Jaarverslag

2012
nvab

1

Jaarverslag NVAB 2012
Voorwoord
Samenvatting
Inleiding

1
2
5

Hoofdstuk 1. Verenigingsaangelegenheden
Algemene ledenvergadering
Bestuurlijke vernieuwing
Communicatie
De Bedrijfsgeneeskundige dagen
Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV)

7
7
7
7
8
9

Hoofdstuk 2. Beleid, profilering, positionering
Beleidsontwikkelingen en de rol van de overheid
Tien kernwaarden van de bedrijfsarts
Overige activiteiten: Samenwerking en contacten

10
10
12
13

Hoofdstuk 3. Beroepsinhoudelijke ontwikkelingen
Richtlijnen
Vraagbaak
Onderwijs
E-learning en implementatie
Visitatie

14
14
14
15
17
17

Hoofdstuk 4. Personalia
Bestuur vereniging NVAB
Bestuur Stichting NVAB
Medewerkers Kwaliteitsbureau
Medewerkers Secretariaatsbureau
Commissies, werkgroepen en kringen
NVAB-leden die gemandateerd de ‘factor arbeid’ vormgeven in
multidisciplinaire richtlijnen van derden
Cijfers: leden – aantallen

18
18
18
18
18
19
19

Bijlagen
Verslagen NVAB-Commissies
Verslagen NVAB-werkgroepen
Verslagen NVAB-Kringen

21

22
34
41

2

Voorwoord
Het jaar 2012 was in Nederland het jaar van de verder krimpende economie en de stijgende
werkeloosheid. In 2012 was er sprake van ontslagrondes bij arbodiensten, die helaas ook
bedrijfsartsen troffen. Gelukkig hebben de meeste collega’s elders weer werk gevonden. De
NVAB werd in 2012 nadrukkelijker geconfronteerd met de inzet van goedkopere ‘casemanagers’. Dit verschijnsel kreeg negatieve publiciteit in het tv-programma Zembla. Mede hierdoor kwam de bedrijfsarts positief in beeld bij de politiek, werkgevers en vakbonden. Door
deze publiciteit, het Astri-rapport en het SER-advies staat de bedrijfsgezondheidszorg weer
op de politieke agenda. De NVAB wil met de universiteiten, opleidingsinstituten, arbodiensten (OVAL), zelfstandigen, BKV en de ministeries SZW en VWS de instroom in de vervolgopleiding verbeteren. Dit met als doel om halvering van het aantal bedrijfsartsen over 10 jaar
te voorkomen. Hierdoor kan goede bedrijfsgezondheidszorg voor werkend Nederland in de
toekomst intact gehouden worden en verder verbeteren. Het dalend aantal leden (50 over
2012) vergt van de NVAB om met een meerjarenplan te komen om het ingezette financiële
beleid verder te continueren. Hierbij zullen op termijn lastige keuzes gemaakt moeten worden die een breed draagvlak vergen.
Eind 2012 namen wij na 7 jaar afscheid van de betrokken voorzitter Pieter Rodenburg tijdens
een boeiend symposium. Zijn opvolger Jurriaan Penders is een relatief jonge, zelfstandig
werkende collega met bestuurlijke ervaring, die zich profileert in de politiek en media. Hij
wordt hierbij ondersteund door de communicatieregisseur van het Kwaliteitsbureau NVAB.
De meer proactieve communicatie, o.a. met behulp van sociale media, heeft in 2012 geleid
tot een verviervoudiging van de persvragen. Uit de vraagbaakfunctie blijkt dat de leden de
NVAB ook steeds beter weten te vinden. Het aantal vragen is in 2012 met bijna 100 gestegen
tot 263. Voor leden met meer structurele problemen in de beroepsuitoefening is een extra
commissie opgericht door het bestuur. Eén van de structurele problemen is het toegenomen
aantal sancties van het UWV n.a.v. RIV-toetsing. Bedrijfsartsen worden hier vaak door klanten
of hun arbodienst op aangesproken. De NVAB is samen met de NVVG en NVvA actief in de
paradigmagroep om tot verbeteringen te komen.
Het voor u liggende jaarverslag is qua opbouw weer gebaseerd op de strategische leidraad
2010–2015. Door het Kwaliteitsbureau en secretariaatsbureau zijn over 2012 een groot aantal
activiteiten beschreven en verzameld.
Voor u is het mogelijk interessant om te lezen:
• Wat heeft uw NVAB-kring in 2012 gedaan?
• Wat heeft de werkgroep gedaan voor de branche waarin u actief bent of wordt?
• Hoe gaat de Commissie Visitatie Bedrijfsartsen vormgeven aan uw (vervolg)visitatie?
De inhoudsopgave kan u hierbij verder op weg helpen. Mocht u hier geen tijd voor hebben:
na dit voorwoord is een overzichtelijke samenvatting voor u gemaakt.
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Samenvatting
Het gecombineerde Jaarverslag 2012 van zowel de activiteiten van Vereniging NVAB als van het
Kwaliteitsbureau (ondergebracht in de Stichting), is conform de Strategische Leidraad 2010–2015
verdeeld in drie hoofdthema’s.

1. Verenigingsaangelegenheden
Een belangrijke inhoudelijke ontwikkeling is geweest de vaststelling van de tien ‘Kernwaarden
van de bedrijfsarts’ op de najaars-ledenvergadering. “Zij maken duidelijk wie we zijn en wat
we kunnen. En vooral welke kwaliteitsnormen we onszelf opleggen”.
De achterblijvende instroom in de opleiding tot bedrijfsarts en de te verwachten grotere uitstroom in de komende jaren heeft veel aandacht gevergd in dit verslagjaar. Met diverse betrokken partijen werd een plan van aanpak opgesteld en in uitvoering genomen. De mogelijkheden om een opleidingsfonds te creëren werden diepgaand onderzocht maar de overheid
heeft daarvoor nog geen verantwoordelijkheid willen nemen.
In 2011 was al geconstateerd dat de communicatie naar leden, strategische partners en publiek een meer professionele aanpak vereiste. De uitvoering van het strategisch communicatieplan wierp in 2012 al direct vruchten af door een flinke toename van het aantal communicatiemomenten.
Wat betreft het proces van ‘bestuurlijke vernieuwing’ is besloten tot een personele unie van
Verenigingsbestuur en Stichtingsbestuur, wat in 2013 geëffectueerd zal worden. De veranderende taakstelling van het algemeen bestuur naar algemeen beleidsvormende, voorwaardenscheppende en toezichthoudende taken is verder doorgevoerd.
De voorzittershamer is na zeven jaar overgedragen door Pieter Rodenburg aan Jurriaan Penders, tijdens een afscheidssymposium met als thema het verleden en de toekomst van de
bedrijfsgeneeskunde.
De NVAB had per 31 december 2012 1.945 leden, 50 minder dan een jaar daarvoor.
De BG-dagen in 2012 werden bijgewoond door respectievelijk 570 en 537 leden, een honderdtal inschrijvingen meer dan het jaar daarvoor.

2. Beleidsontwikkeling, profilering en positionering
In 2011 werd het Astri rapport over de bedrijfsgeneeskunde gepubliceerd, in opdracht van de
ministeries van SZW en VWS. Op beleidsmatig gebied heeft dat in 2012 diverse consequenties gehad. Er kwam een eerste reactie van Staatssecretaris De Krom, er werden diverse aanvullende onderzoeken gestart, er kwam aan het einde van het jaar een unaniem advies van de
SER aan de overheid. Een aantal belangrijke aanbevelingen die de NVAB gedaan heeft aan de
ministers van SZW en VWS kwamen daarin terug. De NVAB heeft zich veel moeite getroost
haar voorstellen onder de aandacht van overheid en andere belanghebbenden te brengen.
De NVAB is van mening dat arbeidsgeneeskundige zorg voor alle werkenden van groot belang is voor de duurzame inzetbaarheid van de BV Nederland. Echter, een dergelijk goed
functionerend systeem van arbeids- en bedrijfsgeneeskundige zorg kan niet alleen gereali-
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seerd worden middels profilering door de beroepsgroep. Daartoe zijn ook politieke en beleidsmaatregelen nodig. Vastgesteld kan worden dat het goed gelukt is het thema arbeid en
gezondheid op de politieke agenda te krijgen. In het voorjaar van 2013 zal de regering een
reactie geven op de SER-voorstellen.
Op enkele andere terreinen heeft de NVAB zich eveneens sterk geprofileerd. Over de samenwerking van bedrijfsartsen met casemanagers werd een eerste versie van de Leidraad
Samenwerking Bedrijfsarts en Casemanager gepubliceerd naar aanleiding van de Zemblauitzending over wantoestanden waarbij ‘casemanagers’ betrokken waren. Verder is medio
2012 op initiatief van de Stuurgroep Poortwachter een overleggroep gestart met de naam
Paradigma-werkgroep. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op de afstemming en samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen die werken voor het
UWV. Er zijn vanuit de leden van de NVAB daarover veel klachten ontvangen, onder anderen
via de Vraagbaak voor leden van de NVAB.
De NVAB acht het in het belang van werkend Nederland dat wordt geïnvesteerd in een betere wetenschappelijke onderbouwing van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Carel Hulshof
werd in 2011 benoemd als eerste NVAB-hoogleraar. Zijn inaugurele rede vond plaats op 11
oktober 2012. Als bijzonder hoogleraar is Carel Hulshof begonnen met de versterking van
de wetenschappelijke basis van de beroepsuitoefening van bedrijfsartsen en met het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en dagelijkse praktijk van de bedrijfsarts. Uitgangspunt
hiervoor is onderzoek naar de effectiviteit van het handelen van de bedrijfsarts en mogelijke
belemmeringen in het toepassen van richtlijnen door bedrijfsartsen. Ook aan de maatschappelijke profilering van de bedrijfsgeneeskunde zal Hulshof bijdragen.

3. Beroepsinhoudelijke ontwikkelingen
Met de beroepsverenigingen van arbodeskundigen, verenigd in de stichting PPM, werd in
opdracht van TNO en met subsidie van het ministerie van SZW de ontwikkeling van vijf
multidisciplinaire richtlijnen ter hand genomen. In 2012 werden richtlijnen over de volgende
onderwerpen afgerond:
• Werkdruk
• Tillen
• Agressie en geweld
• Veiligheidsgedrag
• Lasrook (met een separate financiering, niet via TNO maar via PPM).
In 2012 werden 263 vragen beantwoord (in 2011 waren dat er 165 en in 2010 161) door het
Kwaliteitsbureau via de vraagbaakfunctie. 10% van de vragen betrof de samenwerking (of het
ontbreken daarvan) van de bedrijfsarts met de verzekeringsarts in dienst van het UWV.
Het blijkt niet eenvoudig om jonge artsen te verleiden om bedrijfsarts te worden, enerzijds
door verkeerde beeldvorming over het vak, anderzijds omdat de arbo-branche steeds minder kan investeren door teruglopende omzetten. De NVAB zoekt naar manieren om het vak
bedrijfsgeneeskunde op een positieve manier onder de aandacht van medisch studenten te
brengen. In 2012 was de NVAB aanwezig op de KNMG-carrièrebeurs. 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. In 2012
hebben 4 studenten hiervan gebruik gemaakt.
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Middels een enquête onder NVAB-leden was gebleken dat bijna alle respondenten e-learning
een goede manier vonden om de richtlijnen onder de aandacht te brengen. Samenwerking tussen het Kwaliteitsbureau NVAB, bestuur en Quadia web-tv heeft geleid tot het ontwikkelen van
de volgende E-learning modules:
• Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met Ischemische Hartziekten
• E-learning module Vaccineren
Geconstateerd kan worden dat eind 2012 driekwart van alle bedrijfsartsen in Nederland bezig
zijn om voorgenomen verbeterpunten, ontwikkeld en vastgesteld tijdens de visitatieprocedure,
te realiseren. Deze brede kwaliteitsimpuls wordt gemonitord tijdens de vervolgvisitatie. 2012
heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van een model voor de Vervolgvisitatie: de visitatie van bedrijfsartsen die al eens eerder gevisiteerd zijn en geacht worden toe te lichten wat
zij van hun individueel verbeterplan hebben gerealiseerd en hoe zij dat wensen door te zetten.
Een pilot heeft het model opgeleverd dat in 2013 wordt geïmplementeerd.
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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 beroepsvereniging.
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 2012 komen de activiteiten aan bod die daaraan hebben bijgedragen.
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, zijn
in een gezamenlijk jaarverslag ondergebracht. In het jaarverslag van 2011 gebeurde dat voor
het eerst en daarvoor is in de ledenvergadering waardering uitgesproken.
De activiteiten op basis van de Strategische Leidraad zijn ondergebracht in het document
‘Operationalisering van de Strategische Leidraad’, door het bestuur vastgesteld op 6 juni
2011. In dit jaarverslag van 2012 zijn de activiteiten beschreven op hoofdlijnen, aangevuld
met de verslagen van commissies, kringen en werkgroepen van de NVAB.
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 in een ‘Projectenkalender’, die drie keer per jaar
wordt geactualiseerd, door het bestuur gemonitord.
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Hoofdstuk 1
Verenigingsaangelegenheden
De vereniging als sociaal bindmiddel en organisatievorm om verenigingsdoelen te bereiken
1.1 Algemene ledenvergadering

bijeenkomsten waren zeer geslaagd wat betreft
opkomst en betrokkenheid van de aanwezigen.

In de najaarsretraite werd de Strategische Leidraad
(zie ook de Inleiding en hoofdstuk 2) nauwgezet
door het bestuur geëvalueerd. De belangrijkste
doelstellingen hebben veel aandacht gehad en
er zijn vorderingen gemaakt. Er is veel aandacht
in politiek en pers geweest voor de kwaliteit van
de bedrijfsgeneeskunde en de ontwikkelingen die
ertoe leiden dat het soms ook erg mis kan gaan.
Hét voorbeeld daarvan was de Zembla uitzending
in maart 2012 over het bedrijf Verzuim Reductie,
waaruit bleek dat de bedrijfsarts wel erg onzichtbaar was geworden in het daar gehanteerde model.
Maar natuurlijk kondigden zich inmiddels nieuwe uitdagingen aan die bij het vaststellen van de
Strategische Leidraad nog niet of minder in beeld
waren. De achterblijvende instroom van nieuwe
bedrijfsartsen, de nieuwe rollen en taken voor bedrijfsartsen die zullen voortvloeien uit veranderingen in de markt en in de diverse varianten van het
eigen regie model, het op termijn kleiner worden
van de vereniging en daarmee samenhangende financiële consequenties. Redenen genoeg om alert
te blijven en actief na te denken over de toekomst.
De Algemene Ledenvergaderingen in voor- en najaar krijgen meer en meer een inhoudelijk karakter. In de voorjaarsledenvergadering werden de
concept kernwaarden van de bedrijfsarts gepresenteerd, werden schrijnende voorbeelden uit de
praktijk gepresenteerd maar ook good practice getoond van samenwerking met verzekeraars, werd
de eerste versie van de Leidraad samenwerking
Bedrijfsarts en casemanager toegelicht en was er
een presentatie van de Register casemanagers.
De najaarsledenvergadering stond in het teken
van het afscheid van Pieter Rodenburg als voorzitter van de NVAB. Diverse beschouwende lezingen over verleden en toekomst van de bedrijfsgeneeskunde, de relatie met de curatie en met de
klinische arbeidsgeneeskunde hebben dit afscheid
opgeluisterd. Met natuurlijk ook de benoeming
van een nieuwe voorzitter, Jurriaan Penders. Beide

1.2. 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 voorzitter en directeur worden in dit
model meer complementair (‘tandem’) en staan
borg voor optimale afstemming tussen bestuur en
Kwaliteitsbureau.
In de loop van 2012 zijn diverse bestuursfunctiesen portefeuilles opnieuw tegen het licht gehouden. De wisseling van enkele bestuursleden (zie
hoofdstuk 4), waaronder de voorzitter, bood de
gelegenheid om de portefeuilles opnieuw in te delen. Gepoogd wordt om ook hierin de Strategische
leidraad te volgen door de daarin gehanteerde
driedeling door te laten klinken
Zowel het bestuur van de Vereniging NVAB als
van de Stichting NVAB hebben besloten dat een
volledige personele unie van beide besturen op dit
moment de voorkeur geniet.
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 effectuering van de personele unie is voorzien medio 2013.

1.3. Communicatie
In de loop van 2011 werd een strategisch communicatieplan opgesteld en vertaald in een werkplan
voor 2012. De verbetering van de communicatie
(meer pro-actief, meer zichtbaarheid en relevan-
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tie) bleek en blijkt een groeiproces.
In februari 2012 verscheen de eerste NV@B
Nieuws en kwamen de wekelijkse webpublicaties
goed op gang. Ook de communicatie via Twitter
werd structureel verbeterd door de inzet van de externe communicatie-adviseur hiervoor. Verder was
de eerste versie van de communicatie-kalender
medio februari gereed. In maart en april 2012 konden we deze vorderingen goed gebruiken voor een
aantal belangrijke gebeurtenissen: de uitzendingen van Zembla en de Carrièrebeurs. Via Twitter,
LinkedIn, de website, direct mail en persberichten
bereikten we veel leden en stakeholders (politici en
journalisten).
In het tweede kwartaal lag de focus wat betreft
communicatie op de tweede Zembla-uitzending
en de BG-dagen. In het derde kwartaal stonden de
vijf beleidsadviezen aan de ministeries van SZW
en VWS centraal en de oratie van Carel Hulshof,
en in het vierde kwartaal de ALV met de voorzitterswisseling, de week van de mentale gezondheid
van SZW (met een eigen NVAB-congresdag) en
het SER-advies.

Verbeteringen aan de structuur van de website zijn
in 2012 nog niet gerealiseerd. Die vereisen meer
menskracht en financiële middelen dan beschikbaar waren in 2012. De bezoekersaantallen aan de
website zijn overigens wel toegenomen:

Aantal bezochte pagina’s
Aantal bezoekers
Aantal unieke bezoekers
Andere cijfers
Aantal nieuwsberichten
Aantal NV@B Nieuws
Aantal volgers op Twitter

2011
184.877
62.460
41.074

2012
203.023
76.633
54.815

27

46
15
270

(31 dec. 2012)

In 2012 is ook het aantal persvragen toegenomen.
Hier is geen registratie van bijgehouden.
Naar schatting is er nu één persvraag per week,
waar voorheen eenmaal per 1-2 maanden de pers
met ons contact opnam.

1.4. De Bedrijfsgeneeskundige dagen
De Bedrijfsgeneeskundige dagen van de NVAB
zijn sinds lang een begrip in kringen van de NVAB.
Men vindt er kennis, contact, uitwisseling en gezelligheid. Jaarlijks laat ongeveer een derde van
NVAB-leden zich die kans niet ontgaan. De BG-dagen zijn een van de spaarzame momenten waarop
er op brede schaal contact en uitwisseling plaatsvindt tussen vertegenwoordigers van de vereniging en de achterban. Voor elke vereniging is zo’n
gelegenheid letterlijk van levensbelang.
Het aantal inschrijvingen nam toe: in 2011 bedroeg
het aantal inschrijvingen 469 voor de eerste en 513
voor de tweede dag, in 2012 bedroeg het aantal inschrijvingen respectievelijk 570 en 537.
De BG-dagen 2012 hadden als centraal thema
‘Haal het beste uit jezelf’ en werden bijgewoond
door een groot aantal leden.
De eerste Bedrijfsgeneeskundige dag, onder leiding van dagvoorzitter Herman Spanjaard, met
als subthema ‘De lat hoog leggen’ bevatte plenaire
lezingen van prof.dr. André Knottnerus, voorzitter
WRR, dr. Jan Pienaar uit Zuid-Afrika, dr. Kees van
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Vliet, NVAB en prof.dr. Alex Burdorf en stonden
vooral in het teken van duurzame inzetbaarheid.

