestuur:
1. Visitatie blijft een educatief proces, gericht op
kwaliteitsverbetering van de individuele professional en de beroepsgroep als geheel.
2. Sturing houden op de kwaliteit van het verbeterplan blijft noodzakelijk; deze sturing krijgt
gestalte in de (vorm)eisen die worden gesteld
aan het IVP.
3. Het visitatiemodel is niet geschikt om disfunc-

De CVB vindt dat het visitatiemodel van de NVAB
zich niet in een meer normatieve richting moet
ontwikkelen. Argumenten zijn:
• het huidige instrumentarium is daar niet voor
ontwikkeld en niet voor geschikt.
• het is de vraag of het voldoen aan professionele normen (bijv. het navolgen van richtlijnen)
wel volledig aan de individuele verantwoordelijkheid van de professional mag worden toegerekend. Daarbij spelen immers veel meer
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tionerende collega’s te detecteren en/of te begeleiden naar beter functioneren. Het is aan
het bestuur om te bepalen of er behoefte is
aan een ander systeem, los van visitatie, waarmee disfunctionerende collega’s kunnen worden geïdentificeerd en ondersteund.
Het bestuur heeft dit advies overgenomen maar
nog niet besloten over een eventueel ander systeem om disfunctioneren op te sporen.

dagen. Tijdens de voorjaarsvergadering krijgen
eens per twee jaar de genomineerden voor de Burgerpenning gelegenheid hun proefschrift toe te
lichten. In het alternerende jaar krijgen de hoogleraren gelegenheid de activiteiten van hun onderzoeksinstituten onder de aandacht te brengen.
Tijdens de BG-dagen wordt aandacht geschonken
aan de inhoud van bedrijfsgeneeskundige zorg en
relevante randgebieden.

8.5. Toekomstplannen
De eerste visitatie is eind 2013 door 245 bedrijfsartsen voltooid. Vanaf 2013 is de vervolgvisitatie
van start gegaan, daarvan werden er 13 afgerond.
Er zijn nu ruim 50 visitatoren actief. In 2014 zal
geen werving van nieuwe visitatoren nodig zal zijn.
Het enthousiasme en de betrokkenheid van de
CVB-leden is onverminderd groot. Het visitatietraject ontwikkelt zich nog voortdurend en roept
iedere keer nieuwe vraagstukken op.

9.4. Activiteiten
De commissie vergadert steeds op de tweede
woensdag van de maand tussen 16:00 en 20:00
uur bij het Kwaliteitsbureau NVAB te Utrecht.
Onder het genot van een broodje wordt gebrainstormd over thema’s en wordt het programma
voor de activiteiten vormgegeven. Eind juni 2013
heeft een CNN-retraite plaatsgevonden, waarbij de afgelopen BG-dagen werden geëvalueerd
maar vooral ook veel aandacht is besteed aan de
toekomst van deze NVAB-nascholing, waarbij de
commissie zich heeft laten bijstaan door een externe deskundige.
Voor informatie over het wetenschappelijk gedeelte van de ledenvergaderingen en de BG-dagen
2013 zie eerder in het NVAB-jaarverslag 2013.

9. COMMISSIE NVAB NASCHOLING
(CNN)
9.1. Samenstelling
H.J. (Herbert) de Jager voorzitter
E.J.H. (Els) van der Putten-Driesen vanuit
Secretariaatsbureau NVAB
G.B. (Guido) de Bruin lid
Dr. D.J. (David) Bruinvels vanuit Kwaliteitsbureau
NVAB
M.T. (Mares) Geilenkirchen lid
P. (Petra) Hulleman lid
V. (Vivian) Noordzij-Niekoop lid
T. (Tomas) Rejda lid
G.G. (Bertus) Robeer lid
F. (Frank) Tofield lid
Dr. A.C.L.P.J. (Arco) Verhoeven lid
A.J. (Arianne) Lindhout-van Nie contactpersoon
namens NVAB-bestuur

9.5. Toekomstplannen
Organisatie van de BG-dagen op 22 en 23 mei
2014 met als thema ‘De Bedrijfsarts werkt’.

10. FINANCIELE ADVIESCOMMISSIE
(FAC)
10.1. Samenstelling
Cees Geelen lid
Ronald Mentink lid
Wout Vogelesang lid
Angelique Meijer contactpersonen namens NVABbestuur

9.2. Toelichting bij de samenstelling
Er zijn in het verslagjaar geen wijzigingen opgetreden.

10.2. Toelichting op de samenstelling
In 2013 is de samenstelling van de FAC in zjjn geheel gewijzigd.

9.3. Taakstelling
De CNN houdt zich in hoofdzaak bezig met het
organiseren van de nascholing tijdens de voor- en
najaarsvergadering en de bedrijfsgeneeskundige

10.3. Taakstelling
a. De rekening en verantwoording van de penningmeester over het lopende jaar na afsluiting nazien.
b. Gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren
betreffende de verenigingsfinanciën en over beide
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aspecten in de eerstvolgende ledenvergadering
verslag te doen.
10.4. Activiteiten
De Financiële Advies Commissie heeft op 26 februari de financiële stukken van de NVAB uit 2013
gecontroleerd met behulp van bankafschriften,
kasbewijzen en facturen. Uit deze controle zijn
geen bijzonderheden naar voren gekomen.

hoeve van bedrijfsartsen werkzaam voor de Sociale Werkvoorziening (SW).
De doelen zijn:
• bevorderen van onderling contact, uitwisseling van informatie en onderlinge advisering
• wetenschappelijke verdieping en bewaking
van de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg toegesneden op de SW
• geaccrediteerde nascholing
• contact onderhouden met relevante instanties zoals Cedris, VNG, SBCM, UWV en UWVSMZ
• volgen van actuele ontwikkelingen met impact op de SW, zoals in het bijzonder wetswijzigingen in de sociale zekerheid.

De FAC is van mening dat de penningmeester,
Angelique Meijer, haar taak over het boekjaar 2013
goed heeft volbracht en stelt de ledenvergadering
voor om haar en de overige leden van het bestuur
te dechargeren.

11. WERKGROEP BEDRIJFSARTSEN SOCIALE WERKVOORZIENING (BA-SW)

11.5. Activiteiten
Er is een LinkedIn account waar alleen leden van
de werkgroep toegang toe hebben. De groep beoogt een platform te zijn om onderling te discussiëren over casuïstiek en bijvoorbeeld over ontwikkelingen ten gevolge van politieke besluitvorming
die voor het dagelijks werk consequenties hebben.
Tevens dient de groep als vraagbaak. Daarvan is in
2013 nauwelijks gebruik gemaakt.
De werkgroep is in 2013 drie nascholingsdagen
bijeen geweest. Eén dag beslaat netto vijf contacturen.
Naast het bespreken van casuïstiek en het uitwisselen van informatie over (voorgenomen) veranderingen in de sociale zekerheidswetgeving met
betrekking tot de SW en andere vormen van gesubsidieerde arbeid, kwamen de volgende nascholingsthema’s aan bod:

11.1. Samenstelling bestuur
Vacature voorzitter
H.C. (Helen) van Oene-Oprel penningmeester,
secretaris a.i.
R. (Remi) Severeijns contactpersoon namens
NVAB-bestuur
11.2. Toelichting samenstelling bestuur
In de samenstelling van het bestuur zijn dit jaar
wijzigingen opgetreden. Wegens ziekte heeft A.
le Duc zijn functie als voorzitter neergelegd. Er is
nog geen opvolger binnen de groep opgestaan. De
functie van secretaris is nog steeds vacant.
Werkgroeplid collega Kessels verdient wederom
een eervolle vermelding voor het ‘contracteren’
van sprekers ten behoeve van bij- en nascholing.
Hij heeft aan het einde van 2013 zijn taak wegens
verandering in zijn klantenbestand neergelegd.
Collega’s De Vries en Huysmans hebben zijn taak
overgenomen.
11.3. Samenstelling werkgroep
De werkgroep heeft ongeveer 55 leden die geheel
of gedeeltelijk werkzaam zijn voor SW-bedrijven.
De grootste groep verleent zijn diensten via een
contract tussen een van de grotere landelijke arbodiensten en het SW-bedrijf. Enkelen zijn in dienst
van het SW-bedrijf zelf en het aantal ZZP-ers dat in
deze branche werkt neemt nog steeds toe.

Harry Michon, lector Arbeidsontwikkeling bij Fontis
Hogescholen.
Hij is gepromoveerd op het onderwerp “persoonskenmerken in de arbeidsrehabilitatie van mensen
met ernstige psychiatrische problematiek”. De
leerstoel is geïnitieerd door SBCM en de centrale
onderzoeksvraag welke ondersteuning heeft de
SW-medewerker nodig in het traject naar duurzame arbeidsparticipatie. Een actueel onderwerp
ook de gezien de plannen in de nieuwe Participatiewet. De onderzoeksvraag is ook onderwerp van
zijn verhaal, met als toevoeging van de bedrijfsarts
hierbij kan betekenen.

