
UITNODIGING 
 

Nascholing 25 september 2012 

Aanvang 17.30 uur stipt 

Locatie : Sabic Innovative Plastics ( voorheen GEP) 

Plasticslaan1 4612PX Bergen op Zoom 

 

Collega's     

25 september is de derde nascholing van dit jaar bij Sabic te Bergen op Zoom 

Vergeet je niet tijdig voor 19 september als deelnemer/ster aan te melden bij Ben 

Versluis. 

ben.versluis@arbounie.nl 

Titel:   

ZWANGERSCHAP en ARBEID  

 

Programma 
 

17.00 -17.30   Inschrijving 

17.30 -18.15   Welkom en inleiding met maaltijd 

18.15 -19.00 Monique van Beukering zwangerschap postpartum 

periode en werk 

19.00- 20.40 Teus Brand. Preconceptie consult, zwangerwijzer 

20.40 –20.50   Discussie en afsluiting 

20.50 –21.00   NVAB Nieuws Marlo van Kieboom en Teus Brand 

 

Leerdoel:  zie hieronder 

Zowel mevrouw van Beukering als de heer Brand zijn betrokken geweest bij de 

ontwikkeling van de richtlijn zwangerschap en arbeid. 

 

Inschrijfgeld: 45 euro  op postgiro 9440896 tnv NVAB kring Zuidwest. 

Zorg dat uw naam bij de betaling vermeld wordt. Alleen bij tijdige betaling bent 

u verzekerd van het nascholingscertificaat. 

 

 

 Accreditatie verleend voor 3 punten 

 Doelgroep domein : bedrijfsgeneeskunde 

 

To ziens bij SABIC in Bergen op Zoom  

Janneke Kalwij  (janneke.kalwij@arbounie.nl) 

 

In verband met extra beveiliging dient u zich bij Sabic te kunnen 

LEGITIMEREN!! 

Neem dus paspoort of rijbewijs mee. U komt anders niet binnen 
 

NB U bent van harte welkom ook als u te laat mocht binnenkomen. 3 punten krijgt u 

echter alleen als u de volledige tijd aanwezig bent. 

 



 
Leerdoelen: 

• Kennisnemen en toepassen van de NVAB richtlijn bij het adviseren van 
cliënten en hun organisatie bij het opstellen en implementeren van een 
preventief beleid in een bedrijf voor de werknemers tijdens de zwangerschap 
en in de postpartumperiode (belasting, informatievoorziening en monitoring); 

• Kennisnemen van de verschillende soorten belasting die invloed hebben op 
de zwangere werknemer (volgens de NVAB richtlijn);  

• Kennisnemen van de grote lijnen van de wet- en regelgeving rondom 
zwangerschap (vastgelegd in o.a. de Arbowet, Arbobesluit, Arbeidstijdenwet). 

• Kennisnemen (toepassen) van de richtlijn bij het adviseren van werknemers 
en hun leidinggevende tijdens het preventief consult in de zwangerschap 

• Kennisnemen (toepassen) van de richtlijn bij het adviseren van werknemers 
en hun leidinggevende bij een afwijkend verloop van de zwangerschap of 
postpartumperiode 

 

 

 


