
BG-dagen 2022
Na 2 jaar weer Live & on-line

Herbert de Jager, bedrijfsarts en waarnemend voorzitter en 

lid Commissie NVAB Nascholing (CNN)

Peter Coffeng, bedrijfsarts en voorzitter CNN



De bedrijfsarts heeft goud in handen!

Werkenden:

• Overgang en werk, Kanker en werk 

• 4 X Covid-19/ SARS-CoV-2

• Samenwerken voor gezonde longen

• Gespreks- en debat vaardigheden

• Hoger Rendement  bedrijfsarts

• BRAVO (B, V en O) 

Arbeidsorganisaties:

• PSA:  PMO, Stress

• Beroepsziekten (communicatie)

• Taakdelegatie

• Komen tot meer preventie

• De grenzen bij preventie

Wetenschap:

• Actualiteiten NVAB

• Wanneer preventie?

• Flitspresentaties/video’s

• Digitalisering & robotisering

• Werk heeft het gebouw 

verlaten

Maatschappij (overheid):

• Preventie van beroepsziekten door 

gevaarlijke stoffen en scan bedrijf

• Ongewenst gedrag op de werkvloer

• Juridische consequenties 

van adviezen 

• BAR



Werkenden:

• Overgang en werk (standpunt, manifest)

• Kanker en werk (update RL, VA & BA)

• 4 X Covid-19: cognitieve stoornissen, 

revalidatie, betekenis na 2 jaar, stand van zaken

• Samenwerken voor gezonde longen

• De kunst van een goed gesprek (-> gedrag)

• Dokter in debat (vaardigheden)

• HR: Met minder energie krijg je meer voor elkaar

• In gesprek over gedragsverbetering en 

komen tot meer bewegen  

• Voeding, medicinaal effect?

• Ontspannen werkt (VR)



Arbeidsorganisaties:

• Zorg: PMO mentale gezondheid in de diepte 

• Stress en ziekteverzuim 

• Standpunt beroepsziekten (communicatie)

• 2 X: Taakdelegatie, 

professionalisering casemanager.

• Wat belemmert de bedrijfsarts om aan meer 

preventie te doen? (Prof A. v.d. Beek)

• Hoe ver mag je gaan in preventie (moeilijke 

beslissingen in de praktijk)



Wetenschap:

• Actualiteiten & Rammaziniprijs : 

NVAB als edelsmid

• Wanneer te beginnen met preventie?

• Flitspresentaties/video's & posters van huidige 

promotieonderzoeken

• Digitalisering & robotisering (AI en vb.)

• Verbinding op afstand (werk heeft het gebouw 

verlaten)



Maatschappij (overheid):

• Preventie van beroepsziekten door 

gevaarlijke stoffen (AI)

• De arbeidsinspectie komt langs (scan)

• Rol BA bij Ongewenst gedrag op de werkvloer

• Juridische consequenties van adviezen 

van de bedrijfsarts (advocaat)

• Wetgeving: → en nu naar de BAR



Namens CNN 

Inspirerende en plezierige BG dag(en) met elkaar