11.4. Taakstelling
De werkgroep beoogt een platform te zijn ten be-

Rob Pereira, kinderarts, werkzaam in de GGZ
Rob Pereira is voorzitter van de Stichting ADHD

37

Netwerk. Hij is deskundig op het gebied van
ADHD, en werkt ook voor het kenniscentrum
ADHD bij volwassenen. Zijn onderwerp is ADHD:
stand van de wetenschap (mogelijkheden voor onderzoek en diagnose, behandeling en begeleiding,
beperkingen bij werk), wat kan de bedrijfsarts doen
in de begeleiding van werknemers met ADHD?

sprekers uit de politiek.
• Arbocatalogus SW
Wat de aansluiting met GAIA betreft, dient nu voor
elke nascholingsdag een aparte accreditatie aangevraagd te worden. Dit brengt een aanzienlijke
kostenverhoging met zich mee. Voor de aanwezige
leden zullen de behaalde nascholings-unten ook
direct digitaal toegekend worden. Voor het verslagjaar 2013 zijn voor de thema-bijeenkomsten 3 x 4
= 12 accreditatiepunten toegekend door het ABSG.
De werkgroep heeft zich voorgenomen ook het
komend jaar weer contacten te onderhouden met
NVAB, Cedris, SBCM, VNG, UWV, UWV WERKbedrijf en andere instanties werkzaam in het veld
van de sociale zekerheid. Veranderingen in de
sociale wetgeving met impact op de sociale werkvoorziening worden nauwlettend gevolgd. De
Participatiewet is ingevoerd en in de praktijk zal
moeten blijken welke gevolgen dit heeft voor de
SW-instellingen. De bezuinigingen die het kabinet
met deze wetgeving beoogd hebben in onze ogen
ernstige gevolgen voor de sociale werkvoorziening
in Nederland. Veel mensen met een arbeidshandicap dreigen buiten de ‘arbeidsmarktboot’ te vallen en in de bijstand terecht te komen. De visie in
Den Haag is dat ‘beschut werk’ alleen toegankelijk dient te zijn voor mensen die “echt” daarop
aangewezen zijn. In dat ene woordje “echt” zit
een vergissing die gebaseerd lijkt op een grove
onderschatting van de arbeidsbeperkingen van de
huidige SW-populatie. Daarnaast wordt de verborgen arbeidsongeschiktheid in de bijstand evenmin
(h)erkend. De gedachte ‘iedereen aan het werk’ is
met betrekking tot de meeste Nederlanders met
een verstandelijke, lichamelijke of psychische
handicap zeker mogelijk, maar dan moet wel aan
een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Het
werk, de arbeidsomstandigheden en begeleiding
dienen aangepast te zijn aan de mogelijkheden én
beperkingen van arbeidsgehandicapten. Dit geldt
ook voor de bedrijfsgezondheidskundige begeleiding. Monitoring van de arbeidsomstandigheden
dient met behulp van een adequate Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) plaats te vinden. Ook
het (individueel) werkplekonderzoek speelt hierin
een rol.
De kwetsbare balans tussen belasting en belastbaarheid van werkende arbeidsgehandicapten kan
uitstekend gecontroleerd worden door het uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek (PMO).
Dit gebeurt nu nog slechts in beperkte mate. Het

Boukje Cuelenare van Astri
Ze zal spreken over het eindrapport van het onderzoek ‘achtergrond en aanpak ziekteverzuim in de
sociale werkvoorziening’. Bureau Astri heeft voor
SBCM een onderzoek gedaan naar het hoge ziekteverzuim in de sociale werkvoorziening. Daarbij
zijn 15 SW-bedrijven bezocht, waar met een aantal
belangrijke actoren in het ziekteverzuim is gesproken, onder andere met de bedrijfsarts. In juni 2013
is het eindrapport van dit onderzoek uitgebracht.
Mevrouw Cuenaere is onderzoeker en mede-auteur van het rapport.
Jaap Dogger, bedrijfsarts
Jaap Dogger is lid van de projectgroep voor de
nieuwe multidisciplinaire richtlijn Agressie en geweld en vertelt daarover.
Roel Melchers, bedrijfsarts
Roel Melchers heeft ons geinformeerd over de
nieuwe Ziektewet.
Erik Stigter, bedrijfsarts
Erik Stigter is mede-auteur van de richtlijn Slaapapneusyndroom (OSAS) en werk, die eind 2012 is
verschenen.
De drie bijeenkomsten van de NVAB-werkgroep
BASW vonden plaats in het hoofdkantoor van Arbo
Unie in Utrecht. Dit met dank voor de gastvrijheid.
11.6. Toekomstplannen
In 2014 zal de Werkgroep BASW wederom driemaal bijeenkomen.
Geplande data zijn vrijdag 21-03, 20-06 en 07-11.
Nascholingsthema’s zoals deze voorlopig vastgesteld zijn:
• de Participatiewet
• de nZW
• NVAB-richtlijnen, maar dan specifiek toegespitst op de SW.
• de invloed van huidig en toekomstige politiek klimaat op de SW en de gevolgen daarvan
voor de arbo- en bedrijfsgezondheidszorg met
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‘open’ spreekuur van de bedrijfsarts is eveneens
een instrument om dit doel te bereiken.
Voor deze nuttige en noodzakelijke dienstverlening zijn uiteraard ‘passende’ financiële middelen gewenst. Naïef om dit te stellen in een tijd
van bezuinigingen? Het niet benutten van het
arbeidspotentieel van mensen met een handicap
die ‘veroordeeld’ zijn tot de bijstand is duurder!
Dit afgezien van waar het allemaal om ging: een
betaalde baan stelt mensen met een handicap in
staat maatschappelijk beter geïntegreerd en gezonder te functioneren.

Het jaarprogramma is gericht op het bevorderen
van relevante kennis en vaardigheden voor de beroepspraktijk waarbij geprobeerd wordt alle aandachtsgebieden, zoals deze door het CSG zijn geformuleerd, aan bod te laten komen. Ook in 2013
zijn er weer 2 nascholingsdagen bij elkaar gevoegd
tot één 2-daagse met overnachting.
Iedere bijeenkomst wordt door middel van een
schriftelijke enquête geëvalueerd. Voor iedere nascholingsdag wordt bij het ABSG accreditatie aangevraagd als deskundigheidsbevorderende activiteit ten behoeve van de herregistratie van sociaal
geneeskundigen, met als doelgroep artsen voor
arbeid en gezondheid – bedrijfsarts, domein bedrijfsgeneeskunde. De secretaris zorgt er voor dat
de punten voor de deelnemers in GAIA worden
gezet.

12. WERKGROEP BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN, ADMINISTRATIEKANTOREN EN VRIJE BEROEPEN (Club 25)

12.4. Activiteiten
In 2012 hebben 3 nascholingen plaatsgevonden
waarvan 1 tweedaagse, met ieder netto vijf contacturen per dag, Ook dit jaar 2013 is weer gekozen
om een 2-daagse nascholing met overnachting te
organiseren, deze vond wederom plaats op Texel.
De bijeenkomsten werden gemiddeld door ongeveer 50 leden per keer bijgewoond en bestonden
zoals gewoonlijk uit een beknopt huishoudelijk
gedeelte en de behandeling van een groot aantal
thema’s aan de hand van (veelal externe) inleiders.
De organisatie van de diverse nascholingsdagen
was in handen van het bestuur. Hierbij werden
voor elke bijeenkomst het jaarplan opgenomen
dagthema’s aan de hand van de leerdoelen uitgewerkt en uiteindelijk vertaald in zeer relevante en
goed gewaardeerde nascholingsdagen. De gemiddelde waardering, uitgedrukt in een rapportcijfer,
bedroeg een 8.

12.1. Samenstelling bestuur
I. (Irene) van Ham secretaris (ondersteuning van
Betty Sinia)
E.A.M. (Ilse) van Dijkman-van der Zwet penningmeester
G.T.J. (Gerard) Reuling lid
R.F.M Turk lid (per 1 oktober toegevoegd aan het
bestuur)
12.2. Toelichting samenstelling bestuur
De leden van de het bestuur zijn afgevaardigden
vanuit de verschillende Arbodiensten. Halverwege
het jaar is dhr. Turk toegevoegd aan het bestuur
zodat het bestuur nu bestaat uit 4 leden en een
ondersteuner ten behoeve van het het secretariaat.
12.3. Taakstelling
Het aantal leden van club 25 is per 1 januari 2013:
62, in de loop van 2013 kwamen er 2 nieuwe aanmeldingen. Er waren eveneens 2 afmeldingen.
“Club 25” is een werkgroep die in de jaren ’70 werd
opgericht door een aantal bedrijfsartsen werkzaam
binnen de branches, welke ressorteerden onder de
toenmalige Bedrijfsvereniging 25. In de loop der
jaren is het ledenaantal sterk gegroeid en is de
werkgroep zich meer en meer gaan toeleggen op
na- en bijscholing op het terrein van arbeidsomstandigheden en bedrijfsgezondheidszorg, toegespitst op de categorie bedrijven waarbinnen haar
leden werkzaam zijn.
Aan de hand van een door het bestuur opgesteld
jaarplan worden jaarlijks vier nascholingsdagen
georganiseerd, ieder rond een bepaald thema.

In de verslagperiode hebben vier gecombineerde
vergader- en nascholingsdagen plaatsgevonden
rond de volgende thema’s: Capita Selecta, Psychische klachten in de werksituatie en Strategisch
Coachen
12.5. De toekomst
Het bestuur stelt zich ten doel ook voor 2014 vier
nascholingsdagen met totaal 20 punten te organiseren. De eerste nascholingsdag van 2014 is op 21
januari bij ING in Amsterdam, vervolgens wordt er
een tweedaagse nascholing georganiseerd in een
Hotel op de Veluwe op 19 en 20 juni 2014 en de

39

laatste nascholing zal worden gehouden op dinsdag 7 oktober 2014 bij de Rabobank in Utrecht.
Het bestuur heeft 4 keer per jaar overleg.

•
•

Opvang na schokkende gebeurtenissen
Beoordeling re-integratiedossier/re-integratieinspanningen
• Informatiebehoefte AD voor advisering bij
spoor 1 en 2 problematiek
Diverse leden van de Werkgroep BaZ participeren
in verschillende werkgroepen, zoals o.a. in
• commissie iatrogene besmetting hepatitis B
• Richtlijnenbureau
• WIZA-werkgroep
• commissies Gezondheidsraad

13. WERKGROEP BEDRIJFSARTSEN ZORG
(BAZ)
13.1. Samenstelling van het bestuur
G. (Gerard) Frijstein voorzitter
R.J. (René) Naber secretaris
S.C. (Sandra) Hekkelman-de Bie penningmeester
A.A. (Nita) Bos lid
P. (Piet) Ruige lid
E.M. (Lisa) Ziegler-van de Ven lid
A. Meijer contactpersonen namens NVAB-bestuur

13.4. Toekomstplannen
De NVAB-werkgroep Bedrijfsartsen werkzaam in
de Zorg wil een kennisplatform zijn voor kennis
en informatie over het werken als bedrijfsarts in
Zorginstellingen. Hiertoe participeren wij in meerdere werkgroepen, commissies etc., waarbij wij
onze specifieke deskundigheid kunnen inzetten
en waarbij het vak van bedrijfsarts op een hoger
niveau kan worden gebracht.