De tweede BG-dag met als thema ‘De fakkel brandend houden’ begon met een levendig debat
over ‘Crisis? De bedrijfsarts gaat voor goud!’. De
aanwezigen konden daarna wederom kiezen uit
15 sessies in drie parallelrondes. De plenaire lezing werd verzorgd door NVAB-hoogleraar prof.
dr. Carel Hulshof en in de afsluitende presentatie
werd door dr. Cees-Rein van den Hoogenband zijn
ervaring met de Medische Begeleiding van Topsport met de aanwezigen gedeeld.
Voor een beeldverslag en de presentaties van de
BG-dagen 2012 zie: http://nvab.artsennet.nl/Artikel-3/BGdagen-2012.htm

De posterpresentaties, met als publiekswinnaar
Julitta Boschman, werden onder de aandacht gebracht, waarna de deelnemers 3 van de aangeboden 15 sessies bijwoonden.
De feestavond had, in het Olympisch jaar 2012, als
thema ‘Het NVAB Holland House’. Per bus werden de gasten vervoerd naar het Wijnfort te Lent,
waar na op het terras een Oranje cocktail te hebben genuttigd kon worden genoten van het walking dinner, het orkest Mrs. Doowap en deelgenomen aan de Olympische quiz.

1.5. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV)

kelijkheid is gewaarborgd in het redactiestatuut.
Begin 2011 is op proef een nieuwe redactiestructuur ingevoerd. Er is een kernredactie, bestaande
uit hoofdredacteur, plaatsvervangend hoofdredacteur en redactiesecretaris, met voornamelijk uitvoerende maar ook beleidsvoorbereidende taken.
De kernredactie bepaalt in laatste instantie de inhoud van het blad.
De redactie bepaalt het beleid. Een redacteur wordt
benoemd door de SBBV. Hij of zij heeft, behalve
beleidsmatige, ook nog drie uitvoerende taken: het
beoordelen van kopij, het leveren van tekstbijdragen zoals boekbesprekingen en congresverslagen,
en het stimuleren van potentiële auteurs. De redactie kent met zijn acht tot tien leden een brede
samenstelling. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling over de categorieën vrouw/man,
jong/oud, verzekeringsarts/bedrijfsarts, praktijk/
onderzoek, Vlaanderen/Nederland.
Er is een pool van twaalf vaste medewerkers, die
zich voor minimaal twee jaar aan het TBV hebben
verbonden. Zij verrichten diverse taken die ook
door redactieleden worden verricht, maar bemoeien zich niet met beleidszaken.
In 2011 is een Adviesraad ingesteld. Deze bestaat
uit personen met een bijzondere kennis en ervaring op het domein arbeid en gezondheid. De Adviesraad adviseert de redactie inzake de keuze van
onderwerpen voor een aantal rubrieken, en inzake
het werven van kopij.
De nieuwe structuur is eind 2012 geëvalueerd en
per 1 januari 2013 definitief geworden

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. In het
verslagjaar hadden Herman Spanjaard en Gerard
Hissink Muller vanuit de NVAB zitting in het bestuur van de SBBV. 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 tien keer per jaar. Het decembernummer van elke jaargang is gewijd aan een
bepaald thema. In 2011 was dit thema ‘werktijden’
(met name chronobiologie). In 2012 was het thema ‘Ziekte of Gebrek’.
In de aanloop tot het twintigjarig jubileum van
TBV heeft de redactie in 2012 de beide besturen
uitgedaagd om hun visie te geven op verdere integratie (eventueel zelfs unificatie) van de twee
verenigingen. Twintig jaar geleden speelde die discussie ook. Aller ogen waren gericht op het ene beroep: de Arts voor Arbeid en Gezondheid (AAG).
Die AAG is er niet gekomen. Wat wel rest uit die
tijd is het TBV. Immers, één vak, één tijdschrift Het
jubileumnummer met daarin de standpunten van
de besturen van NVAB en NVVG is verschenen in
januari 2013.
TBV heeft een onafhankelijke redactie. De onafhan-
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Hoofdstuk 2
Beleid, profilering, positionering
2.1. Beleidsontwikkelingen en de rol van de
overheid
De publicatie van het Astri-rapport over de positie
van de bedrijfsarts in 2011 heeft de aanzet tot diverse beleidsontwikkelingen in 2012.

Enkele hoofdlijnen en uitkomsten uit het Astri-onderzoek:
• 10 tot 20% van de bedrijven heeft géén afspraken met bedrijfsartsen, en als
die er wel zijn dan betreft het in 44% van de gevallen afspraken in de vorm
van een basiscontract.
• 63% van de werknemers heeft de bedrijfsarts nooit gezien en de helft kiest
eerder voor contact met de huisarts dan voor contact met de bedrijfsarts bij
werkgerelateerde klachten
• De waardering voor de bedrijfsarts is 7.0 (werkgevers) en 7.2 (werknemers),
waarbij aangetekend zij dat zelfstandig opererende bedrijfsartsen beter aan
de verwachtingen blijken te voldoen dan de bedrijfsarts die in dienst van
een grote arbodienst werkt
• 44% van de bedrijfsartsen is soms en 22% vaak benaderd om medische
gegevens te verstrekken, 8% gaf daar wel eens aan toe, hiermee het beroepsgeheim onder druk zettend
• Twee-derde van de beschikbare tijd van de bedrijfsarts besteedt hij/zij aan
verzuimbegeleiding, 80% zou meer preventie taken willen uitvoeren en
ruim 60% zou graag meer kennis hebben over effectieve preventieve strategieën
• Grote bedrijven hebben hun arbo-zaken kwalitatief beter op orde dan kleine
bedrijven.

er onderzoek gedaan door de Inspectie SZW naar
verzuimbedrijven (naar aanleiding van een van de
twee Zembla uitzendingen over wantoestanden in
de verzuimbegeleiding), door het Nivel over de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen,
door Plexus over sociaal economische scenario’s
voor de bedrijfsgezondheidszorg.

De NVAB zag de uitkomsten van het Astri onderzoek als een kans om de thematiek van arbeid en
gezondheid en het belang van de sector weer op
de agenda te krijgen van de politiek. Dat is redelijk
geslaagd omdat dit onderzoek en de beleidsreacties daarop hebben geleid tot méér onderzoek, tot
Kamervragen, en tot een advies van de SER aan
de regering over gezond en veilig werken. Zo werd
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De NVAB is de volgende boodschap blijven herhalen:
• De inzet van bedrijfsartsen voor werknemers in het MKB kan gestalte krijgen via
branchefondsen. Voor de voeding van de fondsen zijn primair de werkgevers verantwoordelijk, maar naar de mening van de NVAB zijn zowel zorgverzekeraars
als inkomensverzekeraars partijen met een aanmerkelijk belang.
• De NVAB onderschrijft de mening van de staatssecretaris dat de bedrijfsarts een
sleutelrol kan spelen met betrekking tot preventie. Vaak worden echter minimale
contracten afgesloten waarin de focus ligt op de rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding. De preventieve mogelijkheden worden daarmee zeer beperkt.
• De staatssecretaris noemt in zijn brief de problematiek van de achterblijvende
instroom van bedrijfsartsen-in-opleiding als aandachtspunt. De NVAB is al geruime tijd bezig hier aandacht voor te vragen bij de Ministeries van VWS en SZW.
Het opleidingsfonds voor medische beroepsopleidingen is niet toegankelijk voor
o.a. bedrijfsartsen.
• Onze stelling blijft dat arbeidsgeneeskundige zorg voor alle werkenden van
groot belang is voor de duurzame inzetbaarheid van de BV Nederland. Echter,
een dergelijk goed functionerend systeem van arbeids- en bedrijfsgeneeskundige
zorg kan niet alleen gerealiseerd worden middels profilering door de beroepsgroep. Daartoe zijn ook politieke en beleidsmaatregelen nodig.”

Belangrijk voor de toekomst van de beroepsgroep
is het SER-advies dat vastgesteld werd op 21 december 2012. De overheid zal hierop in het voorjaar van 2013 reageren. De NVAB kon tot haar genoegen vaststellen dat de SER een aantal NVAB
suggesties heeft overgenomen. 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
• Branche financiering 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, b.v. 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
De NVAB heeft in het verslagjaar diverse contacten, bijeenkomsten, brieven en lobby’s georganiseerd om haar standpunten onder de aandacht te
brengen. In 2013 zal dat worden voortgezet.
Er werd stevig ingezet op verbetering van de beeld-
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vorming over het vak bedrijfsarts. Een speciale
werkgroep is daar mee aan de slag gegaan (zie
verslag Cie O&W). Ook is de NVAB aanwezig geweest bij de KNMG Carrièrebeurs en is er een film
gemaakt over de professie. 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 de overheid
voorlopig niet denkt aan opname in het Opleidingsfonds voor aspirant bedrijfsartsen. De overheid blijft de verantwoordelijkheid bij veldpartijen
leggen en zal pas in de loop van 2013 reageren op
het SER advies.
Om zowel intern als voor de buitenwereld duidelijk te zijn over waar bedrijfsartsen voor staan,

werd op de najaarsledenvergadering van de NVAB
een document vastgesteld met als titel “de Kernwaarden van de bedrijfsarts”. In tien uitspraken
zet de beroepsvereniging daarin uiteen wat zij
van haar leden verwacht en waar bedrijfsartsen op
aangesproken kunnen worden. Tevens werd in dat
document opgenomen een checklist met behulp
waarvan bedrijfsartsen kunnen nagaan of dienstverleningsovereenkomsten voldoen aan kwaliteitseisen. Het materiaal van dit toetsingsinstrument
werd ontwikkeld door de Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE), gebaseerd op het Standpunt Basiscontracten uit 2002.

Tien kernwaarden van de bedrijfsarts (vastgesteld door de ALV op 7-11-2012)
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

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.
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.
De bedrijfsarts levert bedrijfsgeneeskundige zorg vanuit een professioneel onafhankelijke positie, waarin hij de verantwoordelijkheid neemt voor de aard en inhoud van zijn zorgverlening.
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.
Goede bedrijfsgeneeskundige zorg vereist actueel inzicht in en dus regelmatig onderzoek van
de werkomstandigheden.
De bedrijfsarts is toegankelijk voor leidinggevenden en de vertegenwoordiging van werknemers, en andersom zijn deze ook aanspreekbaar voor de bedrijfsarts.
Goede bedrijfsgeneeskundige zorg vereist, indien geïndiceerd, samenwerking met of verwijzing naar andere deskundigen binnen en buiten de arbeidsorganisatie en de gezondheidszorg.
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.
Goede bedrijfsgeneeskundige zorg impliceert een goede bedrijfsarts: hij is opgeleid en geregistreerd op basis van in het beroepsprofiel vastgelegde en toetsbare kennis- en vaardigheidseisen.
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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2.2. Overige activiteiten: Samenwerking en
contacten

pen en organisaties.
Medio 2012 heeft de Stuurgroep 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 samenwerking tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
en arbeidsdeskundigen die werken voor het UWV.
Er zijn vanuit de leden van de NVAB daarover veel
klachten ontvangen. Het aantal loonsancties is
fors toegenomen, er is onduidelijkheid over de criteria die bij de beoordeling worden gehanteerd, de
uitslag van de RIV toets is onvoorspelbaar. In de
Paradigma-werkgroep wordt opnieuw afgestemd
en daarover zal in 2013 worden gerapporteerd (zie
ook onder Vraagbaak).
Tot slot van dit hoofdstuk over de beleidsinspanningen van de NVAB is een citaat uit de oratie van
Carel Hulshof op 11 okt 2012 op zijn plaats:
Uit de oratie van Carel Hulshof:
“Tijd voor actie, zou ik zeggen. Wat moet er naar
mijn idee gebeuren?
Het traditionele concept van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde waar alleen gekeken wordt naar
risico’s in het werk moet verbreed worden tot een
aanpak waarbij ook bevordering van gezondheid
en inzetbaarheid in meer brede zin wordt vormgegeven. Deze ontwikkeling is deels al ingezet en
wordt door de World Health Organization (WHO)
wel de transitie van Occupational Health naar
Workers’ Health genoemd. De exclusieve aandacht voor verzuimbegeleiding moet plaatsmaken
voor beleid waarin ook op preventie zowel van
werk-gebonden risico’s als van algemene gezondheidsrisico’s die het functioneren beïnvloeden
wordt ingezet. Op het gebied van verzuimbegeleiding is ontegenzeggelijk vooruitgang geboekt. Er
zijn evidence-based richtlijnen ontwikkeld, er is
een wet die de belangrijkste stakeholders op hun
verantwoordelijkheden wijst en er is een grotere
aandacht voor mensen met chronische en psychische problemen gekomen. Maar het is ook vaak
een defensieve activiteit, het bereikt slechts een
klein deel van de werknemers, het biedt een wankele vertrouwensbasis en slechts voor een deel een
oplossing voor het bevorderen van de participatie.
Last but not least: de slechts op afroep en dan
vaak te laat of te eenzijdig in te zetten arbodienstverlening moet naar mijn idee vervangen worden
door bedrijfsgezondheidszorg waarin continuïteit
in de relatie met werkgevers en werknemers een
belangrijke plaats inneemt.”

Naar aanleiding van het Astri-onderzoek en de
daaropvolgende onderzoeken, vonden er vele contacten plaats met beleidsmedewerkers van SZW
en VWS, werknemers- en werkgeversorganisaties.
De NVAB heeft eveneens een intensieve structurele samenwerking met tal van partners. Zo werd
in KNMG verband het ‘Kwaliteitskader medische
beroepen’ vastgesteld, waarvan de implementatie
ter hand is genomen. Met name de individuele
kwaliteitsvisitatie is daarin een voorbeeld van hoe
de beroepsgroep aan kwaliteit werkt en er is veel
belangstelling bij andere medische beroepsgroepen voor het door de NVAB ontwikkelde model.
Als lid van de NPHF (Nederlandse Public Health
Federatie) werd actief bij gedragen aan adviezen
over preventie en hoe dit gestalte te geven in een
bedrijfssetting.
Op verzoek van TBV werd een standpunt geformuleerd over de wenselijkheid van één arts voor
arbeid en gezondheid. Ook de wetenschappelijke
beroepsvereniging van verzekeringsartsen werd
daartoe uitgenodigd. Behalve tot een tweetal artikelen leidde dit tot hernieuwd structureel overleg
tussen NVAB en NVVG.
In 2012 is ook de samenwerking met de beroepsverengingen van de andere kerndeskundigen
voortgezet (NVvA, NVVK, BA&O, verenigd in
de Stichting PPM). Gezamenlijk is gewerkt aan
de ontwikkeling van de volgende richtlijnen over
‘Vermindering van tilbelasting om rugklachten te
voorkomen’, over ‘Werkdruk en Agressie’ en over
‘Geweld in de werksituatie’. (Zie elders in dit jaarverslag)
Over de samenwerking van bedrijfsartsen met
casemanagers werd een eerste versie van de Leidraad Samenwerking Bedrijfsarts en Casemanager
gepubliceerd, mede naar aanleiding van de Zembla uitzending over wantoestanden waarbij ‘casemanagers’ betrokken waren. De CWR (Commissie Wet- en Regelgeving) van de NVAB heeft deze
leidraad ontwikkeld met daarin de wettelijke taken
en bevoegdheden van bedrijfsartsen en hoe de samenwerking met casemanagers het beste gestalte
kunnen krijgen. Het is een eerste handvat voor
bedrijfsartsen dat kan helpen tot een optimale afstemming met casemanagers te komen. Signalen
uit de praktijk wijzen er op dat er veel misgaat in
de afstemming. In 2013 zal een nader uitgewerkte
versie worden uitgebracht, nadat ook overleg is geweest met diverse andere betrokken beroepsgroe-
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Hoofdstuk 3
Beroepsinhoudelijke ontwikkelingen
De wetenschappelijke en professionele onderbouwing van het beroep, inclusief de
activiteiten op het vlak van onderwijsontwikkeling

3.1. Richtlijnen

•
•
•
•

Het Kwaliteitsbureau NVAB neemt de uitvoering
van de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen voor
haar rekening. In het onderstaande wordt kort verslag gedaan van de diverse projecten op dat vlak
en de voortgang die in 2012 werd geboekt. Alle afgeronde producten zijn terug te vinden op of via
de website van de NVAB.
De CROW (Cie Richtlijnontwikkeling en wetenschap) heeft het bestuur in het verleden ondersteund om te komen tot de benoeming van een
bedrijfsarts tot de eerste “NVAB hoogleraar”. Per
1 mei 2011 is dat gerealiseerd met de benoeming
van dr. Carel Hulshof tot bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde aan de Universiteit
van Amsterdam. Het was een vreugdevolle dag
toen Carel Hulshof op 11 oktober 2012 zijn oratie
hield, getiteld: “Blijven zagen. Over wetenschap en
praktijk in de Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde”.
Als bijzonder hoogleraar is Carel Hulshof begonnen met de versterking van de wetenschappelijke
basis van de beroepsuitoefening van bedrijfsartsen en met het verkleinen van de kloof tussen
wetenschap en dagelijkse praktijk van de bedrijfsarts. Uitgangspunt hiervoor is onderzoek naar de
effectiviteit van het handelen van de bedrijfsarts
en mogelijke belemmeringen in het toepassen van
richtlijnen door bedrijfsartsen. In de geneeskundeopleiding zal Hulshof de arbeids- en bedrijfs
geneeskunde nadrukkelijk positioneren en arbeid
en arbeidsomstandig
heden accentueren als belangrijke determinanten van gezondheid. Ook aan
de maatschappelijke profilering van de bedrijfsgeneeskunde zal Hulshof bijdragen.
Met de arbodeskundigen, verenigd in de stichting
PPM, werd in opdracht van TNO en met subsidie
van het ministerie van SZW de ontwikkeling van
vijf multidisciplinaire richtlijnen ter hand genomen. Er is subsidie toegezegd voor in totaal 10
richtlijnen in vier jaar. In 2012 werden richtlijnen
over de volgende onderwerpen afgerond:
• Werkdruk

Tillen
Agressie en geweld
Veiligheidsgedrag
Lasrook (met een separate financiering, niet
via TNO maar via PPM).

Door de Autorisatiecommissie van de NVAB zijn
in dit kader in 2012 vier richtlijnen geautoriseerd:
1. OSAS, advisering en begeleiding door bedrijfsartsen (monodisciplinair)
2. Vermindering van tilbelasting om rugklachten
te voorkomen
3. Werkdruk en Agressie
4. Geweld in de werksituatie
De laatste drie genoemde richtlijnen zijn multidisciplinair ontwikkeld in samenwerking met Stichting PPM (overkoepeld overleg van de drie andere
kerndeskundigen: arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en A&O deskundigen).
(Voor de uitgebreide reeks van activiteiten van de
genoemde commissies zij verwezen naar de desbetreffende bijdragen in dit jaarverslag.)

3.2. Vraagbaak
In 2012 werden 263 vragen beantwoord (in 2011
waren dat er 165 en in 2010 161) door het Kwaliteitsbureau via de vraagbaakfunctie. Als doorlopende service voor leden van de NVAB met
inhoudelijke vragen is de Vraagbaak in het leven
geroepen. Via e-mail worden, zo mogelijk binnen
een week, vakinhoudelijke vragen beantwoord
over onder anderen:
• de (interpretatie en toepassing van) NVABrichtlijnen
• medisch-inhoudelijke onderwerpen
• evidence-based medicine
• NVAB-standpunten over beroepsuitoefening
en ethiek
• de leidraad Aanstellingskeuringen
• visitatie

14

•
•
•

de leidraad Verplichte medische keuringen
van werknemers tijdens hun dienstverband
influenzapandemie en het handelen van de
bedrijfsarts
verwijzen door de bedrijfsarts.

Daartoe is in 2012 beleid ontwikkeld. Het streven
is om ieder jaar aanwezig te zijn op minimaal één
landelijke carrièrebeurs. In 2012 was dat de KNMG
carrièrebeurs. In 2013 zal op zaterdag 13 april acte
de présénce worden gegeven op het Nationaal Coassistenten Congres.
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. In 2012 hebben 4 studenten hiervan gebruik
gemaakt.

