UITNODIGING
Nascholing 07-06-2012
Aanvang 17.30 uur stipt
Locatie : Sabic Innovative Plastics ( voorheen GEP)
Plasticslaan1 4612PX Bergen op Zoom
Collega's
7 juni as. is de tweede nascholing van dit jaar bij Sabic te Bergen op Zoom
Vergeet je niet tijdig als deelnemer/ster aan te melden bij Ben Versluis
ben.Versluis@arbounie.nl
Titel:

Het Preventieconsult cardiometabool risico: aanwinst of luchtfiets?
Programma
17.00-17.30
17.30-17.40
17.40-18.15
18.15-20.30

20.30-21.00

Inschrijving
Welkom, inleiding en mededelingen
Pauze met maaltijd
Waarom een preventieconsult door de bedrijfsarts? “Can you
provide me with the evidence for that?”
De Praktijkwijzer Preventieconsult voor de bedrijfsarts; wat
staat erin en wat kunnen we leren van de uitvoering bij de
huisartsen?
Discussie en afsluiting

Leerdoel: state of the art informatie verkrijgen rond de ontwikkeling van een
Preventieconsult Cardiometabool Risico voor de bedrijfsarts en actieve discussie over
de voor- en nadelen hiervan in de bedrijfsgezondheidszorg.
De Kringavond wordt verzorgd door Prof. dr. Carel Hulshof (bijzonder hoogleraar
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde bij het Coronel Instituut voor Arbeid en
Gezondheid, AMC en coördinator richtlijnen NVAB) en Dr. Marie-Christine Plat,
Projectleider Kwaliteitsbureau NVAB.

Inschrijfgeld: 45 euro op postgiro 9440896 tnv NVAB kring Zuidwest.
Zorg dat uw naam bij de betaling vermeld wordt. Alleen bij tijdige betaling bent
u verzekerd van het nascholingscertificaat.
Vergeet niet tijdig voor 4 juni aan te melden bij Ben ivm de catering
Accreditatie aangevraagd voor 3 punten
Doelgroep domein : bedrijfsgeneeskunde
To ziens bij SABIC in Bergen op Zoom
Janneke Kalwij (janneke.kalwij@arbounie.nl)

Toelichting bij het programma

Het Preventieconsult cardiometabool risico: aanwinst of luchtfiets?
In Nederland neemt, net als in de meest andere westerse landen, het aantal personen
met cardiometabole aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en
chronische nierinsufficiëntie toe. De meest belangrijke leefstijlgebonden factoren zijn
hierbij roken, obesitas en te weinig lichaamsbeweging. Om de preventie van
cardiometabole aandoeningen te versterken hebben het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de NVAB
samen met de gezondheidsfondsen, de Nederlandse Hartstichting, de Nier stichting
Nederland en het Diabetes Fonds het PreventieConsult cardiometabool risico (PC)
ontwikkeld. Het PC heeft tot doel het zo goed mogelijk identificeren van personen
met een verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen en hen een optimale
begeleiding en behandeling aanbieden ter voorkoming van (verdere)
gezondheidsschade. Met het PC in de huisartsensetting is al een eerste start gemaakt.
Momenteel wordt er een praktijktest gedaan met het PC in de bedrijfsartsensetting.
Waarop is dit PC eigenlijk gestoeld? Is dit PC als een uitdaging of aanwinst voorde
bedrijfsgezondheidszorg te beschouwen of is het vooralsnog luchtfietserij? Op deze
vragen hopen we tijdens de Kringbijeenkomst, mede door uw bijdrage aan de
discussie, antwoorden te krijgen.

NB U bent van harte welkom ook als u te laat mocht binnenkomen. 3 punten krijgt u
echter alleen als u de volledige tijd aanwezig bent.

In verband met extra beveiliging dient u zich bij Sabic te kunnen
LEGITIMEREN!!
Neem dus paspoort of ID kaart mee. U komt anders niet binnen