13.2. Taakstelling
De doelstellingen van de werkgroep luiden als
volgt:
• Het bevorderen van onderling contact en
kennisoverdracht.
• Het bezinnen op de plaats en taak van de
bedrijfsarts binnen de betrokken instellingen.
• Het entameren en coördineren van bedrijfsgeneeskundige activiteiten gericht op het
speciale aandachtsgebied van de betrokken
artsen.
• Het scheppen van de mogelijkheid om eventuele adviezen naar buiten te brengen.
• Het leggen en onderhouden van functionele
relaties naar buiten.

14. WERKGROEP LANDELIJKE OVERLEGGROEP BEDRIJFSARTSEN POLITIE
(LOBPOL)
14.1. Samenstelling van het bestuur
W.N.M. (Wim) Frankenmolen voorzitter
J. (Joost) Toussaint secretaris
D.J.M.H. (Danielle) Bavelaar penningmeester
Vacature contactpersoon namens het NVAB-bestuur

13.3. Activiteiten
In het jaar 2013 heeft de werkgroep 3 nascholingsbijeenkomsten gehouden. Onze bijeenkomsten
waren voor het jaar 2013 geaccrediteerd met 4
punten per bijeenkomst.
De onderwerpen die in deze vergaderingen behandeld zijn, zijn:
• NEN-normeringen: ontstaan van de normen
en de norm fysieke belasting in de zorg
• Gezondheidsrisico’s van nanodeeltjes
• Vaccinatie van professionals; gezondheidswinst en prikangst
• Nieuw leidraad TB-screening in ziekenhuizen
• PSA agressie en weerbaarheid onderzoek in
ziekenhuis
• Europese richtlijn veilige naalden
• SER-advies aanvraag bedrijfsgeneeskundige
zorg

14.2. Toelichting
Het LOBPOL is een permanente werkgroep van
bedrijfsartsen werkzaam ten behoeve van de Nederlandse Politie en de Koninklijke Marechaussee.
Een vertegenwoordiger van het Landelijk Arbo-coördinatorenoverleg Politie (LANPOL) neemt sinds
medio 2007 deel aan de LOBPOL vergaderingen.
14.3. Taakstelling
Het LOBPOL heeft als taakstelling:
1. Het onderling uitwisselen van relevante informatie en onderling adviseren.
2. Het organiseren van thematische presentaties door deskundigen ter bevordering van
“state of the art” arbozorg voor de Nederlandse Politie.
3. Het formuleren van gemeenschappelijke
standpunten en het harmoniseren van werk-
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wijzen in de arbozorg.
4. Het onderhouden van contacten met andere
voor de politietaakstelling relevante partijen
in het veld.
5. Het organiseren van intercollegiale toetsingsbijeenkomsten.

de politie en het bevorderen van de trots van politiemensen als deel van een organisatie met groot
maatschappelijk belang. WEP ziet ook raakvlakken
met de thema’s zorg en inzetbaarheid. Via de website www.blauweveerkracht.nl zijn diverse links
naar verschillende projecten van het programma
professionele weerbaarheid te vinden.

14.4. Activiteiten
Het LOBPOL heeft in 2013 een viertal bijeenkomsten belegd. Afgeweken is van de vaste bijeenkomsten op het hoofdbureau van Politie in Utrecht.
Drie hebben elders plaats gevonden. Bedrijfsartsen
hebben elkaar, naast de reguliere bijeenkomsten,
over thematiek kunnen consulteren via de mail. De
vraagsteller verplicht zich tot het verzamelen van
de reacties om deze weer aan het collectief terug te
koppelen. Bedrijfsartsen politie hebben inmiddels
– ook als zij niet binnen de fysieke omgeving van
de politieorganisatie werkzaam zijn – de mogelijkheid om gebruik te maken van het politie-kennisnet waarin opgenomen de arbocatalogus.
Een collega bedrijfsarts is betrokken bij de expertgroep Suïcide: binnen de politie wordt onderzoek
gedaan naar suïcides onder eigen personeel om
te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op
suïcides bij politiemedewerkers, in hoeverre die
werkgerelateerde zijn en welke beïnvloedingsmogelijkheden de politieorganisatie heeft om oorzaken van suïcide aan te pakken.

Presentatie door Mark van Dort, kapitein fysiotherapeut en hoofd arbeidsrevalidatie van het Militair
Revalidatie Centrum Aardenburg over de mogelijkheden van vroegtijdige revalidatie van politiemedewerkers, met de specifieke focus op terugkeer
van operationele inzetbaarheid. Kennis werd gemaakt met CAREN (computer animated rehabilitation enviroment): een revalidatie-instrument
waarin in een virtuele omgeving op speelse wijze
een veel breder scala aan revalidatietraining kan
worden geboden.
Presentatie door Gerard Visser, selectiepsycholoog
bij de Politieacademie, deels samen met Estev
Beenhakker, HRM-adviseur politie Midden-Nederland. In zijn presentatie schetst Gerard de huidige
gang van zaken van het selectieproces, waarbij uit
25.000 aanmeldingen per jaar uiteindelijk 2.000
geschikte kandidaten worden geselecteerd. De
mogelijkheden en de beperkingen van het selectieproces worden besproken. Ondanks de redelijk
uitgebreide keuringsmethodieken kan niet voorkomen worden dat kandidaten tijdens de opleiding
toch ongeschikt blijken te zijn voor het politievak.
Mogelijke verbeteringen worden besproken.

Presentaties
Presentatie door Jack Koetsveld (hoofd IBT) en Ed
Wellink (IBT docent) over IBT in relatie tot de Nationale Politie.

Bespreekpunt PMO Politie door prof. Carel Hulshof en prof. Judith Sluiter, Coronelinstituut/AMC.
Aanleiding vormt de nieuwe Leidraad Preventief
Medisch Onderzoek die door het NVAB is vastgesteld en het gegeven dat er voor de nationale
Politie geen functiespecifiek PMO bestaat. Insteek
is om met enkele politiebedrijfsartsen en het Coronelinstituut te komen tot een PMO dat als voorstel aangeboden kan worden aan de korpsstaf. Een
drietal bedrijfsartsen hebben zich bereid verklaard
om hier medewerking aan te verlenen.

Marian Strating (Projectbureau Professionele
Weerbaarheid) vertelt over de ontstaansgeschiedenis en de introductie van de Fysieke Vaardigheidstoets (FVT) en over de toetsresultaten. Recentelijk
is onderzoek gedaan naar de gezondheidstest die
voorafgaat aan het afleggen van de toets. Naar
aanleiding hiervan is er een nieuw voorstel gedaan
waarbij de leidinggevende en de medewerker een
grote rol spelen in het beslissen over ja/nee deelname FVT. De collega’s bedrijfsartsen worden in
staat gesteld om zelf de Fysieke Vaardigheidstoets
af te leggen.

Presentatie Riëtte Mellink, GZ-psycholoog, onderzoekster van het Instituut voor Psychotrauma/
Stichting ARQ, over het registratiepunt Suïcide
politie (opzet, planning, uitvoering, gevolgd door
een uiteenzetting van de state of the art kennis en

Presentatie Jan Willem van der Pol van de Stichting
WEP (Waardering en Erkenning Politie). WEP zet
zich in voor het belichten van de positieve kant van
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ontwikkelingen op het gebied van suïcidepreventie
(met o.a. risico- en beschermende factoren).

•
•

Presentatie Pieter Ranselaar (politie eenheid Den
Haag) over de komende Nuclear Security Summit
(NSS) die op 24 en 25 maart zal plaatsvinden. Een
megamanifestatie waarbij veel politiepersoneel zal
worden ingezet. Vanuit arbeidsomstandighedenperspectief schetst Pieter de uitgebreide voorbereidingen m.b.t. onderwerpen als voedselveiligheid, geweldsdreiging, medische zorg, inclusief
de advisering m.b.t. inzetbaarheid. Bedrijfsartsen
kunnen post aut propter met politiepersoneel van
doen krijgen die ten behoeve van de NSS zijn ingezet.

•
•
•
•
•
•
•
•

Themadag professionele weerbaarheid, 27-9-2013:
Op initiatief van het LOBPOL is een themadag
Professionele Weerbaarheid georganiseerd in samenwerking met het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid van de politie.
Voor deze themadag zijn naast bedrijfsartsen politie anderen uitgenodigd die werkzaam zijn binnen
arbeidsomstandigheden zorg politie, waaronder
bedrijfsmaatschappelijk werkenden, arbeidsdeskundigen.