In 2011 bleek dat veel NVAB leden worstelden met
vragen die te maken hadden met de randvoorwaarden waaronder de werkzaamheden moesten
worden verricht. Met name de groeiende invloed
van ‘casemanagers’ leidde tot veel vragen en verontrusting. Dat is opgepakt door het ontwikkelen
van een Leidraad daarover.
In 2012 werd een ander probleemgebied vaker
aangekaart bij de vraagbaak: 10% van de vragen
betrof de samenwerking (of het ontbreken daarvan) van de bedrijfsarts met de verzekeringsarts
in dienst van het UWV. Veel leden hebben er over
geklaagd dat de verzekeringsarts hun begeleiding
en interventie beoordelen op basis van onduidelijke criteria, dat de uitslag van de RIV toets onvoorspelbaar wordt, dat het gebruik van de FML door
de bedrijfsarts ten onrechte geëist wordt enz. De
NVAB participeert sinds medio 2012 in een werkgroep van de Stuurgroep Poortwachter, de zogenaamde Paradigma-werkgroep.

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. Het blijkt niet eenvoudig om jonge artsen te verleiden om bedrijfsarts te worden, enerzijds door verkeerde beeldvorming over het vak,
anderzijds omdat de arbo- branche steeds minder
kan investeren door teruglopende omzetten.
Eind 2011 organiseerde de SGBO een bijeenkomst
onder de titel ‘Is de bedrijfsarts met uitsterven bedreigd?‘ bedoeld om de alarmbel te luiden. In het
voorjaar van 2012 nam de NVAB het stokje over
met de organisatie van de werkconferentie ‘De bedrijfsarts werkt!’. Het streven was om de volgende
stap te zetten: van probleemanalyse naar oplossingen. Op de conferentie zijn op een viertal thema’s
werkgroepen gevormd, die de ambitie hebben om
meerdere activiteiten in gang te zetten, die uiteindelijk zullen leiden tot een verhoging van de instroom. Per thema is een partij aangewezen, die
als ‘trekker’ fungeert.
De vier thema’s zijn:
1. Verbetering imago (trekker: OVAL)
2. Financiering vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde (trekker NVAB)
3. Onderwijs in Arbeid en gezondheid in medische opleiding (trekker SGBO)
4. Traineeships (trekker BKV)
Alle werkgroepen zijn na de werkconferentie actief geworden en hebben gewerkt aan innovatieve,
concrete resultaten, waarmee we gezamenlijk de
instroom in de bedrijfsgeneeskunde in de toekomst veilig kunnen stellen. Op een vervolgconferentie in 2013 zullen de voorlopige resultaten
worden gepresenteerd.

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 drie leden
houden zich bezig met deze portefeuille.
Basisopleiding geneeskunde
Op dit moment zijn er grote verschillen tussen
de geneeskundeopleidingen in Nederland waar
het gaat om de aandacht voor arbeid en gezondheid. In het raamplan is er weinig aandacht voor
dit thema. 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 zal in 2013
in NTvG worden gepubliceerd.
De NVAB zoekt naar manieren om het vak bedrijfsgeneeskunde op een positieve manier onder
de aandacht van medisch studenten te brengen.
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Het Capaciteitsorgaan stelt ramingen op voor de
opleidingscapaciteit van de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen, uitgaande van de te
verwachten zorgbehoefte. In 2013 zal een nieuw
advies worden uitgebracht. In dit kader heeft een
gesprek plaatsgevonden tussen de directeur van
het Capaciteitsorgaan en de NVAB.

de’. Op basis daarvan maakt het opleidingsinstituut vervolgens een opleidingsplan. Dit plan geeft
een overzicht van de structuur en inhoud van de
opleiding, en vormt de basis voor het individuele
opleidingsplan van de aios.
Het Handboek MMV Sociale Geneeskunde dat in
2007 is ontwikkeld volstaat om meerdere redenen niet meer. Enerzijds zijn de hierin beschreven
eindtermen toe aan actualisatie, anderzijds ontbreekt in het Handboek een adequaat toetsingskader. In overleg met het College Geneeskundig
Specialismen en met de wetenschappelijke verenigingen van verzekeringsarts en arts Maatschappij en gezondheid is het voornemen gemaakt om
een landelijk opleidingsplan te ontwikkelen om
deze lacunes te repareren. Door een gezamenlijk
inspanning kan winst worden behaald, zowel in
het ontwikkeltraject als ook in de uitvoering van
de vervolgopleiding (gezamenlijke modules). Dit
zal bovendien een positieve invloed hebben op de
latere samenwerking tussen de SG-disciplines.

Modernisering vervolgopleiding
De medische vervolgopleidingen zijn in beweging.
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.
In het jaarlijks overleg tussen de wetenschappelijke verenigingen (NVAB, NVVG en KAMG) met
de hoofden van alle sociaal geneeskundige opleidingen werd geconstateerd dat de sociaal geneeskundige vervolgopleidingen meer gebruik kunnen
maken van de KNMG-expertise.
Begin 2013 zal een vervolgoverleg met de KNMG
plaatsvinden. Onderwerp van gesprek is de interne kwaliteitsborging van de opleiding. Binnen
de sociale geneeskunde bestaat een complexe verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot de
kwaliteit van de opleiding, tussen de opleidingsinstellingen, de wetenschappelijke verenigingen
en de organisaties waar de AIOS en opleiders in
dienst zijn, de zogenoemde opleidingsinrichtingen.
Het jaarlijks overleg tussen de SG wetenschappelijke verenigingen, de hoofden van de vervolgopleidingen en de SGRC is in 2012 voortgezet. Belangrijk onderwerp in oktober 2012 was de stand
van zaken rond de kwaliteitsborging van de sociaal
geneeskundige vervolgopleidingen (zie boven onder Modernisering).
Daarnaast was er aandacht voor de gevolgen van
de samenvoeging van de drie registratiecommissies (SGRC, HRC, MSRC) tot één gemeenschappelijke Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) per 1/1/2013.

GAV-constructie
De NVAB verkent de mogelijkheden om, in samenwerking met de Vereniging voor Zelfstandige
en Freelance gevestigde Bedrijfsartsen (ZFB), als
wetenschappelijke vereniging de erkenning als opleidingsinrichting aan te vragen bij de SGRC (de
zgn. GAV-constructie). Doel hiervan zou zijn om
het opleiden van bedrijfsartsen door zelfstandig
gevestigde bedrijfsartsen mogelijk te maken.
De aanvraagprocedure om als opleidingsinrichting erkend te worden is tijdsintensief en kostbaar;
vaak vormt deze procedure een (te) hoge drempel voor zelfstandig gevestigden. De KAMG is de
NVAB hierin voorgegaan; zij heeft hiertoe in 2012
de Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen
opgericht, die de erkenning als opleidingsinrichting heeft verkregen.
Bij- en nascholing
In het kader van de samenvoeging van de drie registratiecommissies en colleges, kwam er in het
voorjaar van 2012 een voorstel tot harmonisatie
van de Tabel ODB Sociale Geneeskunde 2013. In
de nieuwe ODB-tabel werd voorgesteld om het
begeleiden van aios, coassistenten en sociaal geneeskundige stagiaires niet langer te honoreren
met ODB-punten.
De NVAB heeft zich hier tegen verzet. Ze heeft
gewezen op de stagnerende instroom in de ver-

Handboek en Opleidingsplan
Voor de inhoud van opleidingen sociale geneeskunde zijn randvoorwaarden vastgelegd in het
Kaderbesluit en in het ‘Handboek modernisering
medische vervolgopleidingen/Sociale Geneeskun-
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Voor een wetenschappelijke beroepsvereniging is
dat een opsteker. De samenwerking tussen het
uitvoerend Kwaliteitsbureau NVAB en de CVB als
commissie is erg vruchtbaar gebleken. De uitvoerend bedrijfsartsen in de Commissie zorgen voor
voorstellen die gebaseerd zijn op de dagelijkse
praktijk: zij wikken en wegen en doen voorstellen
aan het bestuur. De voorbereiding, uitvoering, dagelijkse leiding en logistiek zijn in handen van het
Kwaliteitsbureau NVAB.
2012 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van een model voor de Vervolgvisitatie: de
visitatie van bedrijfsartsen die al eens eerder gevisiteerd zijn en geacht worden toe te lichten wat zij
van hun individueel verbeterplan hebben gerealiseerd. In de eerste visitatieronde ging en gaat het
om een nulmeting: de gevisiteerde formuleerde
voor de eerste keer een Individueel Verbeter Plan
en er kon nog niet worden ingegaan op de kwaliteitsinspanningen van voorgaande jaren. In de
vervolgvisitatie komt een terugblik op de voorbije
periode wel aan de orde. 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.
Er werd een pilot worden georganiseerd waaraan
27 bedrijfsartsen deelnamen. Op basis van de evaluatie daarvan werd het model verder aangepast
Uit de evaluatie van de visitaties bleek dat gevisiteerden die middels ofwel een scholing ofwel
door het instructiemateriaal goed te bestuderen,
zich goed hadden voorbereid op de visitatie, deze
met meer plezier en een beter resultaat tot een
goed einde brachten. Daarom is opnieuw een
introductie-training aangeboden tijdens de BG
dagen. Daarnaast is er een video-instructiefilm beschikbaar gekomen op de NVAB website die het
alle gevisiteerden op gemakkelijke wijze mogelijk
maakt om zich te oriënteren op de procedure, het
voorbereidingsmateriaal, de verwachtingen van
visitatoren ten aanzien van het aan te leveren verbeterplan.
(Zie verder in de bijlagen het verslag van de CVB).

volgopleiding bedrijfsgeneeskunde. Eén van de
oorzaken daarvoor is dat de markt van arbodienstverlening onder zware druk staat. Van alle medewerkers, maar zeker van de bedrijfsartsen, wordt
een maximale productie gevraagd. Dit geldt ook
voor opleiders, die hun opleidingstaak dan ook
vaak op bijna vrijwillige basis verrichten. De honorering in de vorm van de ODB-punten compenseert deze inzet enigszins.
De SGRC is in november 2012 akkoord gegaan
met ons verzoek en heeft de begeleiding van aios,
coassistenten en stagiaires in de ODB-tabel gehandhaafd.

3.4. E-learning en implementatie
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:
accreditatiepunten worden pas toegekend nadat
de cursist het programma volledig heeft doorlopen
accreditatiepunten worden pas toegekend nadat
de cursist een voldoende heeft gehaald voor de afsluitende toets.
In juni 2011 werd middels een enquête onder
NVAB leden duidelijk dat bijna alle respondenten
e-learning een goede manier vond om de richtlijnen onder de aandacht te brengen en zou van dit
aanbod gebruik willen maken. Het bestuur van
NVAB heeft de implementatie van richtlijnen op
basis hiervan een impuls willen geven door hiervoor ook E-learning in te zetten. Samenwerking
tussen het Kwaliteitsbureau NVAB, vertegenwoordigers van het bestuur en Quadia web-tv heeft geleid tot het ontwikkelen van de volgende E-learning
modules:
• Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers
met Ischemische Hartziekten
• E-learning module Vaccineren

3.5. Visitatie
Geconstateerd kan worden dat eind 2012 driekwart
van alle bedrijfsartsen in Nederland bezig zijn om
voorgenomen verbeterpunten, ontwikkeld en vastgesteld tijdens de visitatieprocedure, te realiseren.
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Hoofdstuk 4
Bestuursleden, medewerkers, commissies,
werkgroepen en kringen en vertegenwoordigers
Bestuur Vereniging NVAB

Medewerkers Kwaliteitsbureau NVAB

G.B.S. (Jurriaan) Penders voorzitter vanaf 7-11-2012
H.O. (Herman) Spanjaard vice-voorzitter
P.P.C. (Peter) Coffeng secretaris
H.A.B. (Han) Ceulen penningmeester vanaf 7-112012
Dr. T. (Teus) Brand bestuurslid
M.L. (Marlo) van den Kieboom bestuurslid vanaf
4-4-2012
A.J. (Arianne) van Lindhout-van Nie bestuurslid
vanaf 7-11-2012
A. (Angelique) Meijer bestuurslid vanaf 7-11-2012
R.J.M. (Remi) Severeijns bestuurslid

Dr. C. (Kees) van Vliet directeur 		
Prof.dr. C.T.J. (Carel) Hulshof		
Drs. J.H.M. (Jos) Manders		
Dr. A.N.H. (André) Weel 		
Dr. D.J. (David) Bruinvels		
Drs. J.C.M (Jacqueline) Gerritsen		
Drs. M.H.H. (Marjolein) Bastiaanssen
Dr. L. (Linda) Kok			
M. (Marian) Lebbink			
G. (Gerda) Jekel				
I. (Ingrid) Wieman			
S. (Sabrina) Kwint			
E. (Esther) van het Klooster		

Mr. P.E. (Pieter) Rodenburg voorzitter tot 7-11-2012
T.B.P. (Thérèse) Miermans-Lousberg bestuurslid
tot 7-11-2012
F.A.M. (Freek) Broekman vice-voorzitter/penningmeester tot 4-4-2012
M. (Marc) Ligthart bestuurslid tot 4-4-2012
M. (Monique) Willems bestuurslid tot 4-4-2012

1,0 fte
0,3 fte
0,8 fte
0,6 fte
0,6 fte
0,6 fte
0,8 fte
0,6 fte
0,9 fte
0,6 fte
0,6 fte
0,4 fte
0,6 fte

Daarnaast wordt voor de uitvoering van projecten
externe capaciteit ingehuurd.

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

Bestuur Stichting NVAB
G.B.S. (Jurriaan) Penders voorzitter vanaf 7-11-2012
R.J.M. (Remi) Severeijns bestuurslid vanaf 4-4-2012
H.A.B. (Han) Ceulen penningmeester vanaf 7-112012
M.E.M. (Machel) Nuyten (ING)
P.F. (Paul) van Kruining (RWI)
Mr. P.E. (Pieter) Rodenburg voorzitter NVAB tot
7-11-2012
F.A.M. (Freek) Broekman penningmeester NVAB
tot 4-4-2012
T.B.P. (Thérèse) Miermans-Lousberg bestuurslid
NVAB tot 7-11-2012
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Commissies, werkgroepen en kringen
14. Werkgroep Landelijke Overleggroep Bedrijfsartsen Politie (LOBPol)
15. Werkgroep Zelfstandige en Freelance werkende Bedrijfsartsen
16. Werkgroep Bedrijfsartsen Lifestyle (vervallen)
17. Werkgroep Elektronisch Sociaal Medisch
Dossier (ESMD)
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’

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)
11. Werkgroep Bedrijfsartsen Sociale Werkvoorziening (BA-SW)
12. Werkgroep Bank- en Verzekeringswezen, Administratiekantoren en vrije beroepen (Club
25)
13. Werkgroep Bedrijfsartsen Zorg (BAZ)

NVAB-leden die gemandateerd de ‘factor arbeid’ vormgeven in
multidisciplinaire richtlijnen van derden
D. Visser: Osas
A.E. van ’t Riet: Schildklierfunctiestoornissen
Dr. A.N.H. Weel: Preventief Medisch Onderzoek
Dr. A.C.L.P.J. Verhoeven: Complex Regionaal Pijn
Syndroom (herziening)
Dr. D.J. Bruinvels: Ontwikkelingsstotteren

CBO
Prof.dr. W. van Rhenen: Alcoholmisbruik en afhankelijkheid
G. Houwert: Inflammatoire darmziekten
M. Ouwens: Whiplash
L.L.J. Goossens: Lumbosacraal Radiculair Syndroom
F.I.M. ten Have: Chronische rhinosinusitis en
nasale polyposis
H.P.J. Stinis: Lyme-borreliose (Herziening)
J.R.M. Blekemolen: Tabaksverslaving
R. Smit Duijzentkunst: Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit
M.G.C. Ligthart: Osteoperose
Dr. I. van Zanten-Przybysz: Vrouwen met urineincontinentie
Dr. E.J. van der Beek en A.H.J.M. Sterk: Chronisch
Vermoeidheidssyndroom
Dr. G.B.G.J. van Rooy: COPD (Herziening)
M. Massaut-Panis: Subfertiliteit
I.J. van den Broek-van Lieshout: Multiple Sclerose
Prof.dr. C.T.J. Hulshof : Prikkelbare Darmsyndroom

IMPACT
W.N.M. Frankenmolen: psychosociale zorg bij
schokkende gebeurtenissen
KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie)
Dr. L.A.M. Elders: Enkelletsel
Dr. L.A.M. Elders: Aspecifieke KANS
Prof.dr. C.T.J. Hulshof en dr. J.H.A.M. Verbeek:
Aspecifieke Lage Rugklachten
LMDOH (Landelijk Multidisciplinair Overleg
Hartrevalidatie)
J.J.L. van Dijk
J.M.A. Siebers (plaatsvervanger)
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NHG
J.J.L. van Dijk: Hartfalen
J.J.L. van Dijk: Cardiovasculair Risicomanagement

G.T. Miltenburg: Schizofrenie (Herziening)
Verenigde Integrale Kankercentra (VIKC)
T. Rejda: Oncologische revalidatie

Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten
H. Dam: Migraine en Werk
R. van Boven: Chronische Aangezichtspijn

Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)
E.S. Alberga: Richtlijn Guillain-Barré Syndroom
R. van Boven en A.P. Nauta: Richtlijn Aangezichtspijn

NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie)
F.H.W. Jungbauer: Constitutioneel Eczeem
J. Bakker: Contacteczeem

NVAB-leden die referent waren voor
NHG-Standaarden

NVVC
J.J.L. van Dijk: Hartrevalidatie 2011

J.J.L. van Dijk: Acuut coronair syndroom
Dr. D.J. Bruinvels: Angststoornissen
J.J.L. van Dijk: Atriumfibrilleren
J. Konijnenburg: Beroerte
Dr. P.C. Buijs: Depressie
Dr. D.J. Bruinvels: Diabetes
G. Houwert: Diverticulitis
Dr. L.A.M. Elders; Enkelbandletsel
E.A.J.M. Kuin: Hand- en polsklachten
E.S. Alberga: Idiopathische Perifere Aangezichtsverlamming
Dr. A.H.N. Weel: Influenza
G. Frijstein: LTA Chronische nierschade
Dr. J.J. Maas: Maagklachten
P. Bezemer: Mictieklachten
Dr. A.N.H. Weel: Obesitas
H.P.J. Stinis; Parkinson
Prof.dr. C.T.J. Hulshof: Pijnbestrijding (knelpunten)
Dr. A.P. Nauta: Polymyalgia reumatica en arteritis
temporalis
Dr. T. Brand: Preconceptioneel advies
Prof.dr. C.T.J. Hulshof: Prikkelbare darmsyndroom
Dr. A.H.N. Weel: Slaapproblemen en slaapmiddelen
Dr. R. Hoedeman: SOLK
M. Massaut-Panis: Subfertiliteit
M. Massaut-Panis: Traumatrische knieproblemen
M.W.C. Sandbrink: Varices
M. van Beukering en T. Brand: Zwangerschap en
kraamperiode

NVVG/ VGI
Dr. A.C. Verhoeven: Reumatoïde Arthritis
J. Konijnenburg: Niet Aangeboren Hersenletsel
NVVP
J.K. van Driel: Rijgeschiktheid bij stemmingsstoornissen, ADHD en schizofrenie/psychose
Orde van Medisch Specialisten
G. Frijstein: Richtlijn Varicella
R. Naber: Subacromiaal impingement/schouder
Stichting PPM
Dr. G.B.G.J. van Rooy: Lasrook
RIVM
A. de Rooij: Q-Koorts
J.C.M. Bouwmans: Arbeid en de ziekte Lyme
Dr. J.J. Maas: Arbeid en de ziekte Lyme
A. de Rooij: Arbeid en de ziekte Lyme
Slotervaart Ziekenhuis/HIV Vereniging Nederland
G. Reuling: HIV en Arbeid
Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION)
Dr. A.G.E.M. de Boer (Coronel Instituut voor
Arbeid en Gezondheid): Follow up na kinderkanker
Trimbos Instituut
Dr. R. Hoedeman: Somatoforme klachten en
stoornissen
Dr. D.J. Bruinvels: Angststoornissen
Dr. D.J. Bruinvels: Depressie
Mw. C. Scheele: Psychiatrie en Arbeid
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Leden 2012
In het verslagjaar zijn overleden: A.J. van der
Grijspaarde, J. Planken en F.F.H. Rooijers

Ledenbestand 31-12-2012
31-12-2011
Ereleden		6		6
Leden			1707		1760
Buitengewone leden
177		
177
Seniorleden		
55		
52
Totaal			1.945		1.995
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1. COMMISSIE ACCREDITATIE (CA)

te visiteren.
In 2012 is een beperkt aantal scholingen afgewezen. Deze afwijzingen hebben niet geleid tot een
procedure bij de commissie van bezwaar.

