De NVAB heeft een bijzondere leerstoel gevestigd aan het
Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Coronel Instituut voor
Arbeid en Gezondheid. De leerstoel wordt nu ingevuld door
prof. dr. C.T.J. (Carel) Hulshof. Gelet op zijn komende emeritaat
(mei 2020) en de wens van de NVAB om de leerstoel te continueren
wordt een wervingsprocedure gestart voor een opvolger.
De NVAB zoekt een gepromoveerde bedrijfsarts met aantoonbare expertise en ervaring
in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en evidence-based practice voor de functie van

bijzonder hoogleraar
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De leeropdracht heeft als algemeen doel het versterken van de wetenschappelijke basis
van de beroepsuitoefening in de arbeids-en bedrijfsgeneeskunde. Kennisontwikkeling en
-deling is daarbij belangrijk.
Meer en meer blijkt dat het hebben van kennis geen garantie is voor toepassing in de
praktijk. Dat maakt de uitdaging op ons kennisgebied tweeledig: zowel het ontwikkelen
van kennis over wat “werkt”, als het implementeren van die kennis in beleid én de
dagelijkse uitvoering in arbeidsgezondheidszorg. Arbocuratieve samenwerking valt daar
ook onder. Dit alles samen vormt de belangrijkste leeropdracht voor de komende periode.
Het verrichte onderzoek moet relevant zijn voor de praktijk van de bedrijfsarts en de
kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg verbeteren. Daarnaast dient de leerstoel bij
te dragen aan de opbouw van een kennisinfrastructuur voor het vakgebied. Bovendien
geeft de bijzonder hoogleraar een impuls aan het onderwijs in de arbeids- en bedrijfs
geneeskunde. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij beschikt over voor de leerstoel relevante nationale en internationale contacten en een maatschappelijk netwerk.
Een profielschets kunt u opvragen bij Kwaliteitsbureau NVAB
(nvab@nvab-online.nl of 030-2040620).
Voor nadere informatie kunt u via het Kwaliteitsbureau contact opnemen met:
• Gertjan Beens, bedrijfsarts / voorzitter NVAB
• Ernst Jurgens, bedrijfsarts / bestuurslid NVAB
De Nederlandse Vereniging voor
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
(NVAB) heeft als doel het
bevorderen van de arbeids- en
bedrijfsgeneeskunde in de ruimste
zin, als wetenschap en als beroeps
uitoefening. Daarnaast bevordert
de NVAB de professionele belangen
van haar leden en anderen die
werkzaam zijn op het gebied
van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

NVAB
www.nvab-online.nl

Uw sollicitatie met curriculum vitae, publicaties (waarbij u expliciet aangeeft welke
5 artikelen u het meest relevant acht voor het vakgebied), en uw visie op de invulling
van dit bijzonder hoogleraarschap binnen de in het profiel geschetste kaders, kunt u
voor 15 september 2019 sturen naar:
NVAB
t.a.v. dhr. J.G.F. Beens, voorzitter
Postbus 2113, 3500 GC Utrecht
Of per email: nvab@nvab-online.nl