•
•

Inrichtingsplan VGW
Toekomst LOBPOL i.r.t. inrichting arbodienstverlening Politie
Privacy en medisch geheim i.r.t. inrichtingsmodel VGW
Relatie Politie en Defensie in het kader van
tweedelijns zorg
Fysieke Vaardigheidstoets
Circulaire PTSS
Training mentale Weerbaarheid
Blauwdruk zorglijn Politie
Revalidatietraject bij het Militair Revalidatiecentrum
24/7 loket als laagdrempelig aanspreekpunt
bij hulpvragen door (oud) politiemedewerkers, aspiranten, medewerkers uitgezonden
naar vredesmissies, leidinggevenden en familie/relaties van de politiemedewerker
Ontwikkelingen rondom arbozorg nationale
Politie/beleid landelijk VGW
E- cigarette

14.5 Toekomstplannen
De ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting van intern georganiseerde eerstelijnszorg
arbodienstverlening zijn nog in volle gang. In het
jaarverslag 2012 is hier al aandacht aan besteed.
Een aantal daar genoemde aspecten komen ook
nu weer terug.
LOBPOL is voorstander van Integraal gezondheidsmanagement waarbij de nadruk ligt op het
managen van inzetbaarheid gedurende de gehele
carrière van een politieambtenaar.
LOBPOL vindt dat voorkomen moet worden dat
de nadruk op verzuimbeheersing komt te liggen,
omdat dit als een ontoereikende benadering wordt
gezien. Aandacht moet niet alleen gericht zijn op
hen die zijn uitgevallen, maar juist ook op degenen
die aan het werk zijn.
LOBPOL stelt vast dat het belang van goede arbeidsgeneeskundige zorg binnen de politie zal toenemen, o.a. gelet op de noodzaak tot langer doorwerken en daarmee de noodzaak tot duurzame
(operationele) inzetbaarheid.
De rol van de bedrijfsarts kan worden versterkt
door het verder ontwikkelen en inzetten van PMO
als instrument om de duurzame inzetbaarheid van
werkenden te bewaken en te bevorderen. Hierover
zijn afspraken gemaakt met het Coronelinstituut/
AMC.
Uitgangspunt voor het LOBPOL is dat de regie

Aandacht is besteed aan thema’s als fysieke, mentale en morele weerbaarheid (dr. A. Smit), het project Mentale Krachttraining (dhr. R. Verzijl), het
24/7 loket (24 uur per dag digitaal en telefonisch
bereikbaar loket voor agenten die kampen met
psychosociale problemen. Ook collega’s en familieleden kunnen bij het loket terecht voor hulp en
informatie), het project Inzetbaarheid: Iedereen
doet mee (dhr. A. Diteweg), het project Fysiek en
Mentaal Maatwerktraject (mw. E. de Roos), pilot
oncologische revalidatie (mw. S. Dorrestein en de
heer A. Wennekes) dat gestart is bij twee politieeenheden (Amsterdam en Rotterdam).
Besproken thema’s
• Arbo-catalogus politie
• Schietbanen
• PAGO/PMO forensische opsporing
• PMO ME
• Suïcide bij de politie
• Borstkanker in relatie tot het werken in de
nachtdienst
• Perfect fit: kosteneffectiviteit van leefstijlinterventies
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over zorg voor de politiemedewerkers bij de bedrijfsarts ligt. Naast vanzelfsprekend de regierol
die de leidinggevende en medewerker hierin gezamenlijk hebben. Alleen dan zijn de privacy en het
belang van de werknemers gegarandeerd.
In hoeverre het bovenstaande zijn beslag krijgt in
de eerstelijnszorg arbodienstverlening politie is
nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de zorg intern
georganiseerd wordt. Het is aan het LOBPOL en
de individuele bedrijfsartsen politie om de reorganisatie positief kritisch te volgen en gevraagd en
ongevraagd de proces- en bestuurlijk verantwoordelijken te adviseren en te ondersteunen.

van biologische agentia en werk. De deelnemers
leveren hun investering op basis van persoonlijke
motivatie, zonder formele rol vanuit een eventuele arbodienst of branche. De groep bestaat uit 51
deelnemers. Het merendeel daarvan is actief als
bedrijfsarts (32). Daarnaast werken in deze groep
mee;
• Arbeidshygienisten (7),
• enkele beleidsmedewerkers van divers pluimage (o.a. SZW)
• een dierenarts
• en een internist
16.3. Taakstelling
• kwaliteit van kennis en dienstverlening op dit
hele specifieke deelgebied infectieziekten en
arbo te vergroten onder andere door netwerken en scholingen
• samenwerking en afstemming tussen publieke en private gezondheidszorg te bevorderen

15. WERKGROEP ZELFSTANDIGE EN
FREELANCE WERKENDE BEDRIJFSARTSEN (ZFB)

16. WERKGROEP INFECTIEZIEKTEN EN
ARBEID (WIZA)

16.4. Activiteiten
WIZA werd 2001 geïnitieerd door het Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten, met als trekker
Harry Stinis. Later is de werkgroep als onafhankelijke groep gecontinueerd. Eind 2012 werd de eerste verbinding met het NVAB geïnitieerd hetgeen
resulteerde in formalisering als werkgroep van de
NVAB per september 2013.
WIZA komt sinds 2010 ongeveer drie keer per jaar
bij elkaar. In een drie uur durende bijeenkomst
wordt kennis gedeeld, casuïstiek besproken en
het netwerken bevorderd. De inhoud van de bijeenkomsten wordt zo veel mogelijk georganiseerd
op basis van de inbreng van de deelnemers zelf
hetzij door het regelen van sprekers, hetzij door de
inbreng van casuïstiek.

16.1. Samenstelling
Jim van Steenbergen voorzitter bijeenkomsten
Harry Stinis oprichter en lid
Ad de Rooij lid
Frank Brekelmans lid
Monique Loo penvoerder
Angelique Meyer contactpersoon NVAB
16.2 Toelichting op de samenstelling
WIZA beschikt (nog) niet over een formeel bestuur. In september 2013 mocht WIZA zich voegen
onder de vlag van de NVAB-werkgroepen. Nadere
uitwerking van een formele aansturing zal nog
plaatsvinden.
Helaas hebben we per november 2013 afscheid
genomen van Jim van Steenbergen. Hij draagt de
voorzittershamer graag over aan een bedrijfsarts.
Jim was betrokken als contactpersoon vanuit de
volksgezondheid via het RIVM.
Harry Stinis nam november 2013 afscheid van
WIZA. Dankbaar voor wat Harry ooit als werkgroep begon, respecteren wij zijn keuze voor zijn
nieuw avontuur op pensioen.

Ten tijde van het project ‘integratie van Arbodenken in CIb-werkwijze’ (project SZW 2010-2012) is
gekozen om informeel verbinding te leggen en te
houden met de al goed vormgegeven landelijke
bestrijding vanuit volksgezondheid, het RIVM.
Ook inhoudelijk, in de keuze van de onderwerpen,
besteedt WIZA regelmatig aandacht aan de samenwerkingsmogelijkheden tussen bedrijfs- en
volksgezondheid.
Een groot deel van onze leden is, na een invitational en bijscholing in 2010, opgenomen bij het
RIVM als ‘kennis-pool’. Zij kunnen ingezet worden
en leveren (en leverden) hun bijdrage bijvoorbeeld

De werkgroep bestaat nu uit collega’s werkzaam in
het arbowerkveld, met ruime praktische ervaring
en meer dan gemiddelde interesse op het gebied
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18. KRING BGZ ZUID-LIMBURG

in de vorm van meeschrijven en meelezen aan
RIVM-richtlijnen infectieziekten. Bovendien kunnen zij optreden als vertegenwoordiger van het arboveld tijdens Outbreak Management Teams.
Het zogenaamde AMT dat hiertoe de regie voert
staat onder leiding van Jaap Maas.

18.1. Samenstelling bestuur
G. Meijer voorzitter (tot november 2013)
M. Asscher voorzitter (vanaf november 2013)
M. Kraft secretaris
F. Patelski penningmeester
W. Treurniet bestuurslid
E. Aelfers bestuurslid
D. Vliegen bestuurslid
N. Pappas bestuurslid (vanaf november 2013)

In 2013 is een intensievere samenwerking met
de Contactgroep biologische factoren aangegaan
(NVvA). Deze contactgroep bestaat uit een bundeling van arboprofessionals die meer dan gebruikelijk zich bezig houden met, en geïnteresseerd zijn,
in de blootstelling aan biologische factoren op de
werkplek. Onder ‘biologische factoren’ verstaan
zij niet alleen infectieuze agentia, maar ook de beroepsmatige blootstelling aan allergenen en toxinen afkomstig van bacteriën (bijv. endotoxinen)
en schimmels (bijv. glucanen, myctotoxinen). De
contactgroep is opgericht in 2004 en is onderdeel
van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). De groep bestaat uit ongeveer 25
deelnemers, vooral arbeidshygiënisten met een
enkele bedrijfsarts.
Samenwerking met hen is niet meer dan logisch
omdat meerdere arboprofessionals (vooral arbeidshygiënische en bedrijfsartsen) actief zullen
samenwerken, preventief en bij incidenten, om
negatieve gezondheidseffecten door blootstelling
aan biologische factoren in het werk te voorkomen
of te verminderen.

18.2. Toelichting op de samenstelling
Alle meeste bestuursleden zijn geregistreerde bedrijfsartsen met jarenlange ervaring, en afkomstig
uit verschillende arbodiensten dan wel zelfstandig
gevestigd; daarmee is getracht een zo breed mogelijke representatie te hebben van het veld.
De voorzitter (mevr. G. Meijer) heeft in november het bestuur verlaten en werd opgevolgd door
dhr. M. Asscher (was al bestuurslid). In de loop
van 2013 hebben wij als nieuw lid van het bestuur
dhr. N. Pappas mogen verwelkomen. Hij is verzekeringsarts en werkt zowel bij het UWV als de
Universiteit Maastricht. Zijn interesse in “arbeid
en gezondheid” maakt dat hij past in het NVABbestuur. In de ALV van november 2013 is hij formeel benoemd.
18.3. Taakstelling
De NVAB-kring Zuid-Limburg is een vereniging
sinds oktober 2001 en heeft als doel het bevorderen en onderhouden van het kennisniveau van
haar leden, het bevorderen en onderhouden van
de contacten tussen bedrijfsartsen en andere artsen uit de behandelende sector en leden van de
andere arbodisciplines. Van de vereniging zijn ca.
150 leden lid, deels ook verzekeringsartsen.

16.5. Toekomstplannen
In 2014 zal de samenwerking met de contactgroep
biologische factoren voortgezet worden. Er zullen
naar verwachting twee bijeenkomsten vorm krijgen waarvan in ieder geval een samen georganiseerd met de contactgroep.
In 2014 zal inhoud gegeven worden aan een bestuur.
Bovendien blijft de werkgroep actief in de samenwerking met het RIVM.