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

1.5 Toekomstplannen
Doorgaan met het harmoniseren van de accreditatie binnen de KNMG.
Het visiteren van scholingen volgens de binnen de
AbSg gemaakte afspraken.

1.2. Toelichting op de samenstelling
In oktober 2012 heeft T.B.P. Miermans-Lousberg
(Thérèse) haar bestuursfunctie neergelegd en
heeft Herman Spanjaard haar taken overgenomen.

2. COMMISSIE RICHTLIJNONTWIKKELING EN WETENSCHAP (CROW)

1.3 Taakstelling
De commissie beoordeelt de accreditatie aanvra
gen van bij- en nascholing voor de NVAB en doet
dit op basis van het beroepsprofiel van de bedrijfs
arts, het competentieprofiel bedrijfsgeneeskunde,
Reglement accreditatie Sociale Geneeskunde en
de harmonisatie-afspraken van de KNMG.
Alle aanvragen worden door alle leden beoordeeld.
Hierdoor blijven de leden van de commissie kri
tisch. Een eventuele afwijzing is dan ook geen in
dividuele mening maar wordt gedragen door de
gehele commissie. Tegen een afwijzing is altijd de
mogelijkheid van bezwaar.

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)
Dr. D.J. (David) Bruinvels plv. lid (namens Kwaliteitsbureau NVAB)
Dr. J.J. (Jaap) Maas lid
Dr. T.M. (Teake) Pal lid
M.W.C. (Ria) Sandbrink lid
Dr. F.G. (Frederieke) Schaafsma lid
A.G. (Arnold) Schriemer lid
M.J.T. (Marjon) van Woudenberg lid
Dr. T. (Teus) Brand contactpersoon namens NVABbestuur

1.4 Activiteiten
Het accrediteren van de aanvragen is een continu
proces. Hierbij wordt de commissie, voor de ad
ministratie, ondersteund door het bureau van de
AbSG. Het accreditatieproces verloopt verder volledig via GAIA.
Het AbSG organiseert 1 keer per jaar een bijeen
komst 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 functi
oneert al enkele jaren het accreditatieoverleg, alle
bij de KNMG aangesloten wetenschappelijke ver
enigingen zijn hierin vertegenwoordigd, de voor
zitter woont samen met de contactpersoon van
het bestuur deze bijeenkomsten bij.
In het najaar van 2010 zijn voor het eerst scholin
gen gevisiteerd. Dit is in 2011 geëvalueerd. In 2012
zijn hierover afspraken gemaakt in AbSG verband.
In het najaar van 2012 is het er niet meer van gekomen om scholing volgens de gemaakte afspraken

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 vertrek van een lid en vanwege uitbreiding van de taken van de CROW met operationele
activiteiten (zie activiteiten) vond een wervingsprocedure plaats. De CROW mocht zich verheugen in veel belangstelling vanuit de achterban. Als
nieuwe leden zijn Frederieke Schaafsma, Arnold
Schriemer en Marjon van Woudenberg geworven,
die begin 2012 zijn aangetreden. De uitbreiding
van taken bracht ook behoefte aan professionele
ondersteuning met zich.
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Marian Lebbink is in dit kader bereid gevonden om
het secretariaat van de CROW te voeren.

NVAB-vertegenwoordiger participeert
• becommentariëren van conceptrichtlijnteksten a.d.h.v. AGREE II
• autoriseren namens het bestuur.
Opmerking: monodisciplinaire richtlijntrajecten
van andere organisaties (bijv. NHG-Standaarden)
worden door KBN behandeld.

2.3 Taakstelling van de commissie
De doelstelling van de Commissie Richtlijnontwikkeling en Wetenschap is het gevraagd en ongevraagd
adviseren van het 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 gekomen tot een verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij verschillende soorten richtlijntrajecten. Op basis daarvan werden dit jaar 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 bestuur – beoordelen en
autoriseren van multidisciplinaire richtlijnen van derden.

2.4 Activiteiten
Scholing
Begin 2012 heeft de CROW zich samen met leden
van de Autorisatiecommissie laten scholen in de
toepassing van de AGREE II systematiek voor de
beoordeling van evidence-based richtlijnen.
Bijeenkomsten
In 2012 is de CROW vier keer voor regulier overleg bij elkaar geweest om werkwijze, voortgang,
nieuwe ontwikkelingen en plannen met elkaar te
bespreken. De bijeenkomsten vonden plaats in
Utrecht.

Toelichting
De oorspronkelijke rol van de CROW was gericht op
advisering van bestuur en later het Kwaliteitsbureau
ten aanzien van de ontwikkeling en autorisatie van
monodisciplinaire NVAB-richtlijnen.
Inmiddels 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 achtergrond afgesproken, dat de CROW zich wat betreft
richtlijnontwikkeling richt op de volgende taken:

Operationele activiteiten
De CROW heeft in 2012 haar nieuwe, gedifferentieerde rol ten aanzien van de diverse soorten richtlijnen opgepakt zoals met bestuur en Kwaliteitsbureau overeen gekomen (zie taakstelling).
1. Advisering met betrekking tot nieuwe en te actualiseren richtlijnen
• advies aan het bestuur over de wenselijkheid
van een NVAB-richtlijn over de rol van de
bedrijfsarts bij arbeidsconflicten
• advies aan het bestuur met betrekking tot de
noodzaak om richtlijnen periodiek te actualiseren en de daarbij te volgen werkwijze
• advies aan het bestuur om de richtlijn Astma/
COPD te prioriteren voor actualisatie
• advies aan het bestuur om de richtlijn KANS
te prioriteren voor actualisatie.

1. Ten aanzien van mono- en multidisciplinaire NVABrichtlijnen (bijv. met andere arboprofessionals):
• prioriteren met betrekking tot nieuwe richtlijnthema’s
• prioriteren van te actualiseren bestaande richtlijnen
• becommentariëren en fiatteren van opdrachtformulering, knelpuntenanalyse en uitgangsvragen
• becommentariëren van concept richtlijnteksten
aan de hand van AGREE II.
2. Ten aanzien van multidisciplinaire richtlijntrajecten van derden waarin via het Kwaliteitsbureau een

2. Becommentariëren en fiatteren van opdrachtformulering, knelpuntenanalyses en uitgangsvragen
De CROW heeft op dit vlak geen verzoeken van
KBN ontvangen.
3. Becommentariëren multidisciplinaire richtlijnen
van derden
Per conceptrichtlijn hebben twee CROW-leden
conceptteksten aan de hand van AGREE II beoordeeld en van commentaar voorzien.
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In 2012 zijn vijf multidisciplinaire conceptrichtlijnen
beoordeeld: Lymeziekte, Chronisch vermoeidheidssyndroom, Obsessieve compulsieve stoornis, Lasrook en Depressie (chronische).
4. Autorisatie multidisciplinaire richtlijnen van derden
Per richtlijn hebben twee CROW-leden de richtlijnteksten beoordeeld aan de hand van AGREE II en al
dan niet geautoriseerd.
In 2012 zijn zeven multidisciplinaire richtlijnen behandeld: Amputatie en prothesiologie onderste
extremiteiten, Werk en ernstige psychische aandoeningen, Aspecifieke KANS, Angststoornissen
(gegeneraliseerde), Chronisch vermoeidheidssyndroom, Lymeziekte, Multiple Sclerose. Behalve de
richtlijnen Lymeziekte en Angststoornissen, heeft de
CROW – in een enkel geval met advies voor verbetering in een volgende versie - geautoriseerd.
Beleidsadvies
De CROW heeft het beleidsdocument ‘De bedrijfsarts, Profiel en Producten’ van commentaar voorzien.
2.5 Ontwikkelingen en plannen voor 2013
Evaluatie van de nieuwe taak- en rolverdeling 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 april een ‘retraite’bijeenkomst gepland.

3. COMMISSIE BEROEPSUITOEFENING
EN ETHIEK (CBE)

3.2 Toelichting op de samenstelling
De CBE bestond in 2012 uit 5 gewone leden. Activiteiten worden als vrijwilliger onbetaald uitgevoerd
naast de betaalde werkzaamheden als uitvoerend
bedrijfsarts in de praktijk. Eén lid is tijdelijk passief
agendalid geweest. Bianca Koelemeijer is na 2 jaar
passief agendalidmaatschap in 2012 afgetreden
als lid van de CBE. In 2012 heeft de CBE éen nieuw
aspirantlid welkom geheten en heeft één bedrijfsarts belangstelling getoond voor het aspirantlidmaatschap. Per 1 januari 2013 treedt Ria Bleeker af
als voorzitter en lid.
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. Een zelfstandig gevestigd
lid is in 2012 passief agendalid geweest. De CBE
zou graag nog versterkt worden met zelfstandig
gevestigde collega’s, en collega’s die werkzaam
zijn op beleidsmatig of wetenschappelijk gebied
om ook vanuit deze hoek eigentijdse frisse ideeën
te krijgen.
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.
3.4 Activiteiten
Deelname aan een focusgroepdiscussie over gezondheidsbevordering op de werkvloer: met name
aandacht voor door bedrijfsartsen ervaren morele
aspecten daarbij.
Drie parallelsessies gegeven bij de BG-dagen: Moreel Beraad.
Bijdrage aan document ‘Profiel en producten van
de bedrijfsarts’, waar in opgenomen de tien geboden en daarna genoemd ‘Kernwaarden van de bedrijfsarts’ o.a. middels:
1. het advies om hierin expliciet en kernachtig de
morele waarden die voor ons allereerst als arts en
vervolgens als bedrijfsarts te noemen en middels
2. het opstellen van een ‘checklist’ als hulpmiddel
voor de bedrijfsarts in de praktijk (aanvankelijk on-

3.1 Samenstelling
M.C. (Ria) Bleeker voorzitter
A. (Bea) Groenenberg secretaris
Mr. M.J. (Marja) Kelder lid
F.A. (Ineke) van Werven-Bruijne lid
M.E. (Meike) Voorwald lid
T. (Takis) Sideris aspirantlid
C.G. (Corrie) Zuidhof aspirantlid
Drs. J.H.M. (Jos) Manders buitengewoon lid vanuit
Kwaliteitsbureau NVAB
Mr. C.M.F. (Karien) van Roessel agendalid vanuit de
CWR
R.J.G. (René) Hackmann-Gons tijdelijk agendalid
Dr. T. (Teus) Brand contactpersoon namens het
NVAB-bestuur
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derdeel van het door de CBE in 2011 gereviseerde
NVAB-standpunt Basiscontracten).
Advies om de ‘Leidraad samenwerking bedrijfsarts
& casemanager’ van een checklist te voorzien als
hulpmiddel voor de bedrijfsarts in de praktijk. Tevens bereidheid getoond om samen met A. Weel
deze leidraad aan te vullen met morele aandachtspunten.
Correspondentie met 3 werknemers in het land,
die zich met een klacht over hun bedrijfsarts per
mail gemeld hadden bij de voorzitter van de CBE.
Zij zijn geïnformeerd en terugverwezen naar hun
bedrijfsarts en/of diens klachtenregeling.
Publicatie van 3 FAQs/Moeilijke kwesties in de
bedrijfsartsenpraktijk gepubliceerd via de NVAB
nieuwsbrief en geplaatst op de website.
Deelname aan cursus ethiek International Summer School te Rouen.
Deelname aan een panel bij een landelijk congres
vertrouwenspersoon.
De CBE is in 2012 vijf maal bijeen gekomen in. Eén
van deze bijeenkomsten is besteed aan scholing
middels een ‘Socratische dialoog’ met een professionele gespreksleider D. Kleinlugtenbelt. Twee
bijeenkomsten zijn deels besteed aan een verkorte
training ‘Morele oordeelsvorming’ door Sabrina
Kwint. Er is 1x overleg geweest tussen de voorzitter
van de CBE met de contactpersoon van het NVABbestuur Teus Brand.

Het gestructureerde overleg tussen de voorzitter
van de CBE en de contactpersoon van het NVABbestuur heeft slechts één keer plaatsgevonden. In
de afgelopen 2 jaar is de voorzitter van de CBE niet
uitgenodigd geweest bij een NVAB-bestuursvergadering, zoals wel was afgesproken in de strategische leidraad NVAB 2010-2015.
De CBE ervaart het contact tussen het NVAB-bestuur en de CBE als commissie van de NVAB voor
verbetering vatbaar, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
3.6 Toekomstplannen
In 2008 heeft de CBE besloten om bij haar activiteiten de focus vooral te leggen op de moreelethische aspecten van de beroepsuitoefening. 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 (TBV of nieuwsbrief
of door (aantrekkelijke/makkelijke) toegang tot de
website
De CBE wil bijdragen aan de beroepsuitoefening
door het toevoegen van een moreel ethisch kader
aan documenten, standpunten e.d., maar zal zich
minder gaan richten op het afleveren van volledige
nieuwe of herziene beleidsdocumenten.
Onderhouden en verstevigen van een netwerk en
contacten met:
•
Contact NVAB-bestuur minimaal jaarlijks
•
Contact met bedrijfsartsopleidingen
•
Contact met NVVG-commissie Ethiek en wetenschap.

3.5 Evaluatie
De voorgenomen activiteiten die in het jaarplan
voor 2012 zijn genoemd zijn grotendeels uitgevoerd.
Beantwoorden van vragen van de vraagbaak is een
doorlopende activiteit.
Ons advies ‘Overwegingen bij de bedrijfsgeneeskundige advisering over vruchtbaarheidsbehandeling en werk’ uit 2011 heeft geleid tot een bespreking ervan bij een regulier overleg tussen de NVAB
en het UWV. De bewaking van het vervolg ligt nu
bij het NVAB-bestuur.
Door ontbreken van een vraag aan de CBE is door
de CBE inhoudelijk niet bijgedragen aan verdere
ontwikkeling van de leidraad ‘Samenwerking bedrijfsarts & casemanager.
De CBE heeft de deelnemers van de parallelsessies
‘Moreel Beraad’ bij de BG-dagen benaderd met het
verzoek lidmaatschap van de CBE te overwegen.
Dit heeft geleid tot aanmelding van 2 nieuwe aspirantleden.

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
Prof.mr. A. (Aart) Hendriks adviserend lid namens
KNMG
Mr. S. (Sjaak) Nouwt tijdelijk vervanger A. Hendriks
Drs. J.H.M. (Jos) Manders vanuit Kwaliteitsbureau
NVAB
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M.L. (Marjo) van den Kieboom contactpersoon
namens NVAB-bestuur

Eerste aanzetten tot herzien en aanvullen van de
leidraad bedrijfsarts & casemanagement zijn gemaakt. Een conceptwerkwijzer van André Weel is
eind van het jaar ontvangen.
2. RIV-toets en loonsancties UWV
Het onderwerp loonsancties door het UWV waarover een aantal signalen de CWR heeft bereikt
is overgeheveld naar de stuurgroep poortwachter. Dit overleg is nieuw leven ingeblazen. Rocco
Kloots (namens de NVAB) en Niek Weesie nemen
deel aan dit overleg. In dit overleg komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met het beoordelingskader van het UWV.
Het bestuur heeft van de CWR antwoord gekregen
op enkele vragen over de wijze waarop het UWV
de inspanningen van de bedrijfsarts toetst (de RIVtoets). Notitie 5 december 2012.
De vraagbaak is een continue 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.

4.2 Toelichting op de samenstelling
Medio 2012 heeft Arjen de Lege afscheid genomen
van de CWR.
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 bijzonder 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 achtste jaar van haar bestaan 3 maal bijeen geweest. Punt van zorg was en
is de participatie en het voortbestaan van de CWR.
In 2011 spraken we voor 2012 een andere werkwijze af teneinde deze problemen te ondervangen.
Die werkwijze werd uiteindelijk niet volledig gevolgd, we hebben toch driemaal plenair vergaderd.
Twee belangrijke onderwerpen zijn uitgebreid besproken:
1. Bedrijfsarts en casemanagement
Het bestuur heeft de CWR gevraagd een leidraad
uit te brengen waarin werkwijze(n) en rechten/
plichten in de relatie tot casemanagers wordt beschreven. De CWR heeft in 2011 en begin 2012 een
leidraad bedrijfsarts & casemanagement ontwikkeld met het accent op juridische aspecten. In het
voorjaar 2012 is deze tijdens de ALV vastgesteld.
In het bijzonder besteedt de leidraad aandacht aan
de communicatie tussen de verschillende partijen.
Zeker niet alle aspecten in verband met de inzet
van casemanagers zijn beschreven in deze eerste
versie. Zo zijn enkele ethische kwesties nog niet
uitgewerkt en ook niet de vraag hoe bedrijfsartsen
zich kunnen opstellen wanneer de rol van de casemanager in contracten niet juist wordt weergegeven.
Tijdens de BG-dagen is een parallelsessie gewijd
aan de leidraad bedrijfsarts & casemanagement.
Ook hier bleek dat een aantal aspecten heftige discussies opriepen. Een vervolg op deze eerste versie werd aangekondigd.

4.5 Evaluatie
Gerealiseerd is:
De leidraad casemanagement; aangeboden aan
bestuur NVAB, november 2011. Vastgesteld op de
voorjaarsvergadering 4 april 2012 en gepubliceerd.
Notitie over de RIV-toets, loonsancties en werkwijze UWV.
4.6 Toekomstplannen
Onderwerpen voor de CWR in 2013 zijn:
• Doorontwikkelen van de leidraad casemanagement. Met CBE en Kwaliteitsbureau
bespreekt de CWR de verdere uitwerking van
deze leidraad.
• Voortgang inzake RIV-toets en loonsancties,
(paradigmagroep).
• Evaluatie Leidraad bedrijfsarts en privacy,
conform toezegging NVAB aan ministerie
SZW en opgenomen in haar brief naar de
Tweede Kamer van 16 januari 2013 naar
aanleiding van het rapport ‘Het medisch beroepsgeheim in dubio’ van Erasmus Universiteit Rotterdam, 1 oktober 2012.
• Evaluatie werkwijze van de CWR.
• P.M. Juridische aspecten van medische keuringen, verplicht gesteld door werkgever,
maar niet op basis wet en regelgeving of cao.
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5. COMMISSIE TOT TOEKENNING VAN
DE BURGER-/ZIELHUISPENNING
(CBZ)

gekeerd 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.

5.1 Samenstelling
Dr. T.M. (Teake) Pal voorzitter
M.D.M. (Monique) van Beukering lid
K.T. (Kees) Niks lid
Dr. J.B.T. (Frederieke) Schaafsma lid
M.J. (Maarten) van Til lid
Dr. T. (Teus) Brand contactpersoon namens NVABbestuur

5.4.Activiteiten
In 2012 werd geen Burgerpenning toegekend. Het
was de bedoeling om net als voorheen in de najaarsvergadering de Zielhuispenning uit te reiken,
maar omdat die het afgelopen jaar in het teken
stond van het afscheid van de voorzitter van de
NVAB is besloten dit nu tijdens de voorjaarsvergadering in 2013 te doen. Er vond geen verkiezing
plaats van de bedrijfsarts Par Excellence. Voorjaar
2012 was er de reguliere correspondentie met de
opleidingsinstituten over het nomineren voor de
Zielhuispenning, gevolgd door het nodige leeswerk
in de zomermaanden. Ook dit jaar was het aantal
nominaties door het geringe aantal cursisten weer
opvallend laag. Helaas lijkt deze geringe instroom
niet alleen gevolgen te hebben voor het aantal cursisten dat men nomineert, maar lijkt het ook zijn
weerslag te hebben op de kwaliteit van de genomineerde scripties. Dat geldt echter niet voor de
winnaar van de Zielhuispenning 2012. Die scriptie
werd unaniem door de CBZ als de beste gezien en
stak duidelijk boven de rest uit. Omdat de naam
van de winnaar dus pas in april 2013 bekend wordt
gemaakt, kan de naam in dit jaarverslag nog niet
genoemd worden. Besluitvorming over nominatie
en de prijswinnaar was ook nu weer mogelijk door
uitwisseling van standpunten via de e-mail.