18.4. Activiteiten
De nascholing wordt georganiseerd door de bestuursleden en wordt bekostigd uit de contributie
van 25 euro per jaar en het door de NVAB toegekende bedrag per NVAB-lid per jaar.
Overigens is in de Algemene Ledenvergadering
van de Kring van november 2013 besloten om de
contributie vanaf 2014 te verhogen naar 30 euro
per lid per jaar.

17. WERKGROEP ELEKTRONISCH
SOCIAAL MEDISCH DOSSIER (ESMD)
De werkgroep is opgeheven

In 2013 hebben zoals gebruikelijk 4 nascholingsbijeenkomsten plaatsgevonden die allen geaccre-
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diteerd zijn voor 2 tot 3 punten per bijeenkomst
door de ABSG.
Als onderwerpen kwamen aan de orde:
• reumatische aandoeningen en belastbaarheid
(maart 2013),
• de kernwaarden van de bedrijfsarts middels
een bedrijfsbezoek (juni 2013),
• resultaten neuropsychologisch- en audiologisch onderzoek vs belastbaarheid (sept
2013)
• en tot slot de paradigmagroep in november 2013.

P. (Pieter) Schouten lid, wetenschappelijke commissie
H. (Helmi) Swartjes lid, wetenschappelijke commissie
R. (Remi) Severeijns contactpersoon namens
NVAB-bestuur
19.2. Toelichting op de samenstelling
Het bestuur bestaat uit praktiserende bedrijfsartsen werkzaam of woonachtig in de regio ArnhemNijmegen en Doetinchem. De bestuursleden worden vooral geselecteerd op ervaring op het gebied
van organiseren van scholingsactiviteiten, netwerk
en spreiding van werkgever.
Daarnaast hebben we sedert enige jaren ook 2 verzekeringsartsen binnen het bestuur opgenomen in
verband met de onderlinge samenwerking en de
gezamenlijke nascholingen.

De bijeenkomsten worden gemiddeld bezocht
door een veertig tot zestigtal leden en als goed beoordeeld.
Verder neemt de voorzitter deel aan het afstemmingsoverleg tussen de Kringbestuurders en het
NVAB-bestuur na afloop van de Voorjaarsvergadering en de Najaarsvergadering.

Taakstelling van onze kring
We stellen als doel om relevante nascholing aan
te bieden voor zowel bedrijfs- als verzekeringsartsen. We koppelen aan dit educatief karakter ook
een duidelijk sociaal aspect, waarbij de regionale
leden elkaar beter leren kennen. Tevens proberen
we deze nascholing zoveel mogelijk te organiseren met (medisch) specialisten binnen onze regio, hetgeen de samenwerking duidelijk ten goede
komt. Om deze nascholingen goed te laten verlopen hebben we een wetenschappelijke commissie
samengesteld. Deze is ook vereist om accreditatiepunten voor de bijeenkomsten te verkrijgen. In
deze commissie zitten 2 bedrijfsartsen en 2 verzekeringsartsen. Zij maken allen deel uit van het
bestuur.
Daarnaast houdt een deel van ons bestuur zich
bezig met het versterken van de arbo-curatieve samenwerking binnen de eerste en tweede lijn. Wij
hebben daarom 2 leden binnen het bestuur die
zich hier specifiek mee bezig houden.

18.5. Evaluatie
Onze Kring richt zich vooral op het organiseren
van kwalitatief goede nascholingen; gezien de grote opkomst en de goede evaluaties mogen we deze
als geslaagd beschouwen.
18.6. Toekomstplannen
Onze focus blijft ook in 2014 gericht op het verhogen van het kennisniveau en bevorderen van
contacten (regionaal) tussen leden onderling en
met derden. Wel zal dit daar waar mogelijk gecombineerd worden met (voor de bedrijfsarts) ontwikkelings- of positioneringsvraagstukken zoals de
Paradigmagroep.

19. BEDRIJFSARTSEN KRING OOST
19.1. Samenstelling bestuur
H.C.G. Han) Backus voorzitter
J.M.J. (Jan) Groenen secretaris en beheerder website
H.M.C. (Henny) Wijers penningmeester
J.P. (Jacqueline) Janssen lid, externe samenwerking
Th.F. (Theo) Senden lid, externe samenwerking
J.M. (Joop) Thiadens lid, wetenschappelijke commissie
Hans Welberg bedrijfsarts zzp-er, Bestuurslid algemeen (vanaf 1-1-2014)
Toegevoegd aan bestuur ivm samenwerking met
de verzekeringsartsen in de regio

Activiteiten van de kring
Het streven is om jaarlijks 4 geaccrediteerde scholingsavonden per jaar te organiseren (2 punten per
avond) voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, waarbij ook ruim tijd is ingepland voor intercollegiaal
contact.
In 2012 is dit doel volledig gehaald. De 4 gehouden scholingsavonden waren:
• 23 april 2013: Infectierisico’s en werk (J. Hopman e.a.)
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•
•

24 juni 2013: Wajong (M. Stroomer e.a.)
10 oktober 2013: De vervolgvisitatie
(L. Vermeer e.a.)
• 10 december 2013: Leefstijl en participatie
(M. Bastiaanssen e.a.)
Alle bijeenkomsten bestaan zoveel mogelijk uit
een algemeen klinisch/sociaal geneeskundig deel
en een arbeids-/verzekeringsgeneeskundig deel.
De bijeenkomsten zijn gratis voor NVAB-leden en
voor niet leden wordt een kleine vergoeding gevraagd (dit zijn met name de verzekeringsartsen).
De bijeenkomsten worden goed bezocht met een
gemiddelde opkomst van 36 deelnemers. De gemiddelde score voor de 4 bijeenkomsten is met
4,1 in een score schaal van 1 tot 5 hoog te noemen.
Het streven is daarnaast ook om twee- à driejaarlijks een gezamenlijke scholingsavond met de
huisartsen of andere beroepsverenigingen te organiseren (bijv. met de WDH of NVKA) en/of een
bijeenkomst te organiseren over een of meerdere
onderwerpen die onze gehele beroepsgroep raken
(bijv. visitatie of arbo-curatieve projecten). Tevens
hebben we een website via NVAB-online (kring
oost) waarop de bestuursleden, onze doelstelling
en de aankondigingen en presentaties van onze
nascholingen te vinden zijn.

extra bijeenkomst hierover georganiseerd. Doel is
wel om in dit de komende jaren wel te doen, indien er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zijn..
In het UMC St. Radboud lopen nog steeds diverse
projecten, doch we merken wel een teruggang in
de initiatieven op dit terrein. Ook voor 2014 wordt
weer accreditatie voor onze scholingen aangevraagd (4 x 2 punten).
Evaluatie 2013 en toekomstplannen van de kring
voor 2014
Evaluatie 2013
Het bestuur kan concluderen dat de in 2013 vooraf
gestelde inhoudelijke doelen grotendeels zijn gehaald. Het is gelukt om een interessant en geaccrediteerd scholingsprogramma (4 bijeenkomsten) aan de leden te bieden.
Het aantal bijeenkomsten en de verdeling over het
jaar was prima. Er was een goede waardering (4,1)
ruim boven de doelstelling van 3,5. De opkomst
was dit jaar ongeveer gelijk aan de normdoelstelling en mooi verdeeld over de bijeenkomsten. Een
bijna unieke situatie is dat wij deze scholingen
zonder kosten voor de leden kunnen aanbieden.
Het afgelopen jaar hebben we speciale aandacht
geschonken aan sociaal geneeskundige onderwerpen. Het bestuur kan derhalve tevreden terugkijken op 2013.
Doordat een bijeenkomst gesponsord is door externen (UWV) is de financiële situatie van de kring
nog steeds gezond. Om financiële problemen in
de toekomst te voorkomen gaan we onze leden
om een vrijwillige bijdrage van 25 euro vragen. We
zien namelijk de inkomsten dalen en de uitgaven
geleidelijk stijgen.
Onze website wordt inmiddels goed bezocht en
gewaardeerd door de leden. Wij benutten deze om
de bijeenkomsten aan te kondigen en om arbocuratieve initiatieven onder de aandacht van onze
leden te brengen.

Actualiteit
Het bestuur is het afgelopen jaar zesmaal bijeen geweest. Onderwerpen waren: de scholingsavonden met de wetenschappelijke commissie
bespreken en de hoofdlijnen hiervan aangeven,
de website bespreken, de bestuurssamenstelling
representatief houden, ontwikkelingen binnen de
NVAB volgen, de arbo-curatieve samenwerking
promoten en onder de aandacht van de leden te
brengen en het financieel beleid vast te stellen. De
vergaderingen worden gehouden bij de arbo- en
milieudienst van het UMC St. Radboud.
Onze website (kring oost) kun je vinden op http://
nvab.artsennet.nl/Organisatie/Kringen/II-KringOost.htm. De site is gekoppeld aan NVAB-online/
artsennet. Op de site kan men de informatie over
de komende scholingsavonden vinden, alsook de
presentaties van de afgelopen scholingen en het
jaarverslag.
We zien naast de scholingsavonden ook voor ons
een rol weggelegd om de arbo-curatieve samenwerking te bevorderen. Twee bestuursleden (externe samenwerking) houden zich hier specifiek
mee bezig. In het afgelopen jaar hebben we geen

De toekomst
Het jaarprogramma in 2014 is in hoofdlijnen al
bekend. Er zullen vier bijeenkomsten worden georganiseerd en we willen dit jaar een weer een
combinatie van klinisch gerichte en meer sociaal
geneeskundige onderwerpen aan de orde late komen:
• epilepsie en werk.
• darmkanker, alsmede preventieonderzoek
naar darmkanker
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•
•

werk privé factoren inzake arbeidsongeschiktheid en arbeid
participatie wetgeving (hoe hiermee om te
gaan in de sociaal geneeskundige praktijk).

samenwerking met Edufit. Aan de hand van
o.a. de suggesties en wensen die zijn gegeven
door de deelnemers aan de thema-avonden,
werd wederom in nauw overleg het nieuwe
programma voor 2013/2014 vastgesteld.
De thema’s voor de 5 bijscholingsbijeenkomsten
zijn:
• Mensen met een borderline stoornis kunnen,
mogen of moeten die werken?
• RIV-toetsing, preventie van loonsancties mogelijk
• Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)
en werk
• Werken aan werkplezier, 7 bronnen van arbeidsvreugde
• Inadequaat herstelgedrag, wat nu?

20. KRING DEN HAAG/LEIDEN E.O.
20.1. Samenstelling bestuur
A.B. (Arend) van der Plas voorzitter
P.E.M. Lindeman-Clocquet secretaris/penningmeester
D.J.M.H. (Danielle) Bavelaar lid
F.M. Brouwer lid
A. (Antje) Erbé lid

Er werd deelgenomen aan het Kringoverleg door
de voorzitter en bestuursleden.
Er werd verder deelgenomen aan de KNMG districtsbijeenkomsten IV.

20.2. Toelichting bestuur
De leden van het bestuur hebben zitting in of maken deel uit van:
• KNMG district IV: waar o.a. symposia en bijscholingsactiviteiten worden georganiseerd,
waar bij interessante medische onderwerpen
ook Kringleden kunnen deelnemen.
• KNMG vergaderingen in de regio (Den Haag
en Leiden) en de landelijke vergadering;
• Accreditatiecommissie voor verzekeringsgeneeskundige protocollen;
• Lid van CBOB/lid NVVG
• Commissie Visitatie bedrijfsartsen
• Ned. Ver. voor Medisch Specialisten en gerechtelijke zaken
• Bestuurslid LOB-politie
• Werkgroep BAZ: bedrijfsartsen in zorginstellingen
• IAPOS: International Association Position of
Services

Overige activiteiten
Het mede organiseren en aandragen van onderwerpen en sprekers in samenwerking met de heer
P.P.C. Coffeng voor de thema-avonden en het voorzitten van 5 bijscholingsbijeenkomsten om 19.00
uur deskundigheidsbevordering van de Kringen
Den Haag/Leiden e.o. en NVVG Kring Haarlem.
Het bestuur heeft verder verschillende werkconferenties in binnen- en buitenland bezocht en is
vraagbaak voor menige collega en instelling.
Evaluatie van het afgelopen jaar laat wederom
zien dat de bijscholingsthema’s zeer actueel en de
sprekers van hoog niveau waren. Door de deelnemers werden o.a. de sprekers met hoge cijfers zeer
gewaardeerd.
Na een jaar ervaring bij de Hogeschool Leiden,
blijkt dat het bestuur een zeer geschikte nieuwe
locatie heeft gevonden. Uit de evaluatie komt naar
voren dat de deelnemers zeer tevreden zijn. Het
aantal deelnemers is helaas na veel extra inspanning ook het afgelopen jaar niet verhoogd. Feit
blijft dat de huidige deelnemers zeer enthousiast
zijn over de locatie en faciliteiten die geboden worden zoals gebruik maken van het restaurant. Het
netwerken begint al bij de maaltijd vooraf aan de
thema-avonden.
De gelegenheid om samen met bestuursleden en
de heer Coffeng de maaltijd te gebruikenvoor aan-

20.3. Activiteiten
Het Kringbestuur kwam formeel in 2013 vier keer
in vergadering bijeen, waarvan:
• één ingelaste vergadering (12 maart) om met
de heer P.P.C. Coffeng, bedrijfsarts/opleider
van Edufit en de beide besturen alvast te
brainstormen over eventuele onderwerpen/
sprekers voor het nieuwe seizoen i.v.m. de
accreditatie-aanvraag.
• één vergadering (29 mei) met de heer P.P.C.
Coffeng en de beide besturen, NVAB en
NVVG, werd besteed aan de evaluatie van
het bijscholingsprogramma 2012/2013 en de
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vang en gezellig bij te praten, wordt zeer gewaardeerd.

pen en vervangen door een programma over pijnbestrijding.
De evaluaties van de deelnemers aan de avonden
zijn over het algemeen goed te noemen.

20.4. Toekomst
De prognose dat het deelnemersaantal in het
volgend seizoen weer zal stijgen maakt dat met
meer vertrouwen naar de toekomst kan worden
gekeken. Toekomstvisie van het bestuur blijft o.a.
handhaving en bewaking van het huidige niveau
van de bijscholing.

21.4. Toekomstplannen
De volgende onderwerpen staan voor 2014 op het
programma:
Maart		
nog nader in te vullen
Juni		
UWV/Richtlijnen
September
Emotionele belasting
November
nog nader in te vullen

21. KRING ZUID-WEST NEDERLAND
22. BEDRIJFSGENEESKUNDIG GEZELSCHAP ROTTERDAM

21.1. Samenstelling bestuur
P.J.H.M. (Petie) Bezemer-van Mierlo voorzitter
A.C. (Janneke) Kalwij secretaris
B.W.M. (Ben) Versluis penningmeester
I.M.M.G. (Ivo) Dullens lid
H.T.M. (Henri) Hendrickx lid
J.P. (Jeroen) Mangnus lid
M.L. (Marlo) van den Kieboom contactpersoon
namens NVAB-bestuur

Van deze kring is geen informatie is ontvangen.

23. KRING NOORD
23.1. Samenstelling bestuur
J.B.T. Schaafsma voorzitter, bedrijfsarts Arbo Vitale
H.F.P. Terpstra penningmeester/secretaris zelfstandig bedrijfsarts en lid KNMG-bestuur District
Groningen
De heer G. Koster lid zelfstandig bedrijfsarts
Quintus Five, tevens contactpersoon en lid
KNMG-bestuur District Groningen
Mevrouw M. Oostra lid bedrijfsarts Medprevent
De heer B. Sorgdrager lid zelfstandig bedrijfsarts,
lid nascholingscommissie, kerndocent UMCG
De heer J. Stoffers lid bedrijfsarts ArboNed
Mevrouw A. Sibon Secretariële ondersteuning

21.2. Taakstelling
De kring Zuid West heeft als doelstelling het organiseren van 4 geaccrediteerde bijscholingen voor
de regio die bestaat uit Tilburg, Breda, Tiel, Geldermalsen, Oosterhout, Dordrecht, Roosendaal,
Bergen op Zoom, Walcheren, Goes en ZeeuwsVlaanderen
De kring is in de gelukkige omstandigheid dat zij
gebruik kan maken van de audiovisuele ruimte van
Sabic Innovative Plastics te Bergen op Zoom.
De kring ontvangt jaarlijks subsidie van de NVAB
voor haar activiteiten en de kring probeert zoveel
mogelijk sprekers uit eigen geledingen dan wel het
eigen netwerk de avonden te laten verzorgen.
Het inschrijfgeld kan hierdoor zeer beperkt blijven.
21.3. Activiteiten 2013
Maart		
Visuele beperking en arbeid
Mei		
Psychofarmaca en werk
September
Radiologie van diagnostiek naar
		interventie
November
Pijnbestrijding en werk

Samenstelling Commissie Nascholing:
Mevrouw G. Bleeker, bedrijfsarts RUG
De heer prof.dr. J. van der Klink, UMCG
De heer H.J. Neeb, bedrijfsarts Achmea
De heer K. van der Ploeg, bedrijfsarts UMCG
De heer A.N.A. Smith, zelfstandig bedrijfsarts
Mevrouw J. Valk, bedrijfsarts Intermedzo
Mevrouw M.J.T. de Vries, bedrijfsarts UMCG

21.4. Evaluatie 2013
Alle plannen voor 2013 zijn verwezenlijkt.
Het plan (nogmaals) een avond te houden over
bariatrische geneeskunde is uiteindelijk verwor-

23.2. Inleiding en samenvatting
NVAB Kring Noord is het regionale bestuur voor
Friesland, Groningen en Drenthe. De Kring valt onder het landelijke NVAB-bestuur. We zorgen voor
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regionale activiteiten voor de aangesloten leden
bedrijfsartsen, en onderhouden relevante contacten op regionaal niveau.
In 2013 hebben we de lijn van 2012 kunnen voortzetten. Het bestuur is stabiel van samenstelling,
de geplande nascholingen zijn allen gerealiseerd,
de financiële positie is goed. De kring telt 159 leden. Ons doel is de kennis en kunde van NVABleden in het Noorden te vergroten en onderlinge
samenwerking te bevorderen. Wij hebben dit in
2013 wederom gedaan door een aantal kleinschalige, vaak klinisch georiënteerde nascholingen en
één groter, door de nascholingscommissie georganiseerd congres.
Gezien het huidige dispuut tussen bedrijfsartsen
en verzekeringsartsen hebben we in 2013 een eerste aanzet gegeven tot het organiseren van een
dialoog tussen beide groepen vakgenoten.

van het werkveld.
André Smith, lid nascholingscommissie, is toegetreden tot het bestuur van KNMG Friesland.
C. PR en communicatie
Het bevorderen van ideeënuitwisseling tussen
het landelijke bestuur en deelnemen aan de ALV
en landelijke bijeenkomsten Kringbesturen. Het
Kringbestuur wil daarbij fungeren als een verbindingskanaal, waarlangs beleidsvoornemens en
(gevolgen van) beleidsuitvoer elkaar kunnen vinden. Niet dat de Kring een doel op zich is, maar
het is een middel om de betrokkenheid tussen perifeer en centraal verder gestalte te geven.
Jan Stoffers is redacteur voor onze kringpagina.
D. Regionale deskundigheidsbevordering
Het bestuur van Kring Noord onderhoudt contact met de drie commissies die nascholing in het
Noorden organiseren. Gezamenlijk nomineren de
commissies een bedrijfsarts voor de Hein Post Uiterweerpenning. De penning is niet uitgereikt. Een
bedrijfsarts die gedurende een periode van twee
jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan nascholing in het noorden kan gekandideerd worden
voor de penning.
Twee commissies organiseren elk een dag voor bedrijfs- en verzekeringsartsen (februari in Drachten
en oktober in Groningen), zij hebben een eigen financiële huishouding. De commissie die namens
de NVAB nascholing voor bedrijfsartsen organiseert, beperkt zich tot één dag per jaar (zie hieronder – de nascholingscommissie). Daarnaast slaat
het bestuur een brug met het curatieve veld. Enerzijds door koppeling bestuurslidmaatschap Kring
Noord met het districtsbestuur van de KNMG,
anderzijds door met klinische afdelingen van het
UMCG nascholingen te organiseren.