5.2 Toelichting op de samenstelling
Na al een tijd het voorzitterschap van de CBZ te
hebben waargenomen voor Kees Niks, heeft Teake
Pal dit in de loop van 2012 definitief van hem overgenomen.
Na vele jaren lid te zijn geweest is Gert van der
Laan in 2012 gestopt met zijn werkzaamheden
voor de commissie. Met dank voor de belangrijke
bijdrage die hij in al die jaren aan het werk van de
CBZ heeft geleverd, is in november afscheid van
hem genomen. Hij is opgevolgd door Frederieke
Schaafsma werkzaam als senior onderzoeker bij
het EMGO (VUmc).
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 (najaarsvergadering, BG-dagen).
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. 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 uit-

5.5. Toekomstplannen
In het jaar 2013 zullen zowel de Burgerpenning als
de Zielhuispenning uitgereikt worden en zal opnieuw door vertrek van een lid van de CBZ opvolging gerealiseerd moeten worden. Met de werving
is reeds een begin gemaakt.

6. COMMISSIE INTERNATIONALE BETREKKINGEN (CIB)
6.1. Samenstelling
P.J. (Piet) Kroon voorzitter
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Dr. D. (Dick) Spreeuwers secretaris
Prof.dr. C.T.J. (Carel) Hulshof lid
O.B.A. (Brinio) Veldhuijzen van Zanten lid
J.A. (Jacques) van der Vliet lid
Dr. A.N.H. (André) Weel lid
H.O. (Herman) Spanjaard contactpersoon namens
NVAB-bestuur

Dick Spreeuwers en André Weel zijn in 2012 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 André Weel als
voorzitter en Dick Spreeuwers als secretaris heeft
regelmatig vergaderd. De conferentie zal plaatsvinden van 28 t/m 31 oktober 2013. Locatie is de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Carel Hulshof vertegenwoordigde de CIB op het
30ste internationale ICOH-congres te Cancun,
Mexico, in maart 2012.
Jacques van der Vliet en André Weel hebben namens de CIB de Belgische visienota betreffende de
ontwikkelingen in de arbeidsgeneeskunde bestudeerd en van commentaar voorzien. De visienota
en het commentaar zullen worden gepubliceerd in
TBV van februari 2013.

6.2 Activiteiten
De CIB kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen, en
wel op 30 januari, 16 april, 18 juni, 10 september en
10 december. De CIB vergadert bij het Kwaliteitsbureau NVAB te Utrecht.
Internationale 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 Jacques van
der Vliet en Dick Spreeuwers. Laatstgenoemde is
tevens voorzitter van UEMS-SOM. Voor meer informatie zie de website van de UEMS-SOM: www.
uems-occupationalmedicine.com
Jacques van der Vliet is chairman van de Subcommittee Prevention van het Comité Permanent des
Médecins Européens (CPME), een adviesorgaan
voor de Europese Commissie.
Nadat André Weel in 2011 zijn functie van Secretary General van de European Association of
Schools of Occupational Medicine (EASOM) had
neergelegd, is er geen Nederlandse vertegenwoordiging meer in het bestuur van EASOM (www.easom.org). Ook bij de 12e EASOM Summer School
te Berlijn ontbrak een Nederlandse afvaardiging.
Dick Spreeuwers onderhoudt vanuit de UEMS
contacten met EASOM-president G. Schmeisser.
Carel Hulshof is afgetreden als voorzitter van het
ICOH Scientific Committee Health Services Research and Evaluation in Occupational Health.
Meer informatie over dit Committee op www.icohweb.org
Carel Hulshof heeft in 2012 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.

Nationale activiteiten 2012
In de januarivergadering heeft de CIB haar jaarplan en begroting (met budget van € 4.000, zie
jaarverslag 2010) voor 2012 vastgesteld.
De CIB heeft, naar aanleiding van een voorzet van
Jacques van der Vliet en André Weel, gediscussieerd over een nieuwe opzet, waarbij de voortgang
van de activiteiten minder afhankelijk wordt van
het bijwonen van de commissievergaderingen.
Ook is een nieuwe naam voorgesteld: ‘Commissie Europa NVAB’ (CEN). Dit vanwege de constatering dat het leeuwendeel van de internationale
activiteiten (UEMS, EASOM, CPME) zich binnen
Europa afspeelt, en het goed is om een focus te
kiezen. De discussie over deze naamsverandering
is nog niet afgerond. Wel is een internetplatform
gestart op LinkedIn (zie verder in dit verslag).
De CIB heeft een bijdrage geleverd aan de Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2012 door de realisering
van twee parallelsessies. Er was een sessie met M.
Caubo, chief medical officer bij DSM, over corporate social responsibility, waarbij Brinio Veldhuijzen van Zanten als facilitator optrad. En er was een
sessie met Ewan MacDonald, University of Glasgow, over The Fate of Jimmy over sociale status,
werkloosheid en (on)gezondheid. Een pleidooi om
breder te kijken dan alleen naar mensen met een
baan. Hier was Piet Kroon de facilitator.
De CIB was voltallig aanwezig bij de oratie van
Carel Hulshof op 11 oktober te Amsterdam, vanwege zijn benoeming tot NVAB-hoogleraar.
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In 2012 heeft de CIB haar advies aan het NVAB-bestuur afgerond en ingediend. Het advies was opgesteld naar aanleiding van de adviesaanvraag van
het bestuur inzake de consequenties van de Europese regelgeving voor Nederland. Het bestuur had
deze aanvraag geformuleerd als onderdeel van de
Strategische Leidraad 2010-2015.
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.
De CIB heeft in 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 2012 zeven personen aangesloten. A. Weel is
moderator van deze LinkedIn groep.
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.

Drs. A.H.J.M. (Arthur) Sterk lid (namens de
NVVG)
Prof.dr. C.T.J. (Carel) Hulshof adviseur coördinator
richtlijnontwikkeling NVAB
G.B.S. (Jurriaan) Penders plaatsvervangend lid
(voorzitter NVAB)
M.D.M. (Monique) van Beukering plaatsvervangend lid
Prof.dr. J.J.L. (Jac) van der Klink plaatsvervangend
lid
M.W.C. (Ria) Sandbrink plaatsvervangend lid (beroepsopleidingen)
Vacature plaatsvervangend lid (bedrijfsarts, praktiserend)
Vacature plaatsvervangend lid (bedrijfsarts, praktiserend)
Vacature plaatsvervangend lid (buiten beroepsgroep)
P.P.C. (Peter) Coffeng contactpersoon namens
NVAB-bestuur
7.2 Toelichting op de samenstelling
De leden alsmede alle plaatsvervangende leden
van de Autorisatie Commissie worden benoemd
voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor
een tweede periode is mogelijk. Pieter Rodenburg
is als plaatsvervangend lid per 7 november 2012
opgevolgd door Jurriaan Penders.
7.3 Taakstelling
In opdracht van de Ledenvergadering mandateert
het NVAB - bestuur de AC om namens de NVAB
een oordeel uit te spreken. Indien de AC besluit tot
autorisatie dan betekent dit dat de richtlijn geldt
voor alle leden van de NVAB.
De AC 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 AC een afweging maken tussen het
in wetenschappelijk opzicht noodzakelijke, het optimale in ideale omstandigheden en het praktisch
haalbare in normale omstandigheden.

6.3 Evaluatie
De start van het Europees Platform NVAB op LinkedIn, de bijdrage aan de Bedrijfsgeneeskundige
Dagen en de afronding van het advies aan het bestuur waren belangrijke ‘wapenfeiten’ van de CIB
in 2012.

7. AUTORISATIECOMMISSIE (AC)
7.1 Samenstelling
G.G. (Bertus) Robeer voorzitter
M. (Marian) Lebbink secretaris (vanuit het Kwaliteitsbureau)
Prof.dr. J.R. (Han) Anema lid
Prof.dr. W. (Willem) van Rhenen lid
Drs. L. (Linda) de Roos lid
Dr. P. (Paul) Smits lid
Dr. A.C.L.P.J. (Arco) Verhoeven lid
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7.4 Activiteiten
AGREE-training
De AC gebruikt AGREE-II om de richtlijnen professioneel te kunnen autoriseren. Het AGREE-instrument is een algemeen hulpmiddel voor richtlijnmakers en - gebruikers om de methodologische
kwaliteit van klinische richtlijnen te beoordelen.
Omdat het AGREE instrument een vernieuwing
had ondergaan is het NVAB bestuur in 2011 gevraagd om de AC, samen met de CROW de gelegenheid te bieden een training AGREE-II te organi
seren. Op 14 februari 2012 hebben de leden van de
AC en CROW in aanwezigheid van Carel Hulshof
(KBN) deelgenomen aan de training. De training
werd verzorgd door Mariska Tuut, senior adviseur/
epidemioloog. Zij is oprichter van PROVA, een bureau dat zich richt op het verbeteren van kwaliteit
in de gezondheidszorg.

de NVAB besloten om een specifieke richtlijn
voor bedrijfsartsen te ontwikkelen ‘Obstructieve
Slaapapneusyndroom en werk’. Het doel van deze
richtlijn is om de bedrijfsarts te ondersteunen bij
het herkennen en begeleiden van werkenden met
OSAS en te vóórkomen dat werknemers onnodige
risico’s lopen op het werk of risico’s veroorzaken
voor derden. De bedrijfsartsen Daniëlle Visser en
Eric Stigter hebben namens de NVAB deel uitgemaakt van de projectgroep die de richtlijn heeft
samengesteld.
Richtlijn Vermindering van tilbelasting om rugklachten te voorkomen
In het kader van het project ‘Onderzoek en informatievoorziening arbodeskundigen worden
meerdere richtlijnen ontwikkeld. De beroepsverenigingen die bij de ontwikkeling van een aantal
multidisciplinaire richtlijnen samenwerken zijn de
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Nederlandse Vereniging
voor Arbeidshygiëne (NVvA), Beroepsverenging
Arbeids- & Organisatiedeskundigen (BA&O) en
de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
(NVVK). De richtlijn Vermindering van tilbelasting
om rugklachten te voorkomen is de eerste multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld door de vier beroepsverengingen van de kerndisciplines volgens
de Arbowet. De doelstelling van de richtlijn is het
in beeld krijgen van problemen in werksituaties
om aanbevelingen te doen voor oplossingen om
het risico op rugklachten door tillen weg te nemen.
Vanuit de NVAB waren Jos Verbeek, bedrijfsartsepidemioloog, Leo Elders, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige en Carel Hulshof, bedrijfsarts
(KBN) vertegenwoordigd.

Autorisatieproces
Om het autorisatieproces kwalitatief te verbeteren
is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd en geïmplementeerd. Daarbij wordt het digitale AGREE–
instrument door de leden van de AC 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.
De introductie van de nieuwe werkwijze heeft
plaatsgevonden bij de autorisatie van de richtlijn
Obstructieve Slaapapneusyndroom en werk. De
ervaringen waren dusdanig positief dat de commissie heeft gekozen om deze werkwijze voort te
zetten.
Autorisatie richtlijnen
In 2012 werden de volgende richtlijnen geautoriseerd:
• Obstructieve Slaapapneusyndroom en werk
(monodisciplinair)
• Vermindering van tilbelasting om rugklachten
te voorkómen (multidisciplinair voor arboprofessionals).

In 2012 is er een overleg tussen de voorzitter AC
en voorzitter CROW geweest waarbij de introductie van AGREE-II is de besproken, de methodiek
die richtlijnontwikkelaars dienen te gebruiken voor
het opstellen van hun evidence based richtlijnen.
Ook de ‘sturende’ en ‘toetsende’ rol van de CROW
in dit proces is aan de orde geweest. Daarnaast
werden ook de kaders besproken waarbinnen de
AC en CROW invulling geven aan hun doelstellingen en die de basis vormen van de samenwerking
tussen AC en CROW.

Obstructieve slaapapneu en werk
In 2009 heeft CBO de multidisciplinaire richtlijn
‘Diagnostiek en behandeling van het obstructieve
slaapapneusyndroom (OSAS) bij volwassenen’
gepubliceerd. Omdat niet onderkende OSAS
grote gevolgen voor het werk kan hebben, heeft

Op verzoek van de voorzitter van de CROW werd
er door de voorzitter van de AC commentaar ge-
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leverd op de herziene richtlijn Cardiovasculair
Risicomanagement (2011). Daarnaast werd op
verzoek van de voorzitter van de NVAB door de
voorzitter van de AC ook commentaar geleverd
op het concept rapport “De bedrijfsarts, Profiel
en Producten”. Het conceptrapport werd besproken in de NVAB-ledenvergadering in november
2012 en is in aangepaste vorm vastgesteld. Het
document heeft als titel ‘10 Kernwaarden van de
bedrijfsarts’ gekregen en maakt duidelijk waar de
bedrijfsarts anno nu voor staat.

Autorisatiecommissie van de NVAB.

8. COMMISSIE VISITATIE BEDRIJFSARTSEN (CVB)
8.1 Samenstelling
Dr. L.P.H. (Leo) Vermeer voorzitter
J.G.F. (Gertjan) Beens lid
B.G.H. (Bart) Goessens lid
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 namens
NVAB-bestuur

7.5 Toekomstplannen
Een kernactiviteit van de Autorisatiecommissie is
de autorisatie van evidence based richtlijnen. Tot
de andere activiteiten behoort 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.

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. In de loop van 2011 heeft commissielid Carlita Rossou zich teruggetrokken uit de
commissie. Aan het eind van 2012 heeft Peter Coffeng zijn taak overgedragen aan Angelique Meijer
als contactpersoon namens het NVAB-bestuur.

In 2013 zullen naar verwachting de volgende richtlijnen voor autorisatie worden aangeboden:
• Agressie en Geweld (multidisciplinair met
andere arboprofessionals)
• Werkdruk (multidisciplinair met andere arboprofessionals)
• Veilig gedrag in productieomgevingen (multidisciplinair met andere arboprofessionals)
• Lyme en Arbeid
• Computerwerk (multidisciplinair met andere
arboprofessionals)
• Balans werk en privé (multidisciplinair met
andere arboprofessionals)
• Klachten aan arm, schouder, of nek (herziening)
• COPD (herziening).

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 leden van de autorisatiecommissie hebben ook
in 2012 met veel enthousiasme weer een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het professioneel handelen van de bedrijfsarts i.c. de kwaliteit van evidence-based richtlijnen. De AC heeft
zich verder kunnen professionaliseren waarbij de
inzet en deskundigheid van de AC leden zeer prijzenswaardig mag worden genoemd. Een uitstekende basis voor toekomstige uitdagingen van de

8.4 Activiteiten
Het visitatiemodel blijft voortdurend in ontwikkeling. In 2012 zijn voor diverse instrumenten verbeterde versies ontwikkeld. Hierbij gaat het om een
nieuwe versie voor de feedbackvragenlijsten voor
klanten/opdrachtgevers en voor collega’s. Ook de
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evaluatievragenlijst, die aan het eind van de visitatie wordt ingevuld, is aangepast. Daarnaast is
een nieuwe medical audit, dit keer voor Keuringen,
ontwikkeld. Deze nieuwe instrumenten zullen in
gebruik worden genomen als de nieuwe, verbeterde versie van ADAS gereed is (begin 2013).
Het CBO heeft in 2012, in nauwe samenspraak
met de gebruikers, waaronder de NVAB, een nieuwe versie van ADAS ontwikkeld. Het ontwikkeltraject is om diverse redenen vertraagd; gepland is nu
dat de nieuwe versie in februari 2013 beschikbaar
komt voor de gebruikers.
In overleg met de SGRC zijn nieuwe afspraken gemaakt over de termijnen voor aanmelding voor de
visitatie. Gebleken was dat de herregistratieprocedure 2-3 maanden in beslag kan nemen. Indien
gevisiteerden (de afronding van) hun visitatie te
krap op de herregistratiedatum planden, kon dit
problemen geven.
In september is opnieuw een groep nieuwe visitatoren getraind en benoemd. Hiermee komt het
aantal visitatoren op 60.
Een belangrijk onderwerp in 2012 was de Vervolgvisitatie, waarvoor de opzet in hoofdlijnen in 2011
door het bestuur werd vastgesteld op voorstel van
de CVB. De uitwerking daarvan en het uittesten in
een pilot heeft in 2012 plaatsgevonden. Het idee is
dat de gevisiteerde tijdens de periode tussen twee
visitaties een portfolio bijhoudt van de activiteiten,
die hij/zij onderneemt om de verbeterpunten uit
het eigen IVP te realiseren. Aan het eind van de
vijfjaren periode maakt de gevisiteerde ten behoeve van de formele vervolgvisitatie een Samenvatting Visitatieportfolio (in de vorm van een document, waarin de gevisiteerde per verbeterpunt kort
verslag doet van zijn/haar activiteiten en leerervaringen). Daarnaast formuleert de gevisiteerde een
aantal verbetertrajecten voor de volgende periode.
Het IVP bevat dus een terugblik en een vooruitblik. Beide onderdelen worden door de visitatoren beoordeeld. In 2012 is deze nieuwe werkwijze
uitgetest in een pilot, waaraan 27 gevisiteerden
en 8 visitatoren deelnamen. In november kon de
pilot succesvol worden afgesloten. Op basis van
de evaluatie heeft de CVB nog een aantal zaken
aangepast, waarna het uitgewerkte model voor de
Vervolgvisitatie in december door het bestuur is
goedgekeurd.
Met het naderen van de vervolgvisitatie heeft de
CVB ook veelvuldig gesproken over de richting
waarin de visitatie van de NVAB zich moet ontwik-

kelen. De visitatie is destijds als educatief model
gestart.
Gevisiteerden evalueren zichzelf, ontvangen feedback van anderen en formuleren vervolgens hun
eigen verbeterpunten. Tegelijkertijd dient het IVP
wel aan formele eisen te voldoen. Bij de medisch
specialisten is de tendens zichtbaar dat de toetsing in de kwaliteitsvisitatie (van maatschappen)
‘harder’ wordt: men overweegt meer gebruik te
gaan maken van een algemeen normenkader (met
minimumnormen en streefnormen), waaraan de
praktijk getoetst kan worden. De CVB beraadt zich
op de gewenste ontwikkeling voor de NVAB-visitatie.
8.5 Toekomstplannen
De eerste visitatie is eind 2012 door ca. 1250 bedrijfsartsen voltooid. Verwacht wordt dat in 2013
en 2014 nog tussen de 300-400 deelnemers zullen volgen. Vanaf 2013 zal de 2de ronde, de vervolgvisitatie, van start gaan. Het ligt voor de hand
dat hiervoor, net zoals destijds in 2007-2008, nog
geen grote aantallen bedrijfsartsen aangemeld
worden; we verwachten ca. 200 personen. Het totaal aantal visitaties zal in 2013 dus lager liggen
dan in de voorgaande jaren.
Er zijn nu ca. 60 visitatoren actief. De verwachting
is dat in 2013 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. De commissie voelt nu sterk de behoefte om de basale uitgangspunten van de visitatie nog eens tegen het
licht te houden. De CVB streeft ernaar om in 2013
haar visie op de toekomst van het visitatiemodel
te bepalen.

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
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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
3 april 2013: Voorjaarsledenvergadering
30 en 31mei 2013: Bedrijfsgeneeskundige dagen:
Tien voor de bedrijfsarts
6 november 2013: Najaarsledenvergadering.

10. FINANCIELE ADVIESCOMMISSIE
(FAC)

9.2. Toelichting bij de samenstelling
Eind 2012 heeft Arianne Lindhout Jurriaan Penders
opgevolgd als contactpersoon namens het NVABbestuur.