23.2 Realisatie/voortgang activiteiten
Vergaderingen
Het bestuur is vier maal bijeen geweest en heeft
o.a. de volgende onderwerpen besproken: rol van
de verzekeringsarts, nascholingen, jubileum, regionale pagina/website, participatie in de social media, omgang met medische gegevens.
A. Algemene doelstellingen
Professionalisering, deskundigheidsbevordering,
beroepsuitoefening, positionering en communicatie zijn de aandachtsgebieden waarop het Kringbestuur zich blijft richten. In dit jaarverslag komt een
aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen op deze
terreinen aan bod.
Door middel van bestuurlijke contacten in de regio, het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking met: KNMG, DHV en LSV, districten
Groningen, Friesland en Drenthe.

Nascholingscommissie
De Nascholingscommissie NVAB Noord heeft op
18 april 2013 haar jaarlijkse dag georganiseerd.
Onderwerp: Healthy Ageing in het werk. Er is inbreng vanuit UMCG, onderzoeksgroep Arbeid en
Gezondheid van de sectie Sociale Geneeskunde.
Het kringbestuur zelf organiseert jaarlijks een klinische vaardighedenavond. Op 13 november was
het onderwerp ‘De onderste extremiteit’ in samenwerking met de afdelingen Orthopedie en Revalidatie van het UMCG.

B. Samenwerking met andere partijen
In 2013 is er met verschillende andere partijen
contact geweest. Deze contacten hadden deels
een incidenteel karakter, deels vormden zij ook het
begin van een meer structurele samenwerking. Wij
noemen hier:
KNMG district Groningen: Geert Koster en Hijlke
Terpstra zijn tevens bestuurslid van KNMG district
Groningen.
UMC Groningen voor nascholingsactiviteiten, onderwijs geneeskundestudenten en academisering
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24. KRING VOOR BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG AMSTERDAM EN OMSTREKEN

Lustrum
Omdat de kring tien jaar bestaat, hebben we dit
jaar de leden uitgenodigd om naast iets inhoudelijks ook een keer een activiteit met elkaar te ondernemen. Helaas was de belangstelling niet groot,
waardoor het uiteindelijk niet is doorgegaan. Wel
heeft het bestuur samen met de nascholingscommissie de banden aangehaald tijdens een geanimeerde kookworkshop, waar we tevens hebben
kunnen kennismaken met de muzikale kwaliteiten
van onze ondersteuning!

24.1. Samenstelling bestuur
I.M.J.L.(Inge) Speller voorzitter
M. (Marjon) Dunn secretaris
W.K. (Wout) Vogelesang penningmeester
M. (Marjon) Dunn lid
A.F. (Anco) Straatman lid
D. (Dorien) Maas lid
I. (Ingrid ) Hoogenboom lid

23.3. Evaluatie
Concretisering van de punten uit het jaarplan 2013
• Het opzetten van wenselijke bestuurlijke samenwerkingsrelaties in de regio
• Hijlke Terpstra is lid geworden van het districtsbestuur KNMG.
• Het regionaal uitwerken van activiteiten vanuit
een gemeenschappelijk lokaal perspectief
• Opstellen van een lokaal overzicht van relevante organisaties.
• Bijwonen van bijeenkomsten/symposia en rol
van bedrijfsartsen toelichten c.q. verhelderen.
• Opzetten van de Kringpagina
• Bestuurlijke mededelingen bij nascholingsbijeenkomst
• Bevorderen van de kwaliteit van de bedrijfsartsen
• Voorwaarden voor goed functioneren als bedrijfsarts voor werkgever en werknemer als ongevraagd advies aan het hoofdbestuur NVAB.
• Organiseren van een interactieve bijscholing.
Nog niet geconcretiseerd
• Regionale professionals op de hoogte houden
van de bestuurlijke doelstellingen en activiteiten.

24.2. Toelichting samenstelling bestuur.
Zoals eind 2012 reeds aangekondigd is onze voorzitter Louis Schrier in april 2013 opgevolgd door
Inge Speller.
Om de taken binnen het bestuur goed te kunnen
verdelen en zo de belasting van het bestuurswerk
acceptabel te houden was een uitbreiding van het
bestuur gewenst en hebben we in het begin van
2013 collega’s hierover actief benaderd. Tot ons genoegen zijn Dorien Maas en Ingrid Hoogenboom
in de 1e helft van 2013 toegetreden tot het bestuur
en hebben zij zich direct actief ingezet bij het organiseren van de diverse nascholingsavonden.
24.3. Activiteiten.
• Het Kringbestuur kwam in 2013 vier keer in
vergadering bijeen.
• Het bestuur heeft in 2013 vier geaccrediteerde
(3 punten per avond) nascholingsavonden
georganiseerd in het Steigenberger hotel te
Schiphol-Oost. Tijdens het voorfafgaande buffet is er voor de kringleden de gelegenheid tot
informeel intercollegiaal contact.
De onderwerpen van de 4 nascholingsavonden
waren:
• “To tweet or to meet“, social media & e-health
15e H.J. Docterlezing, dd 8 april 2013
• Reuma, revalidatie en re-integratie, dd 18 juni
2013
• Quo vadis? de wereld voor de “poort” met een
nieuw belastbaarheidsprofiel, dd 1 oktober
2013
• Psychische belastbaarheid, probleem of uitdaging, dd 25 november 2013

23.4. Toekomstplannen
Evenals voorgaande jaren zal de nascholingscommissie weer één regionale nascholing organiseren. Daarnaast zal het bestuur weer proberen een
aantal kleinschalige nascholingen (middag-avondprogramma) te organiseren in samenwerking met
regionale zorgaanbieders en klinisch specialisten.
De plannen, zoals we die op dat gebied hebben
gemaakt, zijn goed bevallen en door de achterban
gewaardeerd. Ook in 2014 borgen wij weer het
contact met de lokale kring van de KNMG door
twee afgevaardigde leden.

De 15e H.J. Docterlezing werd zoals gebruikelijk
goed bezocht en bood een actueel programma
over Social Media en E-health. Voor deze avond
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waren diverse sprekers uitgenodigd uit het bedrijfsleven Wouter van Noort (Elsevier) en Frank
Jan Risseuw (ING), vanuit de NVAB drs. Marjolein
Bastiaanssen en vanuit de gezondheidszorg dr.
Athanasios Maras (psychiater Yulius Academie)
om vanuit divers perspectief dit onderwerp te belichten.
Het programma op de 2e nascholingsavond in juni
2013 werd ingevuld door de afdeling Sociale Geneeskunde van het EMGO-Instituut met als sprekers prof.dr. Han Anema, dr. D. Van Schaardenburg (reumatoloog Reade) en Frits Stam (stafarts
revalidatie Reade).
Voorafgaand aan deze nascholingsavond heeft
overleg plaatsgevonden tussen de NVAB-voorzitter Jurriaan Penders, vice-voorzitter Herman
Spanjaard en het Kringbestuur. Aansluitend aan
de nascholingsavond was er voor de kringleden
gelegenheid tot discussie met de NVAB- voorzitter
en vice-voorzitter.
Tijdens de nascholingsavond in oktober 2013 werd
na een presentatie van drs. Marlo van de Kieboom,
lid NVAB-bestuur, en een presentatie namens de
NVVG door drs. Eric van der Jagt, verzekeringsarts,
in groepen gediscussieerd over de concept IZL
(inzetbaarheidslijst). Beide sprekers zijn lid van
de Paradigmawerkgroep. Onze voorzitter heeft de
bevindigen en aanbevelingen voortkomend uit de
discussie op deze avond teruggekoppeld naar de
Paradigmagroep.
De laatste nascholingsavond in november 2013
was gericht op het bepalen van de psychische belastbaarheid in de spreekkamer. Gabe de Vries, Karen Nieuwenhuisen en Maarten van Kouwenhoven
hebben hiertoe in hun presentaties een aantal tips
gegeven.
• Op de website, toegankelijk via NVAB-online,
zijn de presentaties van de diverse nascholingen te vinden.
• De voorzitter van ons Kringbestuur neemt
deel aan het afstemmingsoverleg tussen de
kringbestuurders en het NVAB-bestuur. Dit
overleg vindt twee keer per jaar plaats, aansluitend aan de NVAB voorjaars- en najaarsvergadering.

In 2013 werden de 4 nascholingsavonden gemiddeld door 77 deelnemers bezocht. Tijdens de traditionele H.J. Docterlezing was er zoals gebruikelijk
een meer dan gemiddeld hoge opkomst van ruim
90 deelnemers.
Gezien het gemiddelde evaluatiecijfer van 7,7 kunnen we ook dit jaar als kringbestuur weer terugzien op een door onze leden goed gewaardeerde
nascholingscyclus.
Ook onze nascholingslocatie, Steigenberger hotel te Schiphol-Oost, blijft qua bereikbaarheid en
geboden faciliteiten een hoge waardering krijgen.
Het bestuur heeft er dan ook voor gekozen om
voor de in 2014 te organiseren nascholingsbijeenkomsten de huidige locatie te handhaven.
De financiële situatie van onze Kring is nog steeds
gezond. Besloten is dat de contributie voor de leden van de Kring niet zal worden verhoogd en de
Docterlezing evenals in voorgaande jaren in 2014
gratis zal worden aangeboden aan de leden om de
jaarlijkse NVAB-bijdrage per kringlid op deze wijze
stimulerend te besteden.
24.5. Toekomstplannen 2014
Ook in 2014 zal de focus gericht zijn op het verhogen van het kennisniveau middels het organiseren
van kwalitatief goede en geaccrediteerde nascholingen en het bevorderen van contacten tussen bedrijfsartsen onderling.
Gezien de positieve waardeling van ons huidige nascholingsconcept zullen we ook in 2014 4 nascholingsavonden organiseren, voorafgegaan door een
buffet in het Steigenberger hotel te Schiphol-Oost.
Het nascholingsaanbod 2014 is op hoofdlijnen
bekend. Conform traditie zal in april 2014 gestart
worden met de 16e H.J. Docterlezing. In juni 2014
wordt een avond inhoudelijk gevuld door EMGOInstituut en in het najaar 2014 zal een avond worden georganiseerd gericht op een medische inhoudelijk thema. Daarnaast is de intentie om in
het najaar een nascholingsavond gezamenlijk met
verzekeringsartsen te organiseren.
Contacten zullen worden gelegd met omringende
kringen om zo kennis te bundelen en uit te wisselen. Onze voorzitter zal hiertoe ook blijven deelnemen aan het afstemmingsoverleg tussen kringbestuurders en NVAB, aan het overleg met het UWV
over digitalisering van poortwachterformularium
en blijven participeren in de Paradigmawerkgroep.
Missie en doelen van onze Kring zullen tijdens een
van de bestuursvergaderingen in 2014 worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.

24.4. Evaluatie
Onze Kring richt zich vooral op het organiseren
van kwalitatief goede nascholingen, waarbij tijdens het voorafgaande buffet ruime mogelijkheid
tot netwerken met collega’s wordt geboden
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25. KRING UTRECHT

25.3. Toekomstplannen
In 2014 zullen we minimaal twee bijscholingen organiseren.
Bij de leden zullen we peilen aan welke andere zaken behoefte is en wat hun behoefte en inzet kan
zijn om ons te profileren in de gezondheidsregio
Utrecht.

25.1. Samenstelling bestuur
W.J. (Wil) Duits voorzitter
J. (Jan) Valkenburg penningmeester
H.E. (Els) Carsouw secretaris
M.E. (Marga) Dik-Oudenbroek lid
L. (Giny) Norder-Kuper lid
Nikki van den Heuvel- Karsdorp lid

26. BEDRIJFSARTSENKRING OOSTBRABANT

Het bestuur heeft in 2013 vier keer vergaderd. De
belangrijkste onderwerpen waren scholing, samenwerking met andere disciplines en regionale
ontwikkelingen binnen de bedrijfsgeneeskunde.

26.1. Samenstelling bestuur
B.J.G. (Ben) Martens penningmeester
R.A.M. (Rudolf) de Bruijn lid
J.C.A. (Hannie) Smolders lid
A.A.M.L. (André) de Vries lid

25.2. Kringactitviteiten
Het Bestuur stelt zich ten doel bijscholingen over
actuele onderwerpen te organiseren en de leden
de gelegenheid te geven voor en na de vergaderingen de onderling contact te hebben.
Tijdens elke vergadering met bijscholing is er een
huishoudelijk gedeelte waarin voor iedere aanwezige relevante onderwerpen, aan de orde kunnen
worden gesteld.
Er zijn in 2013 geen activiteiten ondernomen om
contacten op te bouwen met de curatieve sector
en andere gremia in de gezondheidszorg.

26.2. Toelichting op de samenstelling
De samenstelling van het Kringbestuur is in 2013
ongewijzigd.
26.3. Taakstelling
Wij hebben als belangrijkste opdracht om nascholingen voor leden van de kring te organiseren.
Daarbij proberen wij nadrukkelijk de verbinding te
leggen met de (richtlijnen van) de NVAB en het
raakvlak tussen curatieve gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg.

In 2013 hebben we de twee ledenbijeenkomsten
met scholing gratis aangeboden. De volgende onderwerpen zijn hierbij aan de orde gekomen:
• 7 maart: Neurolinguïstisch Programmeren,
wat kun je als bedrijfsarts hiermee?
• 26 september: Ontwikkelingen in de diabeteszorg en de betekenis daarvan voor het
handelen van de bedrijfsarts. Noodzaak voor
samenwerking met de huisarts.

26.4. Activiteiten
Sinds een aantal jaren organiseren wij in eigen beheer nascholingen volgens een beproefd concept.
Dit concept bestaat uit een gezamenlijk diner gevolgd door een nascholing in de Kapellerput in
Heeze. Een afsluitende borrel completeert dit geheel. En dit alles voor het acceptabele bedrag van
€ 55 per nascholing. Dat deze opzet aansluit bij
een behoefte blijkt wel uit de opkomst van 30 tot
50 leden per keer.
Begin 2013 hebben wij een enquête onder onze leden gehouden om de nascholingbehoefte te toetsen. Uit deze enquête bleek dat de huidige opzet,
zoals wij al dachten, goed aansluit bij de behoefte.
Het sociale aspect blijkt voor leden minstens zo
belangrijk als de inhoud van de nascholing.
Op 26 september hebben wij samen met de verzekeringsartsen uit onze regio een gezamenlijke
nascholing voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
georganiseerd rond het thema de RIV-toets. Het

Er zijn dit jaar op de ledenvergaderingen in het
huishoudelijke gedeelte geen specifieke thema’s
ter sprake gekomen.
Per vergadering waren ruim 20 leden aanwezig,
inclusief bestuur. Dit is minder dan de 35 aanwezigen in 2012. Een reden voor deze teruggang is niet
aan te geven.
De bijeenkomsten werden positief gewaardeerd.
In 2014 zullen we minimaal twee scholingen organiseren.
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was de tweede keer dat wij een gezamenlijke nascholing in onze regio hadden. Het leverde een
zeer geanimeerde discussie op.

•

nisniveau van onze leden (geaccrediteerd)
het bieden van een discussieplatform voor het
beleid van de NVAB.

27.3. Activiteiten
2013 was voor de kring een bijzonder jaar met een
bijzondere jubileumbijeenkomst omdat we 15 jaar
bestonden. Ook in 2013 heeft het bestuur weer
een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Gezien
de positieve reacties van de deelnemers zullen we
dit ook weer doen in 2014.

26.5. Toekomstplannen
In 2014 willen wij weer drie nascholingen organiseren.

27. NVAB-KRING ‘IJSSEL IN HET MIDDEN’

De kring heeft in 2013 drie bijeenkomsten georganiseerd. Voor de bijeenkomsten is met succes accreditatie aangevraagd.

27.1. Samenstelling bestuur
W.J. (Hans) Muller voorzitter
K. (Klaske) de Jong penningmeester
M.J.J. (Marjo) Buscher lid
J. (Jan) Horst lid
W.M.F. (Wilma) Rooyendijk-Keijsers lid
G.B.S. (Jurriaan) Penders contactpersoon namens
NVAB-bestuur

25 juni 2013: Internetbehandeling
Bijeenkomst met Intend. Het was een leerzame
bijeenkomst waar zaken als voordelen, resultaten
en verwijs-indicaties ter sprake kwamen.
29 oktober 2013: RIV-toets bijeenkomst met de
verzekeringsartsen
Na een zorgvuldige voorbereiding van een commissie van de UWV-stafartsen en leden van het
kringbestuur werd gekozen voor een bijeenkomst
waar naast informatie krijgen ook sprake was van
zelf bezig zijn in groepen.
In deze groepen zaten zowel bedrijfsartsen als verzekeringsartsen Het doel was om de samenwerking te verbeteren en begrip te krijgen voor elkaars
problemen. Gezien de positieve reacties is dit doel
ruimschoots gehaald.

De samenstelling van het bestuur is in 2013 gewijzigd. Helaas hebben we afscheid moeten nemen
van Anja van der Woude, Eric Hoogendoorn en
Marcel Geerts. Wij danken hen voor hun jarenlange enthousiaste bijdrage aan onze kring!
Het bestuur zoekt collega’s, die samen met de
huidige bestuursleden bereid zijn ook in 2014 en
de daarop volgende jaren de activiteiten van de
kring te continueren. Dit ook omdat enkele bestuursleden hebben aangegeven na 2014 te willen
stoppen. Het zou jammer zijn dat, na inmiddels
16 jaar, de continuïteit van de kring in gevaar zou
komen door gebrek aan bestuursleden.

26 november 2013: De toekomst van de bedrijfsarts (jubileumbijeenkomst)
Voor deze bijeenkomst is als locatie gekozen voor
het Dominicaner Klooster. Een klooster is ten slotte een plaats van bezinning en overdenking en dat
leek het kringbestuur gezien de aard van het onderwerp wel passend.
Drie sprekers waren uitgenodigd om hun visie op
het onderwerp te geven: Jurriaan Penders, voorzitter NVAB, Rik van Steenbergen, SER-lid namens
het FNV en Paul Verburgt, interim CEO van ArboNed.
Na de bijdragen van de sprekers volgde een pittige
discussie onder leiding van Jan Willem Vaartjes.
We sloten onze jubileumbijeenkomst af met een
gezamenlijke maaltijd.

Het bestuur vergaderde in 2013 zes keer. De belangrijkste onderwerpen van gesprek waren de te
organiseren bijeenkomsten, de ontwikkelingen bij
het beroep van bedrijfsarts, de contacten met de
NVAB en de samenwerking met de verzekeringsartsen.
27.2. Uitgangspunten
Bij de ondernomen en te ondernemen activiteiten
van het bestuur gelden onverkort en nog steeds de
statutaire doelen als leidraad:
• het onderhouden en verbeteren van de contacten tussen bedrijfsartsen en artsen uit de
behandelende sector
• het bevorderen en onderhouden van het ken-
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27.4 Toekomstplannen
Het bestuur kijkt, ook gezien de vele positieve reacties van de leden op de bijeenkomsten, terug op
een succesvol jubileumjaar. Ook in 2014 zal het
bestuur de activiteiten continueren en weer een
aantal bijeenkomsten organiseren. Er zijn al weer
contacten met Intend en ook de verzekeringsartsen hebben aangegeven door te willen met de gezamenlijke bijeenkomst.
Het gaat dus gelukkig goed met onze kring en het
bestuur hoopt ook van 2014 weer een goed “kringjaar” te maken.
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