10.1 Samenstelling
R.A.M. (Rudolf) de Bruijn lid
E.P. (Ernst) Harderwijk lid
P.R.A. Peter) Wijngaard lid
Mr. P.E. (Pieter) Rodenburg/R. (Remi) Severeijns
contactpersonen namens NVAB-bestuur

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

10.2 Toelichting op de samenstelling
In 2012 is de samenstelling van de FAC ongewijzigd gebleven.
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 aspecten in de eerstvolgende ledenvergadering verslag te doen.

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 2012
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.
Het bestuur van de NVAB heeft in overleg met de
Commissie NVAB Nascholing (CNN) de uitgangspunten geformuleerd voor de ‘BG-dagen’, die over
de jaren heen als leidraad zal dienen voor de organisatoren.
Voor informatie over het wetenschappelijk gedeelte van de ledenvergaderingen en de Bedrijfsgeneeskundige dagen 2012 zie eerder in het NVABjaarverslag 2012.

10.4 Activiteiten
De FAC heeft in 2012 een bijzonder jaar gekend.
De FAC was het namelijk fundamenteel oneens
met de door het bestuur gekozen richting voor het
financieel beleid van de vereniging. De FAC heeft
de leden daarom op de najaarsALV van 2012 geadviseerd de begroting 2013 van de NVAB niet goed
te keuren en het bestuur te vragen een nieuwe begroting op te stellen.
De ALV en eerder al het bestuur hebben het advies
van de FAC niet overgenomen. De begroting is ongewijzigd aangenomen.
Ondanks nader overleg met het bestuur blijft de
FAC het fundamenteel oneens met de gekozen financiële koers. De FAC maakt zich grote zorgen
over de financiële toekomst van de NVAB en heeft
weinig vertrouwen dat het bestuur dit tij met het
ingezette beleid gaat keren. De conclusie is dat de
FAC onvoldoende vertrouwen heeft in een deugde-
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lijk financieel beleid en beheer van de Vereniging
NVAB.

ben. 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.
De werkgroep is in 2012 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.
A. Pieterse, seniormedewerker bij Cedris: Visie
Cedris op de gevolgen van de Wwnv voor SW-bedrijven en SW-populatie. Laatste ontwikkelingen?
Consequenties voor ons werk als bedrijfsarts?
R. Tillema, verslavingsarts: ‘Verslaving en Werk’.
Collega Tillema heeft meegewerkt aan de gelijknamige STECR Werkwijzer en heeft de werkgroep bijgepraat over onder meer de meest recente visies
op verslaving, de behandelmogelijkheden, de organisatie van de verslavingszorg en de mogelijkheden voor het optimaliseren van de samenwerking
tussen verslavingszorg en bedrijfsarts.
M. Migchels, Dariuz: Mogelijkheden van en ervaringen met dit instrument dat onder meer door
SW-bedrijven gebruikt wordt bij de plaatsing van
nieuwe medewerkers en ten behoeve van doorstroom.
W. Visser, BureauTaal: “Eenvoudig Nederlands is
onontkoombaar”, voorlichting over de activiteiten
van BureauTaal, begrippen als taalniveau B! en het
belang van eenvoudige teksten in ons dagelijks
werk.
E. Wijers en P. Vink, AVG-artsen: Presentatie over
het werk van de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten, over de organisatie en financiering van
het werk van de AVG-arts, en de samenwerking
met bedrijfsartsen en de GGZ. De ervaring met de
werknemers van SW-bedrijven en met de SW-bedrijven. Tips voor de omgang met en begeleiding
van werknemers met een verstandelijke beperking? Hoe kunnen we voorkomen dat deze in het
werk worden overschat en overbelast? Ontwikkeling van de belastbaarheid van een werknemer met
een verstandelijke beperking bij het ouder worden.
E. Lemmens, Prae> Advies & Onderzoek: Ontstaansgeschiedenis van de benchmark ziektever-

11. WERKGROEP BEDRIJFSARTSEN SOCIALE WERKVOORZIENING (BA-SW)
11.1. Samenstelling bestuur
C.A. (Aad) le Duc voorzitter
H.C. (Helen) van Oene-Oprel penningmeester, secretaris a.i.
R. (Remi) Severeijns contactpersoon namens NVABbestuur
11.2. Toelichting samenstelling bestuur
In de samenstelling van het bestuur zijn dit jaar
geen wijzigingen opgetreden. De functie van secretaris is nog vacant. Werkgroeplid collega Kessels verdient wederom een eervolle vermelding
voor het ‘contracteren’ van sprekers ten behoeve
van bij- en nascholing.
11.3. Samenstelling werkgroep
De werkgroep heeft ongeveer 60 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.
11.4 Taakstelling
De werkgroep beoogt een platform te zijn ten behoeve van bedrijfsartsen werkzaam voor de Sociale Werkvoorziening (SW).
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 UWV-SMZ.
volgen van actuele ontwikkelingen met impact op
de SW, zoals in het bijzonder wetswijzigingen in de
sociale zekerheid.
11.5. Activiteiten
Op LinkedIn werd een Groep aangemaakt waar
alleen leden van de werkgroep toegang toe heb-
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zuim in de SW, trends, mogelijke oorzaken op
rond van de cijfers uit de benchmark.
De drie bijeenkomsten van de NVAB-werkgroep
BASW vonden plaats in het hoofdkantoor van Arbo
Unie in Utrecht. Dit met dank voor de gastvrijheid.

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
‘open’ spreekuur van de bedrijfsarts is eveneens
een instrument om dit doel te bereiken.
Voor deze nuttige en onzes inziens 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.

11.6 Toekomstplannen
In 2013 zal de Werkgroep BASW wederom driemaal bijeenkomen.
Geplande data zijn vrijdag 15-03, 14-06 en 08-11.
Nascholingsthema’s zoals deze voorlopig vastgesteld zijn:
• De Participatiewet
• Duurzaam werken: Lectoraat SBCM
• 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 sprekers uit de politiek.
• Arbocatalogus SW.
De aansluiting met GAIA is gerealiseerd, zodat
door aanwezige leden behaalde nascholingspunten ook direct digitaal toegekend worden. Voor het
verslagjaar 2011 zijn voor de themabijeenkomsten
3 x 4 = 12 accreditatiepunten toegekend door het
ABSG. Dit was voorgaande jaren 15. Mogelijk is er
sprake van een vergissing.
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. Er zou per 1 januari 2013 één regeling voor de onderkant van de
arbeidsmarkt komen. De nieuwe Wet werken naar
vermogen die de Wet Wajong, WWB, WIJ en WSW
samen moest voegen, is in verband met de val van
het kabinet controversieel verklaard. In plaats van
de Wwnv staat nu de Participatiewet die hiermee
veel overeenkomsten vertoont in de steigers. 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

12. WERKGROEP BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN, ADMINISTRATIEKANTOREN EN VRIJE BEROEPEN (Club 25)
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
M.L. (Marlo) van den Kieboom contactpersoon
namens NVAB-bestuur
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12.2 Toelichting samenstelling bestuur
De leden van het bestuur zijn afgevaardigden vanuit de verschillende arbodiensten.
Halverwege het jaar is voorzitter gestopt met Club
25 en dit is niet opgevuld door een nieuw lid. Het
bestuur gaat met de huidige 3 leden verder, het
voorzitterschap wordt gerouleerd.

Dit jaar werd er voor het eerst gekozen om 2 nascholingsdagen samen te voegen tot een 2-daagse
nascholing en deze vond plaats op Texel. Per dag
leverde dit netto zes contacturen op. Daarnaast
zijn er nog 2 aparte nascholingsdagen georganiseerd.
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 een viertal zeer relevante en goed gewaardeerde nascholingsdagen.
De gemiddelde waardering van alle nascholingsdagen van 2012, uitgedrukt in een rapportcijfer,
bedroeg een 8.

12.3 Leden
Er waren per 1 januari 2012 5 afmeldingen en 3
aanmeldingen
Het aantal leden van de club 25 is per 1 januari
2012: 60.
Het aantal leden aan het eind van het jaar: 62.
12.4 Taakstelling
“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. De werkgroep
is 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.
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. In 2012 is
voor de eerste keer een 2-daagse nascholing georganiseerd.
Iedere bijeenkomst wordt door middel van een
schriftelijke enquête geëvalueerd waarna de deelnemers, tegen inlevering van het enquêteformulier, een certificaat van deelname ontvangen. Het
certificaat is in de loop van 2012 niet meer verstrekt omdat de punten rechtstreeks in GAIA worden ingevoerd door de secretaris van club25. 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.

In 2012 is er geen nascholing in het buitenland georganiseerd.
Het bestuur heeft de intentie om 1x per 2 jaar een
nascholing in het buitenland te organiseren. Dit
zou betekenen dat er in 2013 weer een nascholing
in het buitenland wordt gehouden maar mede op
verzoek van de leden is er voor gekozen een vervolg 2-daagse opleiding te organiseren op Texel.
Deze zal in maart plaats vinden. Het bestuur zal
zich nog beraden over of er in 2014 een buitenlandreis wordt georganiseerd of dat dit 2015 wordt.
In de verslagperiode hebben vier nascholingsdagen plaatsgevonden
(2 samengevoegd en 2 aparte nascholingsdagen)
rond de volgende thema’s:
• Somatisch onbegrepen lichamelijke klachten
en herstel gedrag (120497; 5 uur)
• Ontwikkelingen in de neurologie en gezond
leven, gezond werken (115089; 5 uur)
• Introductie opleiding Strategisch coachen
(127269; 2x6 uur)
12.6 De toekomst
Het bestuur stelt zich ten doel ook voor 2013 4
nascholingsdagen met totaal 20 punten te organiseren. 2 nascholingsdagen zullen apart worden
georganiseerd en de andere 2 worden samengevoegd tot een tweedaagse nascholing. Deze laatste zal op Texel plaatsvinden en is een vervolg op

12.5 Activiteiten
In 2012 hebben 3 nascholingen plaatsgevonden.

36

“Strategisch Coachen” van dit jaar.
Er zijn bestuursoverleggen gepland op dinsdag 12
februari 2013 en 10 juni 2013.

risico inschatting
Borstkanker: behandeling en consequenties
voor werkhervatting
• Werknemers met kanker: begeleiding door de
bedrijfsarts
• Duurzame inzetbaarheid en rol bedrijfsarts
daarbij
• Resultaten PMO bij medisch specialisten
AMC
• Mental vitality@work (studie PMO verpleegkundigen).
• Fysieke belasting in de Gynaecologische/specialistische praktijk
• Influenza vaccinatie (beschrijving aandoening
en nut en noodzaak tot vaccinatie)
• Influenza: argumenten van mensen om zich
niet te laten vaccineren en hoe dit te verbeteren.
Diverse leden van de Werkgroep BAZ participeren
in verschillende werkgroepen zoals o.a.:
• 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
G.B.S. (Jurriaan) Penders contactpersonen namens
NVAB-bestuur
13.2 Toelichting samenstelling bestuur
In het verslagjaar traden Hans Cluitmans en Jan
Groenen uit het bestuur van de BAZ en was Thérèse Miermans-Lousburg in verband met haar bestuursafscheid in november geen contactpersoon
meer.

13.5 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.

13.3 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
G.B.S. (Jurriaan) Penders contactpersoon namens
het NVAB-bestuur

13.4. Activiteiten
In het jaar 2012 heeft de werkgroep 3 nascholingsbijeenkomsten gehouden. Onze bijeenkomsten
waren voor het jaar 2012 geaccrediteerd met 4
punten per bijeenkomst.
De onderwerpen die in deze vergaderingen behandeld zijn, zijn:
• Preventiebeleid tuberculose in het ziekenhuis
• Tuberculose: gerichte screening op basis van

14.2 Toelichting
Het LOBPOL is een permanente werkgroep van
bedrijfsartsen werkzaam ten behoeve van de Ne-
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derlandse Politie en de Koninklijke Marechaussee.
Een vertegenwoordiger van het Landelijk Arbo-coördinatorenoverleg Politie (LANPOL) neemt sinds
medio 2007 deel aan de LOBPOL vergaderingen.

aan de visie op de inrichting van arbozorg politie
gericht op integraal zorgmanagement.
Tijdens de reguliere bijeenkomsten zijn de onderstaande presentaties gegeven en thema’s besproken:
Presentaties
Presentatie door drs. Heilwine Bakker, Gz-psycholoog over professionele weerbaarheid in een hoog
risico beroep, waarin zij de consequenties van stapeling van kritische incidenten en de kern van de
begeleiding besproken heeft. Zij adviseert om niet
te veel te denken in psychische stoornissen maar
vooral aandacht te besteden aan de structuur van
de persoonlijkheid (impulsieve doeners, overgevoelige voelers en serieuze denkers). Valkuilen in
de verwerking worden in haar presentatie belicht.
Presentatie door Jan Schaart (Arq Psychotrauma
Expertgroep) en commissaris van politie Manette
Baggen (plv. programmadirecteur Versterking Professionele Weerbaarheid) over het onderzoek dat
zal gaan lopen over Suïcide onder politiemedewerkers. Het onderzoek dat plaats vindt in opdracht
van de Minister van V&J wordt besproken evenals
het onderzoeksprotocol. Voorzitter LOBPOL heeft
zitting in de expertgroep. De bedrijfsarts kan in dit
onderzoek een belangrijke rol spelen met betrekking tot het aanleveren van relevante informatie
voor een zogeheten psychologische autopsie. De
regels met betrekking tot het al dan niet kunnen
aanleveren van medische informatie zijn besproken.
Presentatie door dr. Marijke Gordijn, onderzoeker
humane chronobiologie, Rijksuniversiteit Groningen, met als thema onderzoek naar interventies
tijdens de nachtdienst (powernaps en kortdurende
lichtbehandeling). Kort samengevat zijn de conclusies dat 20 minuten blootstelling aan intensief
licht in de nachtdienst geen effect heeft op de afname van alertheid en reactiesnelheid; een powernap
van maximaal 20 minuten voor 4:00 uur ‘s nachts
geeft een 50% reductie van extreme vermoeidheid
en een betere slaapkwaliteit op vrije dagen.
Presentatie door kolonel-arts dr. Agali Mert, revalidatie en vliegerarts van het Militair revalidatie
Centrum Aardenburg (MRC). In zijn presentatie
heeft collega Mert aandacht besteed aan langdurige problematiek van de onderste extremiteiten
en belastbaarheid in executieve dienst en de rol
van de revalidatiegeneeskunde daarin. Het MRC
kan medewerkers politie en bedrijfsartsen gericht
adviseren over beperkingen tegen het licht van de

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 werkwijzen in de arbozorg.
4. Het onderhouden van contacten met andere
voor de politietaakstelling relevante partijen
in het veld.
5. Het organiseren van intercollegiale toetsingsbijeenkomsten.
14.4 Activiteiten
Het LOBPOL heeft in 2012 een viertal bijeenkomsten belegd op het hoofdbureau politie in Utrecht.
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 politiekennisnet waarin opgenomen de arbocatalogus.
Een collega bedrijfsarts is betrokken bij de voorbereiding van het Suïcidemeldpunt politie en bij de
in 2013 van kracht geworden ministeriële circulaire
met betrekking tot de juridische beoordeling van
PTSS als beroepsziekte.
Voorts wordt een bijdrage geleverd aan het overleg
tussen politie en defensie op het gebied van (arbo)
zorg.
Vanuit het LOBPOL is de aanzet gegeven tot een
bijeenkomst georganiseerd door de Stichting
Waardering Erkenning Politie (WEP), waarbij aanwezig de voorzitters van politiebonden, hoogleraren van het Coronelinstituut/AMC, vertegenwoordigers van het Landelijk Platform Professionele
Weerbaarheid, directeur Stichting ARQ en vertegenwoordigers WEP om een bijdrage te leveren
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operationele inzetbaarheidseisen.
Presentatie door commissaris Manete Baggen,
plv. directeur landelijk Programma Versterking
professionele weerbaarheid over de ontwikkelingen en de voortgang van het programma. Aan de
orde waren de blauwdruk van de mentale zorglijn,
die in januari 2013 aan de Minister en de landelijke
korpsleiding wordt aangeboden. De pilot van het
24/7 loket dat sinds april 2012 loopt en enkele eerste getallen over adviesmomenten en interventies.
Voorts werden de voorlopige resultaten van het Suïcideregistratiepunt gepresenteerd. De voortgang
van een aantal lopende projecten werd toegelicht,
zijnde het project Mentale Kracht, de implementatie van de richtlijn psychosociale ondersteuning
geüniformeerden en de Fysieke Vaardigheid toets.
Presentatie door Ad Wennekes, adviseur politiebonden en Jacco Kramer zorginkoper CZ over de
ontwikkelingen met betrekking tot de verstrekkingen interventiezorg in het kader van Psychopol
en Fysiopol. Gediscussieerd wordt door de leden
over mogelijk andere werkgeversmodules, zoals
een module gericht op preventie die de duurzame
inzetbaarheid van de politiemedewerker ondersteunt.

14.5 Toekomstplannen
De ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting
van intern georganiseerde eerstelijnszorg arbodienstverlening zijn in volle gang.
Het LOBPOL is voorstander van Integraal gezondheidsmanagement waarbij de nadruk ligt op het
managen van inzetbaarheid gedurende de gehele
carrière van een politieambtenaar, waarbij in ieder
geval rekening moet worden gehouden met aspecten als opleiding, Arbo en HRM. Met als insteek
dat voorkomen moet worden dat de nadruk op verzuimbeheersing komt te liggen, omdat dit als een
ontoereikende benadering wordt gezien. Duurzame inzetbaarheid en participatie zijn een combinatie van preventieve activiteiten. Aandacht moet
niet alleen gericht zijn op hen die zijn uitgevallen,
maar juist ook op degenen die aan het werk zijn.
Het gaat om een integrale benadering van het strategisch belang van gezondheid. Gezondheid moet
worden opgevat als een continuüm waarbij wordt
uitgegaan van de mogelijkheden, inzetbaarheid en
employability. De verschuiving van de aandacht
voor mensen met gezondheidsproblemen c.q.
specifieke “doelgroepen”, naar aandacht voor de
gezondheid van alle mensen is daarbij van groot
belang. Het gaat om een integrale benadering van
het strategisch belang van gezondheid.
In hoeverre het bovenstaande zijn beslag krijgt
in de eerstelijnszorg arbodienstverlening politie
is 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.

Besproken thema’s
• Actualisering Arbo-catalogus politie
• Schietbanen
• PAGO/PMO IBT docenten
• Suïcide bij de politie
• Toekomst LOBPOL i.r.t. inrichting arbodienstverlening Politie
• Relatie Politie en Defensie in het kader van
tweedelijns zorg
• Fysiek Vaardigheidstoets
• Brief Staatssecretaris V&J betreffende PTSS
als beroepsziekte
• 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.

15. WERKGROEP ZELFSTANDIGE EN
FREELANCE WERKENDE BEDRIJFSARTSEN (ZFB)
15.1. Samenstelling bestuur
M.G. (Mirjam) Mouton-Segeren voorzitter
M.L.J.M. (Marc) Kimman penningmeester
C.J.C. (Kees) Geelen
H.G. (Rieks) Wierda
R. (Remi) Severeijns contactpersoon namens
NVAB-bestuur
15.2. Toelichting op de samenstelling bestuur
Jan Noordsij is afgelopen jaar teruggetreden als
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penningmeester. Het bestuur dankt hem voor zijn
inzet in de afgelopen jaren.
Het bestuur laat zich sedert juni 2010 ondersteunen door EPS.

Nascholingsbijeenkomst en voorjaarsvergadering.
Overleg met NVAB en Kwaliteitsbureau over mogelijkheden om bedrijfsartsen op te leiden.
15.6 Toekomstplannen
Het komende verenigingsjaar wil het bestuur met
name meer aansluiting bij haar leden krijgen.
In 2013 wil het bestuur vernieuwen en met haar
leden in overleg over de huidige structuur ontplooide activiteiten en wensen voor de toekomst.

15.3 Inleiding
De Vereniging ZFB is sinds 14 januari 2004 officieel tot werkgroep Zelfstandige- en Freelance werkende Bedrijfsartsen uitgeroepen onder de vlag
van de NVAB. In 2005 is de rechtspersoon (vereniging) notarieel vastgelegd met bijbehorende statuten en huishoudelijk reglement.
Voor het lidmaatschap van de werkgroep is tevens
een lidmaatschap van de NVAB een vereiste, waarmee de directe band met de NVAB en daarmee
met de KNMG onderstreept wordt.
De ZFB telt 174 leden.

16. WERKGROEP DUURZAME INZETBAARHEID (DIZ)
Deze werkgroep moet nog nader vorm worden gegeven.

15.4 Taakstelling
De Werkgroep ZFB stelt zich o.a. de volgende concrete doelen:
• Het vormen van een platform ten behoeve
van de kwaliteitsborging voor zowel de zelfstandig gevestigde en als freelance werkende
bedrijfsarts binnen de bedrijfsgezondheidszorg en arbodienstverlening.
• Als vereniging van vrijgevestigde bedrijfsartsen ontwikkelen tot natuurlijke gesprekpartner binnen de eigen wetenschappelijke
beroepsorganisatie, de KNMG en daarbuiten.
• Productontwikkeling ten behoeve van de zelfstandig gevestigde bedrijfsarts, van belang
voor het professioneel functioneren.
• Het creëren van een regionaal netwerk voor
ICT-kringen.
• Het creëren van een landelijk netwerk met
sterk regionaal karakter.

17. WERKGROEP ELEKTRONISCH
SOCIAAL MEDISCH DOSSIER (ESMD)
17.1. Samenstelling bestuur
B. (Bart) Dollekens lid
F.J. (Frans) Kraak lid
P.T.J.M. (Paulus) Vissers lid
M. (Marc) Ligthart contactpersoon namens NVABbestuur
17.2 Taakstelling
De NVAB richt zich op de totstandkoming van een
betere informatievoorziening rondom en voor de
patiënt/cliënt/werknemer met behulp van ICT. Het
uiteindelijke doel is het bereiken van een hogere
doelmatigheid en kwaliteit van ICT in de bedrijfsgeneeskundige zorg.

15.5. Activiteiten
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 4 keer vergaderd, deels in Utrecht en deels telefonische vergaderingen.
Onderwerpen:
• nascholing
• NVAB samenwerking
• opleiding en aanwas bedrijfsartsen en taak
ZFB
• ontwikkelingen binnen de NVAB
• visitatie
• functioneren en samenwerking bestuur

17.3 Activiteiten
De NVAB heeft in 2009 besloten een kwalificatie
voor een BIS (verzamelnaam voor Arbo en Bedrijfsgeneeskundige informatie systemen) te ontwikkelen. Dit is vergelijkbaar met de HIS-typekwalificatie voor huisartsen informatiesystemen en
de ZIS-typekwalificatie voor informatiesystemen
gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen. Een
BIS vormt een deel van een GBAZ en dient ontwikkeld te worden in samenhang met de nog te
ontwikkelen eisen voor een GBAZ. In 2010 is een
concept van de BIS-typekwalificatie aan stakeholders verstuurd ter becommentariëring en in 2011
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is de BIS-typekwalificatie in concept afgerond. Het
doel van BIS-typekwalificatie is om de applicatieeisen die de NVAB stelt aan aangesloten systemen
te borgen op een wijze die aansluit bij de commerciële uitnutting van software die ontwikkeld
wordt door BIS-leveranciers. Bij het opstellen van
de technische en functionele eisen voor een BIStypekwalificatie is o.a. gebruik gemaakt van reeds
bestaande KNMG rapporten waaronder “Advies
voor inrichting en overdracht van het bedrijfsgeneeskundige dossier”, “Code gegevensverkeer en
samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie”
en “Bedrijfsarts kan wettelijke taak niet vervullen”.
Verder zijn de eisen beschreven ten aanzien van
o.a.
In- en uitloggen van een gebruiker sessies
Identificeren en authentiseren patiënt/cliënt
Bijwerken en bijhouden patiënten/cliënt administratie
Toevoegen en wijzigen van patiënt/cliënt gegevens
aan het dossier
Wijzigen of herroepen van patiënt/cliëntgegevens
Verwijderen patiënt/cliëntgegevens uit het dossier
Autorisatie en beveiliging
Ondersteuning (NVAB) richtlijnen en protocollen.

18.2 Toelichting op de samenstelling
Alle 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.
Zowel de voorzitter Ria Sandbrink als de secretaris Marco Persoons zijn in oktober 2012 statutair
afgetreden. Ook Patrick de Jonge en H. van Geel
hebben het bestuur verlaten.
Dré Vliegen, Fred Patelski en Marjon Kraft zijn in
de loop van 2012 toegetreden en in de ALV van oktober 2012 alle drie 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.
170 leden lid, deels ook verzekeringsartsen.
18.4 Activiteiten
De nascholing wordt georganiseerd door de bestuursleden en wordt bekostigd uit de contributie
van 20 euro per jaar en het door de NVAB toegekende bedrag per NVAB-lid per jaar.
Overigens is in de Algemene Ledenvergadering
van september 2012 besloten om de contributie
vanaf 2013 te verhogen naar 25 euro per lid per jaar.
In 2012 hebben zoals gebruikelijk 4 nascholingsbijeenkomsten plaatsgevonden (drie reguliere en
1 bijzondere in het kader van het 10-jarig jubileum
van de NVAB Kring Zuid Limburg), die allen geaccrediteerd zijn voor 2 tot 3 punten per bijeenkomst
door de ABSG. Als onderwerpen werden besproken “Astri-rapport”, “vitaliteitmanagement”, “ergonomie” en “arbo-ontwikkelingen in Limburg”.
De bijeenkomsten worden gemiddeld bezocht
door een veertig tot zestigtal leden en goed beoordeeld. De bijzondere nascholingsavond in het
kader van het 10-jarig jubileum in november werd
gecombineerd met een diner in het sfeervolle Chateau Neercanne.
Verder neemt de voorzitter deel aan het afstemmingsoverleg tussen de Kringbestuurders en het
NVAB-bestuur na afloop van de Voorjaarsvergadering en de Najaarsvergadering.
Het afscheidssymposium van de (Limburgse)

17.4 Toekomstplannen
De BIS-typekwalificatie zal gefaseerd worden geïmplementeerd door het Kwaliteitsbureau NVAB.
Na een volledige implementatie van de BIS-typekwalificatie kunnen de eisen ten aanzien van
een GBAZ verder uitgewerkt worden. Verder zal
op basis van het voorstel van de proof-of-concept
uit het technisch rapport van 2008 (architectuurvisie ESMD) de NVAB ook in de toekomst actief
op zoek blijven naar partijen die hierin als partner
willen deelnemen.

18. KRING BGZ ZUID-LIMBURG
18.1 Samenstelling bestuur
G. (Gonnie) Meijer voorzitter
M.J.H. (Marjon) Kraft secretaris
W.M.B. (Fred) Patelski penningmeester
G.F. Treurniet-Groustra lid
E.W.M. (Ed) Aelfers lid
M.J. (Max) Asscher lid
A.M.J. (Dré) Vliegen lid
Mr. P.E. (Pieter) Rodenburg contactpersoon namens NVAB-bestuur
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voorzitter van de NVAB P. Rodenburg in oktober
2012 werd door 6 bestuursleden bezocht.

megen en Doetinchem. De bestuursleden worden
vooral geselecteerd op ervaring met het organiseren van scholingsactiviteiten, netwerk en spreiding
van werkgever.
Daarnaast hebben sinds enige jaren ook 2 verzekeringsartsen zitting in het bestuur in verband met
de samenwerking tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen in de regio en de gezamenlijke nascholingen.

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
In december 2012 heeft het bestuur gebrainstormd
of de taken die het zich stelt niet (onder invloed
van de ontwikkelingen binnen de arbodienstverlening en de positie van de bedrijfsarts daarin) anders zouden moeten worden, in de zin van het zich
meer richten op zaken zoals bijvoorbeeld het creëren van een discussieplatform met vooral het. bovenstaande als belangrijk onderwerp. Toch is weer
besloten door te gaan op de ingeslagen weg en
ons te blijven richten op onze taakstelling. Onze
focus blijft dus ook in 2013 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 ontwikkelings- of positioneringsvraagstukken zoals de “Astri-nascholing”.

19.3 Taakstelling
De Kring stelt zich ten doel om geaccrediteerde
nascholing aan te bieden voor zowel bedrijfs- als
verzekeringsartsen. We koppelen aan dit educatief karakter ook een sociaal aspect, waarbij de leden uit de regio elkaar beter leren kennen. Tevens
proberen we deze nascholing zoveel mogelijk te
organiseren met (medisch) specialisten binnen
onze regio, hetgeen de samenwerking bevordert.
De Kring heeft een wetenschappelijke commissie die de bijeenkomsten voorbereidt, de kwaliteit
bewaakt en ook vereist is voor accreditatie van
de bijeenkomsten. In deze commissie hebben 2
bedrijfsartsen en 2 verzekeringsartsen zitting. Zij
maken allen deel uit van het bestuur.
Daarnaast het versterken van de arbocuratieve samenwerking binnen de eerste en tweede lijn onze
aandacht. Binnen het bestuur hebben 2 leden dit
als specifiek aandachtspunt.

19. BEDRIJFSARTSEN KRING OOST
19.4 Activiteiten
Het bestuur streeft er naar om jaarlijks 4 geaccrediteerde scholingsavonden 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 onderwerpen van de 4 scholingsavonden waren:

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
Toegevoegd aan bestuur ivm samenwerking met
de verzekeringsartsen in de regio
P. (Pieter) Schouten lid, wetenschappelijke commissie
H. (Helmi) Swartjes lid, wetenschappelijke commissie
R. (Remi) Severeijns contactpersoon namens
NVAB-bestuur

•
•
•
•

08 maart 2012: Alcohol en overige verslavingsproblematiek (C. de Jong)
11 juni 2012: Hartritme stoornissen (J.
Smeets)
2 oktober 2012: Klinische Arbeidsgeneeskunde (B. de Jong)
22 november 2012: Schouderaandoeningen
(M. de Waal Malefijt)

Alle bijeenkomsten bestaan zoveel mogelijk uit
een klinisch/ sociaal geneeskundig deel en een
arbeids-/verzekeringsgeneeskundig deel. De bij-

19.2. Toelichting op de samenstelling
Het bestuur bestaat uit praktiserend bedrijfsartsen
werkzaam of woonachtig in de regio Arnhem - Nij-
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eenkomsten 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 45 deelnemers. De gemiddelde
score voor de 4 bijeenkomsten is met 4,4 op een
schaal van 1 tot 5 hoog.
Het streven is daarnaast ook om twee- à driejaarlijks een gezamenlijke scholingsavond met de
huisartsen of andere beroepsverenigingen te organiseren (bv met de WDH of NVKA) en/of een bijeenkomst te organiseren over een onderwerp dat
onze gehele beroepsgroep regardeert (bv visitatie
of arbocuratieve projecten).
Op de website, toegankelijk via NVAB-online (kring
oost)of www.kringoost.nl vindt men onder meer
de samenstelling van het bestuurs, de doelstellingen van Kring Oost, convocaties en presentaties
van onze nascholingen.

19.5. Evaluatie
Het bestuur stelt vast dat de voor 2012 gestelde inhoudelijke doelen grotendeels zijn gehaald. Het is
gelukt om een interessant en geaccrediteerd scholingsprogramma (4 bijeenkomsten) aan te bieden
aan de leden.
De uit de evaluaties naar voren komende waardering was met 4,4 op een schaal van 5 ruim boven
de doelstelling (3,5). De opkomst was boven de
normdoelstelling en mooi verdeeld over de bijeenkomsten. Een bijna unieke situatie is dat wij deze
geaccrediteerde scholingen zonder kosten voor de
leden kunnen aanbieden.
Het bestuur kan derhalve tevreden terugkijken op
2012.
Mede doordat een bijeenkomst werd gesponsord
door externen(UWV) is de financiële situatie van
de kring nog steeds gezond. De inkomsten van de
Kring zijn echter zeer beperkt en het is de vraag of
het ook op langere termijn mogelijk zal zijn scholingen gratis te blijven aanbieden.
De website wordt goed bezocht en gewaardeerd
door de leden. Wij benutten deze ook 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.
Op de website van Kring Oost kan men informatie
over de komende scholingsavonden vinden, alsook de presentaties van de afgelopen scholingen
en het jaarverslag.
We zien naast de scholingsavonden ook een rol
voor de Kring om de arbocuratieve samenwerking te bevorderen. Twee bestuursleden (externe
samenwerking) houden zich hier specifiek mee
bezig. Afgelopen jaar hebben we een bijeenkomst
hierover georganiseerd. Voornemen is om in dit in
toekomst vaker te doen en nieuwe ontwikkelingen
op dit gebied, onder meer binnen het UMC St.
Radboud en bij voorbeeld in grote huisartsenpraktijken in de regio te volgen. Eén van onze bestuursleden is actief betrokken bij een dergelijk project.
Ook voor 2013 wordt weer accreditatie voor de nascholingen aangevraagd (4 x 2 punten).

19.6. Toekomstplannen
Het jaarprogramma in 2013 is in hoofdlijnen bekend. Er zullen 4 bijeenkomsten worden georganiseerd en we willen dit jaar speciale aandacht
schenken aan sociaal geneeskundige onderwerpen.
Het programma
1e bijeenkomst (maart 2013): Infectierisico’s in de
twee belangrijkste sectoren: gezondheidzorg (MRSA-problematiek) en agrarische sector (Q-koorts,
Lyme)
Locatie: UMC St. Radboud
Waarschijnlijke sprekers gezondheidszorg onderdeel: Nannet van der Geest, bedrijfsarts, specialist infectiepreventie (AMD/UMC St Radboud),
Chantal Bleeker, internist-infectioloog (UMC St
Radboud)
Waarschijnlijke sprekers agrarische sector’: Prof.
Bart Kullberg, internist-infectioloog, Ad de Rooij,
bedrijfsarts, beleidsadviseur/coördinator infectierisico’s STIGAS.
2e bijeenkomst (juni 2013) ‘Wajong’ , het zorgenkind van de toekomst? Het volume binnen de Wajong groeit jaarlijks en koerst af op de WAO van de
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jaren 90. Is er een preventieve rol voor de bedrijfsen verzekeringsartsen weggelegd?
Waarschijnlijke sprekers: Harm Rademakers (AD)
en Monique Stroomer (VA, lid werkgroep Wajong).

• Wegrakingen op het werk
• PreventieConsult CMR werkt het?
• E-Health in de polder.
Er werd deelgenomen aan het Kringoverleg door
de voorzitter en bestuursleden;
Er werd verder deelgenomen aan de KNMG districtsbijeenkomsten IV, onder voorzitterschap van
Tom Mutsaerts, tevens bestuurslid van de NVABkring Den Haag/Leiden e.o.

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

Overige activiteiten
Het mede organiseren en aandragen van onderwerpen/sprekers in samenwerking met Peter Coffeng voor de thema-avonden en het voorzitten
van de 5 bijscholingsbijeenkomsten om 19.00 uur
deskundigheidsbevordering van de Kringen Den
Haag/Leiden e.o. en NVVG-Kring Haarlem.
Verder hebben leden van het bestuur zitting in of
maken deel uit van:
• KNMG-district IV: waar o.a. symposia en bijscholingsactiviteiten worden georganiseerd,
waaraan, 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
• Commissie Visitatie bedrijfsartsen
• Lid International Association of Overseas Services
• Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialisten en gerechtelijke zaken
• Bestuurslid LOB-politie.
Het bestuur heeft verder verschillende werkconferenties in binnen- en buitenland bezocht en is
vraagbaak voor menige collega en instelling.

20.2 Toelichting op de samenstelling
Helaas heeft Tom Mutsaerts, na een klein 10 jaar,
zijn bestuursfunctie moeten opgeven in verband
met werkzaamheden elders. De voorzitter van het
kringbestuur heeft, in overleg met de bestuursleden, in Antje Erbé een waardige opvolger gevonden. Zij zal vanaf mei, vanwege een opleiding die
zij nu volgt en die dan eindigt, gaan deelnemen als
bestuurslid.
Pieter Rodenburg is per 7-11-2012, in verband met
zijn bestuursafscheid, teruggetreden als contactpersoon namens het NVAB-bestuur.
20.3 Activiteiten
Het Kringbestuur kwam formeel in 2012 vier keer
in vergadering bijeen, waarvan:
één ingelaste vergadering (12 maart) om met Peter
Coffeng, bedrijfsarts/opleider van Edufit en de beide besturen alvast te brainstormen over eventuele
onderwerpen/sprekers voor het nieuwe seizoen in
verband met de accreditatie-aanvraag
één vergadering (mei) met Peter Coffeng en de beide besturen NVAB en NVVG die werd gehouden,
werd besteed aan de evaluatie van het bijscholingsprogramma 2011/2012 en de 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 2012/2013 vastgesteld.
De thema’s voor de 5 bijscholingsbijeenkomsten
zijn:
• Nieuwe verslavingsproblematiek
• Q-koorts en werk

20.4 Evaluatie
Evaluatie van het afgelopen jaar laat 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.
Daar TNO Leiden het bestuur heeft laten weten
dat vanaf juli 2012 de collegezaal niet meer ter
beschikking zou zijn voor onze bijscholingsavonden (reorganisatie), heeft het bestuur bij de Hogeschool Leiden, gelegen naast het TNO gebouw,
een zeer geschikte nieuwe locatie gevonden. Omdat de collegezaal zeer ruim is, heeft het bestuur
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onder de deelnemers een enquête gehouden in
verband met de gewijzigde plaats en tijd. Een gering aantal opmerkingen zijn hierop ontvangen.
Feit is dat er nu minder deelnemers zijn dan wij
gewend waren. Echter gezegd moet zijn dat de
huidige deelnemers zeer enthousiast zijn over de
huidige locatie en geboden faciliteiten zoals het
restaurant. Er is nu voor aanvang van de themaavond gelegenheid om met leden van de besturen
en Peter Coffeng gezamenlijk te eten en bij te praten. Dit initiatief wordt zeer gewaardeerd zodat wij
er van uitgaan, gezien de reacties in de enquête,
dat het deelnemersaantal in het volgens seizoen
weer zal stijgen.

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
Maart		
Hartfalen en ritme stoornissen
Juni		
Het preventie consult cardio		metabool risico
September
Zwangerschap en arbeid
November
Autisme en werk
Op 28 juni 2012 werd een bijzondere avond georganiseerd door een van de leden van de kring over
Bariatrische chirurgie. Het bestuur heeft de organisatie en de kosten van de accreditatie voor haar
rekening genomen en de avond is voor 3 punten
geaccrediteerd.

20.5 Toekomstplannen
Toekomstvisie van het bestuur blijft o.a. handhaving en bewaking van het huidige niveau van de
bijscholing.

21.4. Evaluatie
Van de plannen voor 2012 zijn er 3 uitgevoerd.
De laatste avond van het jaar was nog nader in te
vullen en is geworden autisme en werk
De evaluaties van de deelnemers aan de avonden
zijn over het algemeen goed te noemen.

21. KRING ZUID-WEST NEDERLAND
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

21.5. Toekomstplannen
De volgende onderwerpen staan voor 2013 op het
programma:
Maart		
Ergoftalmologie
Juni		
Psychofarmacologie
September
Beeldvormende technieken
November
Bariatrische chirurgie

21.2. Toelichting op de samenstelling
In 2012 hebben de volgende wisselingen plaats gevonden in het bestuur: afgetreden zijn de voorzitter Ben van der Putten en penningmeester Harry
van Heesch. Nieuw in het bestuur zijn Petie Bezemer en Jeroen Mangnus.

22. BEDRIJFSGENEESKUNDIG GEZELSCHAP ROTTERDAM
21.1. Samenstelling bestuur
M.A. Aletrino voorzitter/secretaris
D. Krul penningmeester
P. Gabeler lid
C. de Groot lid
K. van Lith lid
J. Neijenhuis lid (tot eind 2011)
A. Solter lid
R. Vervoort lid
Dr. T. Brand contactpersoon namens NVAB-bestuur

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.
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22.2. Inleiding
Van deze kring is geen informatie is ontvangen.

mee doorgegaan. Het behandelen van een concreet, vaak klinisch, onderwerp in een kleine groep
geeft direct een effect op het handelen van de deelnemers.
Voortdurende zorg over de toekomst van ons vak
blijft onderwerp van onze bijeenkomsten.
Dit onderwerp komt terug op de na- en bijscholingen.

23. KRING NOORD
23.1. Samenstelling bestuur en Commissie Nascholing
J.B.T. (Titus) Schaafsma voorzitter
H.F.P. (Hylke) Terpstra penningmeester/secretaris
Dr. B. (Bas) Sorgdrager vaardighedenonderwijs
G. (Geert) Koster lid
H. (Mannie) Oostra lid
J. (Jan) Stoffers lid			
Mr. P.E. (Pieter) Rodenburg contactpersoon namens NVAB-bestuur

23.3. Activiteiten
Vergaderingen
Het bestuur is vier maal bijeen geweest en heeft
o.a. de volgende onderwerpen besproken:
• Lezersforum TBV
• Bespreking enquête FNV
• Opstellen voorwaarden voor goed functioneren als bedrijfsarts voor werkgever en werknemer als ongevraagd advies aan het hoofdbestuur NVAB
• Speerpunten voor 2011
• ‘De bedrijfsarts, Profiel en Producten’
• Reactie op de uitslag ledenraadpleging hoofdbestuur NVAB
• Deelname alcoholsymposium district KNMG
Groningen
• Astri rapport over bedrijfsartsen
• KNMG visiedocument
• Aandacht schenken aan promovendi in het
Noorden.

Commissie Nascholing
G.W. (Gon) Bleeker lid
J.S.N. (Koos) de Jager lid
Prof.dr. J.J.L. (Jac) van der Klink lid
H.J. (Hendrik Jan) Neeb lid
K. (Kees) van der Ploeg lid
A.N.A. (André) Smith lid
J.M. (Janneke) Valk lid
M.J.T. (Marjan) de Vries lid
A. (Annemarie) Sibon secretariële ondersteuning

Realisatie/voortgang activiteiten

23.2. Inleiding en samenvatting
NVAB Kring Noord is een regionaal bestuur voor
Friesland, Groningen en Drenthe. De Kring valt onder het landelijke NVAB-bestuur. We zorgen voor
regionale activiteiten voor de aangesloten leden
bedrijfsartsen, en onderhouden relevante contacten op regionaal niveau
De budgettaire mogelijkheden bestaan uit de landelijk vastgestelde bijdrage per ingeschreven bedrijfsarts, eventueel aangevuld met bijdragen voor
projecten op basis van aantoonbare inspanningen
en kosten, en het saldo van de nascholingsactiviteiten.

1. Algemene doelstellingen
Professionalisering, deskundigheidsbevordering,
beroepsuitoefening, positionering en communicatie zijn de aandachtsgebieden waarop het Kringbestuur zich wil 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.
Het regionaal uitwerken van activiteiten vanuit een
gemeenschappelijk lokaal perspectief
1. Als vertegenwoordiger van het regiobestuur
bekend worden met de lokale kaart van ‘bestuurlijk wenselijke contacten’.
2. Deelnemen aan activiteiten waar de rol en
positie van de bedrijfsarts kan worden verduidelijkt.

Samenvatting
2012 is voor de Kring wederom een actief en goed
jaar geweest. Het bestuur is stabiel van samenstelling, de geplande nascholingen zijn allen gerealiseerd, de financiële positie is goed. De kleinschalige nascholingen waar we in 2010 mee begonnen,
voorzien in een behoefte. Wij zijn daar ook in 2012
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3.

De activiteiten van een bestuurslid kunnen
bestaan uit spreekbeurten bij vergaderingen
bij de KvK, aan het opleidingsinstituut sociale
geneeskunde van de RUG en bij de commerciële clubs.
4. Onderzoeken van de regionale mogelijkheden
tot Arbocuratieve samenwerking, door het
bezoeken van HaGro bijeenkomsten.

namens de NVAB nascholing voor bedrijfsartsen
organiseert, beperkt zich tot één dag per jaar. De
dag in april ging over de toekomst van ons vak.
Onze voorzitter heeft een korte presentatie gehouden over de ‘tien geboden’ van de NVAB.
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.
Op 30 mei 2012 vond een nascholing plaats over
‘Autisme spectrum stoornissen en arbeid’, georganiseerd door het Kringbestuur in samenwerking
met InterPsy.

2. Samenwerking met andere partijen
In 2012 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 is tevens
bestuurslid van KNMG district Groningen.
UMC Groningen voor nascholingsactiviteiten, onderwijs geneeskundestudenten en academisering
van het werkveld.
André Smith, lid nascholingscommissie, is toegetreden tot het bestuur van KNMG Friesland.

Nascholingscommissie
Het voornemen van Kring Noord is om naast de
bestaande initiatieven van de twee grootschalige
nascholingen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
in Noord Nederland een nascholing te organiseren voor bedrijfsartsen, leden van NVAB Noord.
Deze wordt in nauwe samenwerking met het UMC
Groningen georganiseerd.
Op 19 april 2012 werd in samenwerking met een
speciale commissie van de afdeling Gezondheidswetenschappen - Arbeid (hoofd prof.dr. Jac van
der Klink) een nascholing georganiseerd met als
titel ‘BA 2020, de toekomst van ons vak’.

3. 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.
Jan Stoffers is redacteur voor het NVAB bureau als
bewerker van onze kringpagina.
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.

Voor 2013 is het programma in ontwikkeling; onderwerpen: ‘healthy ageing at work’ in april, en
klinische vaardigheden ‘onderste extremiteit’ in
samenwerking met de afdeling Revalidatie van het
UMCG.
23.4. Evaluatie
Concretisering van de punten uit het jaarplan 2012
Het opzetten van wenselijke bestuurlijke samenwerkingsrelaties in de regio
Geert Koster 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

4. Regionale deskundigheidsbevordering
Het bestuur van Kring Noord onderhoudt intensief
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 in 2012 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
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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.

de bijeenkomsten het Dorint/Steigenbergerhotel
op Schiphol Oost als locatie te handhaven. De
waardering van deze locatie en de geboden faciliteiten worden door de leden hoog gewaard.
In 2012 is er in vervolg op de expertmeeting in 2011
overleg geweest met Paul Smits van AMC/Cornel
Instituut voor Arbeid en Gezondheid ter versteviging van de onderlinge contacten en het stimuleren van de begeleiding van co-assistenten voor
het onderdeel sociale geneeskunde/tak bedrijfsgezondheidszorg. O.a. is besproken om co-assistenten vanuit het opleidingsinstituut een opdracht
mee te geven ter ondersteuning van onderzoek
dat wordt verricht vanuit het Coronelinstituut en
derhalve meer uniformiteit in het programma voor
co-assistenten aan te brengen.
In december 2012 heeft het bestuur een retraite
gehouden. Hierin is onder meer gesproken over
een herverdeling van de diverse bestuurstaken onder de bestuursleden. Om ook in 2013 de belasting
voor de bestuursleden acceptabel te houden is een
uitbreiding van het bestuur met 1 of 2 nieuwe leden gewenst en zullen collega’s actief benaderd
worden.
Tevens is het nascholingsprogramma van 2012 uitgebreid geëvalueerd en is besloten om het huidige
format van nascholing wegens succes in 2013 te
continueren, mede vanwege de ambiance, catering
en behoefte om te netwerken. Voorbespreking met
de sprekers bevordert de kwaliteit van het geheel.
De evaluaties van de deelnemers zijn ook gedeeld
met onze gastsprekers.
Er is een voorlopige planning gemaakt voor de bijeenkomsten in 2013 en de onderwerpen daarvan.
Het financiële overzicht 2012 is besproken; besloten is dat de contributie voor de leden van de Kring
niet zal worden verhoogd en de Docterlezing in
2013 gratis zal worden aangeboden aan de leden.

23.5. 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 voor 2011
en 2012 hebben gemaakt, zijn goed bevallen en
door de achterban gewaardeerd.
Ook in 2013 borgen wij weer het contact met de
lokale kring van de KNMG door een afgevaardigd
lid.

24. KRING VOOR BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG AMSTERDAM EN OMSTREKEN
24.1. Samenstelling bestuur
L.M. (Louis) Schrier voorzitter
A.R. (Anita) Baas secretaris
W.K. (Wout) Vogelesang penningmeester
M. (Marjon) Dunn lid
I.M.J.L. (Inge) Speller lid
A.F. (Anco) Straatman lid
H.O. (Herman) Spanjaard contactpersoon namens
NVAB-bestuur

Kringbijeenkomsten
In 2012 hebben 4 bijeenkomsten plaatsgevonden.
Traditioneel startte het nascholingsprogramma op
2 april 2012 met de befaamde Docterlezing, ditmaal de 14e:
Demedicaliseren een vak apart door dr. Rob Hoedeman, bedrijfsarts met aansluitend de presentatie Connecting Health and Labour door Peter
Buijs, naar aanleiding van de WHO-conferentie
hierover in november 2011 in Den Haag.
Met een inhoudelijke waardering van 7,4 van 79
deelnemers mag gesteld worden, dat er wederom

24.2. Toelichting op de samenstelling van het bestuur
Vanaf juli 2012 is Marjon Dunn toegetreden tot
het bestuur als gewoon lid. Deze toevoeging heeft
plaatsgevonden in verband met het naderende vertrek van A. Baas als secretaris per 1 januari 2013.
24.3. Activiteiten
Het bestuur is afgelopen jaar vijf keer bijeen gekomen. Daarvan waren 4 keer reguliere vergaderingen en eenmaal een retraite.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om in 2012 voor

48

sprake was van een geslaagde Docterlezing.
De tweede bijeenkomst op 5 juni 2012 werd traditioneel weer ingevuld door de afdeling Sociale
Geneeskunde van het EMGO-instituut.
Onderwerp van de EMGO-lezing was: Enkelletsel
en -onderzoek voor de bedrijfsarts door dr. F. Bloemers, traumatoloog VUmc en prof.dr. Willem van
Mechelen, hoogleraar bedrijfs- en sportgeneeskunde VUmc.
De gemiddelde waardering voor de inhoud van de
nascholingsavond bedroeg een 8,0. Er waren 54
deelnemers.
De derde nascholingsavond op 1 oktober 2012 had
als onderwerp: Verslaving en werk.
Dit onderwerp werd door de sprekers prof. C.A.J.
de Jong, Radboud Universiteit, mr.dr. E.J.A. Fransen, advocaat bij Loyens&Loeff, drs. A.J. van Oosten, psychiater en drs. Roelof Heida, bedrijfsarts
vanuit verschillende invalshoeken benaderd en
werd door 69 aanwezigen succesvol ontvangen
met een waardering van 8.0.
Mede op velerlei verzoek om ook aandacht aan
verzekeringsgeneeskundige aspecten van het vak
te geven stond de laatste nascholingsbijeenkomst
op 27 november 2012 in het kader van 104 weken
arbeidsongeschikt en dan? met presentaties door
dhr. B. Brandsma, beleidsadviseur Keerpunt, mr.
M. Mellema, specialist arbeidsrecht en drs. E. v.d.
Jagt, verzekeringsarts UWV.
In het voorprogramma werd aan Paul Smits en
Mares Geilenkirchen van AMC/Coronel Instituut
voor Arbeid en Gezondheid de gelegenheid gegeven om aandacht te vragen voor het begeleiden
van coassistenten door bedrijfsartsen
Ook deze avond werd met 81 deelnemers weer een
goede waardering van 7.8 behaald.
Al met al kan het bestuur met gemiddeld 71 deelnemers per avond en een gemiddelde waardering
van 7.8 terugzien op een succesvolle nascholingscyclus in 2012.

•

25-11-2013: psychische aspecten/psychiatrie
en werk

In april 2013 zal Louis Schrier na zeven jaar met
verve de voorzittersrol van het Kringbestuur te
hebben vervuld terugtreden. Inge Speller neemt in
ieder geval voor 2013 de voorzittershamer van hem
over en blijft de accreditatieaanvragen verzorgen.
Anita Baas heeft met ingang van 01-01-2013 haar
werkzaamheden als secretaris voor de Kring beëindigd. Marjon Dunn zal minimaal voor de duur van
1 jaar haar werkzaamheden als secretaris overnemen.
Mede in het kader van het vertrek van onze zeer
gewaardeerde voorzitter en secretaris is er het
voornemen om in 2013 naast het reguliere nascholingsprogramma een congres te organiseren. Dit
voornemen zal in de komende maanden nader
worden uitgewerkt. Leden van de Kring zullen gratis voor dit geaccrediteerde congres worden uitgenodigd.
Het bestuur van de NVAB zal in 2013 worden uitgenodigd voor een overleg met het kringbestuur
en aansluitend het bijwonen van een door de kring
Amsterdam georganiseerde nascholingsbijeenkomst met als doel wat er leeft onder de kringleden te delen met het NVAB-bestuur.

25. KRING UTRECHT
25.1. Samenstelling bestuur
W.J. (Wil) Duits voorzitter
J. (Jan) Valkenburg penningmeester
H.E. (Els) Carsouw lid
M.E. (Marga) Dik-Oudenbroek lid
L. (Giny) Norder-Kuper lid
25.2. Toelichting op de samenstelling
Op de vergadering van 27 september hebben afscheid van het bestuur genomen Pieter den Bieman, Roel Melchers en Mira Tjiam. Als nieuw
bestuurslid is gekomen Els Carsouw. Pieter Rodenburg is per 7-11-2012, in verband met zijn bestuursafscheid, teruggetreden als contactpersoon
namens het NVAB-bestuur.

24.4 Toekomstplannen
Voor 2013 zijn wederom 4 nascholingsavonden
gepland:
• 08-04-2013: 15e Docterlezing over social media en e-health
• 11-06-2013: nascholing in samenwerking met
EMGO over een nog nader te bepalen onderwerp
• 01-10-2013: WGA- Quo vadis?, mogelijk in
samenwerking met verzekeringsartsen

25.3. Inleiding
Als belangrijkste taak van onze Kring zien we de
scholingen. Meestal vinden de scholingen plaats
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op een donderdagmiddag.
Er zijn dit jaar geen huishoudelijke thema’s ter
sprake gekomen.
In 2012 hebben we de ledenbijeenkomsten gratis
aangeboden.

R.A.M. (Rudolf) de Bruijn lid
J.C.A. (Hannie) Smolders lid
A.A.M.L. (André) de Vries lid
26.2. Toelichting op de samenstelling
Per 7-11-2012 is Thérèse Miermans-Lousberg, in
verband met haar bestuursafscheid, teruggetreden
als contactpersoon namens het NVAB-bestuur.

25.4. Activiteiten
Het bestuur kwam zes keer bijeen. De belangrijkste onderwerpen waren scholing, samenwerking
met andere disciplines en de ontwikkelingen van
de positie van de bedrijfsarts
In 2012 zijn er twee bijeenkomsten gehouden:
22 maart over Bedrijfsarts onder vuur. Voordracht
en discussie met een stafarts van het UWV over
loonsancties en consequenties voor de bedrijfsarts.
27 september over De toekomst van de bedrijfsarts en zijn vak. Voordrachten met prikkelende
stellingen en reacties van de toehoorders, door de
voorzitter van de NVAB Pieter Rodenburg en ons
eigen bestuurslid Roel Melchers.
Op de vergadering van 27 september werd afscheid genomen van 3 bestuursleden en één nieuw
bestuurslid bevestigd.
Per vergadering waren ruim 35 leden aanwezig, inclusief bestuur.
De bijeenkomsten werden positief gewaardeerd.
Regionale samenwerking.
Behalve met het UWV, zie verderop, is er van samenwerking geen sprake… niet met de huisartsen,
niet met specialisten en ook niet met Raedelijn, de
eerstelijnsondersteunings-organisatie in Utrecht.
Verzekeringsartsen.
Met de verzekeringsartsen loopt een samenwerking rond een samenscholing eenmaal per jaar. In
2012 is deze ook georganiseerd, maar was de belangstelling van bedrijfsartsen minimaal.
Ook in 2013 zal een dergelijke samenscholing georganiseerd worden.

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.
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.
In 2012 hebben wij op deze manier drie nascholingen georganiseerd:
10 mei 2012, Richtlijn SOLK, Rob Hoedeman, bedrijfsarts en gepromoveerd op dit thema.
20 september 2012, chronische pijn en werk, Rob
Smeets, hoogleraar revalidatiegeneeskunde AZM.
29 november 2012, Obstructief slaap apnoe syndroom (OSAS), Roel Aleva en Maggy Youssef
(longartsen MMC), Stijn van der Avoort (KNOarts MMC) en Aarnoud Hoekema (kaakchirurg
UMCG).
26.4. Toekomstplannen
In 2013 willen wij opnieuw drie nascholingen organiseren. Wij gaan in het eerste
kwartaal een vragenlijst onder onze leden uitzetten om vorm en inhoud van onze
nascholing te nog beter af te kunnen stemmen op
de behoeften van onze
collega’s.

25.5. Toekomstplannen
In 2013 gaan we minstens twee scholingen organiseren.

26. BEDRIJFSARTSENKRING OOST-BRABANT
26.1. Samenstelling bestuur
B.J.G. (Ben) Martens penningmeester
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27. NVAB-KRING ‘IJSSEL IN HET MIDDEN’

sten georganiseerd.
Op 24 april zijn we te gast geweest bij INTEND
Zwolle. Inmiddels een jaarlijkse traditie.
13 november hebben een bijeenkomst georganiseerd samen met Bartimeus en professionals van
de GGMD met als titel Horen, zien en werken.
Voor beide bijeenkomsten is met succes accreditatie aangevraagd.
In het verslagjaar hebben we - tegen onze gewoonte in - geen gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met onze collega’s van het UWV. Voor een
deel kwam dit door de welbekende spanningen
tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Inmiddels hebben we contact gelegd met het UWV
om een gezamenlijke bijscholing te organiseren
over de RIV toetsing.

27.1. Samenstelling bestuur
W.J. (Hans) Muller voorzitter
M.J. (Marcel) Geerts vice-voorzitter
J. (Jan) Horst secretaris
J.M. (Anja) van der Woude vice-secretaris
J.E. (Erik) Hoogendoorn penningmeester
K. (Klaske) de Jong vice-penningmeester
M.J.J. (Marjo) de Buscher lid
W.M.F. (Wilma) Rooyendijk-Keijsers lid
G.B.S. (Jurriaan) Penders contactpersoon namens
NVAB-bestuur
27.2. Toelichting op de samenstelling
De samenstelling van het bestuur is afgelopen jaar
gewijzigd. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Nienke van Schaik voor wie deelname aan
onze kring door grote reisafstanden steeds moeilijker werd. Wij danken haar voor haar jarenlange
enthousiaste bijdrage aan onze kring! Het bestuur
heeft enige moeite gehad zijn eigen gelederen te
versterken. Gelukkig zijn we inmiddels versterkt
met de komst van Klaske de Jong. En heel recent is
bekend dat Jan Horst zal toetreden tot het bestuur.

27.4. Toekomstplannen
Ook in 2013 zal het bestuur zich actief inspannen.
Het bestuur hoopt daarbij ook in te spelen op de
nieuwe ontwikkelingen en de kringleden te ondersteunen om onze positie als beroepsgroep in de
“arbowereld” te handhaven en te versterken. Verder bestaat onze kring in 2013 15 jaar! Wij zullen
hier dit jaar speciale aandacht aan besteden.

27.3. Taakstelling
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 kennisniveau van onze leden (geaccrediteerd)
het bieden van een discussieplatform voor het beleid van de NVAB.
27.3. Activiteiten
Teneinde de nodige bovengenoemde activiteiten
te realiseren en het verdere beleid te bepalen vergaderde het kringbestuur in 2013 zes keer. Vaste
onderwerpen waren de te organiseren scholingsbijeenkomsten de contacten met de NVAB-landelijk en actuele ontwikkelingen betreffende de uitvoering van het beroep bedrijfsarts.
2012 was weer een boeiend jaar waarin het bestuur
heeft geprobeerd de statutaire doelstellingen te realiseren.
In 2012 hebben wij twee succesvolle bijeenkom-
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