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Samenstelling bestuur. 
I.M.J.L.(Inge) Speller, voorzitter 
M. (Marjon) Dunn, secretaris 
W.K. (Wout) Vogelesang, penningmeester 
A.F. (Anco) Straatman, gewoon lid 
D. (Dorien) Maas, gewoon lid 
I. (Ingrid) Hoogenboom, gewoon lid  
 

Toelichting samenstelling bestuur. 

In de afgelopen 6 jaren zijn er geen wijzigingen in de samenstellling van het bestuur geweest., 2019 
zal er echter wel een bestuurswijziging zijn. Anco Straatman zal, na zich vele jaren vol enthousiasme 
te hebben ingezet als bestuurslid, per januari 2019 het bestuur van de Kring Amsterdam e.o. 
verlaten. Het bestuur bedankt Anco voor zijn actieve inbreng en bijdrage aan het organiseren van 
vele boeiende nascholingsavonden.  

Activiteiten. 

* Het Kringbestuur kwam in 2018 vier keer in vergadering bijeen. 

* Het bestuur heeft in 2018 vier geaccrediteerde nascholingsavonden georganiseerd (steeds met 3 
punten). In 2018 hebben de nascholingsavonden plaatsgevonden in Crowne Plaza Hotel Hoofddorp. 
Vanwege de postieve ervaringen is besloten voor de nascholingsavonden van 2019 ook gebruik te 
maken van deze locatie. Tijdens het voorafgaande buffet bestaat voor de kringleden de gelegenheid 
tot informeel netwerken.  

De onderwerpen van de 4 nascholingsavonden waren:  

- De 20e H.J. Docterlezing over nieuwe ontwikkelingen in de arbeidsdermatologie; de avond 
werd verzorgd door prof.dr.T. Rustemeyer en zijn boeiende lezing leverde een hoge 
waardering van de deelnemers op.  
16 april 2018; (83 deelnemers, eindscore 8,4) 
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- Genoeg prikkels om niet bij in slaap te vallen; deze avond over slaap werd verzorgd door 3 
enthousiaste deskundigen (psycholoog Barbara Mulder, longarts Reinier de Groot en A&O 
psycholoog Sonja Smits) en leverde voldoende stof op om wakker te blijven.  
11 juni 2018; (58 deelnemers, eindscore 8,0) 
 

- De UMC Amsterdam- avond had als thema FM, CVS, SOLK, SSS, ME en werd weer verzorgd 
door Professor H. (Han) Anema samen met klinisch specialisten en wetenschappelijk 
onderzoekers.  
Voor deze avond waren ook verzekeringsartsen uitgenodigd, 4 verzekeringsartsen hebben 
deelgenomen aan deze nascholingsavond.  
Inmiddels traditioneel werd tijdens deze avond gebruik gemaakt van stemkastjes, waarmee 
de deelnemers gevraagd werd te reageren op vragen en stellingen. Dit bevordert interactie 
en verhoogt het leereffect.  
1 oktober 2018; (75 deelnemers, eindscore 8,0). 
 

- Een proeverij uit recente en nieuwe wetgeving; op deze avond een presentatie door W. 
Duits, bedrijfsarts/lid NVAB commissie Beroepsuitoefening en ethiek, over ethische 
vraagstukken omtrent 26 weken prognose ontslagroute UWV en een presentatie door E. 
Gorissen, bedrijfsarts/lid NVAB commissie Wet en regelgeving, over taakdelegatie. S. Lang, 
arbeidsrechtadvocaat en eerder gewaardeerd spreekster voor de kring, wist de deelnemers 
weer te boeien met haar presentatie betreffende diverse gewijzigde en nieuwe wet- en 
regelgeving.  
De onderwerpen en sprekers zorgden voor een zeer interactieve avond.  
19 november 2018; (68 deelnemers, eindscore 8,1). 

 

Op de website, toegankelijk via NVAB-online (kring Amsterdam), zijn de diverse presentaties te 
vinden. 

* De voorzitter van ons Kringbestuur neemt deel aan het afstemmingsoverleg tussen de 
kringbestuurders en het NVAB bestuur. Dit overleg vindt jaarlijks plaats, rondom de NVAB voorjaars- 
en/of najaarsvergadering.  

Evaluatie  

Onze Kring richt zich vooral op het organiseren van kwalitatief goede nascholingen, waarbij tijdens 
het voorafgaande buffet ruime mogelijkheid tot netwerken met collega’s wordt geboden. Dit 
concept wordt door onze deelnemers al vele jaren positief gewaardeerd.  

In 2018 werden de 4 nascholingsavonden gemiddeld door 71 deelnemers bezocht. Ondanks de 
verwachting van een afname in het aantal deelnemers (afnemend aantal bedrijfsartsen door lage 
instroom en hoge uitstroom door pensionering) bleef het aantal deelnemers op het zelfde niveau als 
2017 (70 deelnemers)  

Gezien het gemiddelde evaluatiecijfer van 8,1 (score in 2017: 8,0) kunnen we ook dit jaar als 
kringbestuur weer terugzien op een door onze leden goed gewaardeerde nascholingscyclus en 
verenigingsjaar. 

In 2018 hebben de kringbijeenkomsten plaatsgevonden in het Crowne Plaza hotel te Hoofddorp. 
Vanwege kwalitatief goede service, kostenniveau, goede bereikbaarheid en waardering door de 
deelnemers zullen in 2019 de nascholingsavonden wederom op deze locatie worden georganiseerd.  
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De financiële situatie van onze Kring is gezond. In 2018 is het inschrijfgeld niet verhoogd, voor 2019 
zal een kleine verhoging noodzakelijk zijn vanwege gestegen BTW en kosten. De H.J. Docterlezing zal 
ook in 2019 gratis worden aangeboden aan onze leden.  

Toekomstplannen 2019 

Ook in 2019 zal de focus gericht zijn op het verhogen van het kennisniveau door het organiseren van 
kwalitatief goede en geaccrediteerde nascholingen in de regio en het bevorderen van contacten 
tussen bedrijfsartsen onderling.  

Data en onderwerpen voor de nascholingsavonden in 2019 zijn vastgesteld: 

Maandag 8 april:  21e H.J. Docterlezing: ‘De zorg voor morgen’, voordracht door een 
hoogleraar in technologische ontwikkelingen. 

Maandag 3 juni:   Klinische avond: ‘van zwangerschap tot menoblues’  

Maandag 7 oktober:  Opnieuw een proeverij uit nieuwe wetgeving  

Maandag 18 november:  Professionele optiek op chronisch ziek 

In 2018 maakten 5 artsen in opleiding tot bedrijfsarts gebruik van ons aanbod tot gratis deelname 
aan de 4 nascholingsavonden. Het kringbestuur heeft besloten om ook in 2019 artsen in opleiding tot 
bedrijfsarts in onze regio gratis te laten nemen aan de kringavonden. Ofwel om kennis te maken/te 
kunnen netwerken met collega bedrijfsartsen, ofwel om contacten te continueren en Aios te 
betrekken bij onze periodieke nascholing. Dat levert hen ook scholingspunten op. Andersom willen 
wij als kring graag leren van nieuwe inzichten. 

We blijven contacten onderhouden met omringende kringen om zo kennis te bundelen en uit te 
wisselen. Bijvoorbeeld over nascholingsthema’s of interessante sprekers. 

Onze voorzitter zal hiertoe ook blijven deelnemen aan het afstemmingsoverleg tussen 
kringbestuurders en NVAB, aan NVAB bijeenkomsten over de nieuwe ontwikkelingen (advies 
bedrijfsarts wordt leidend voor re-integratiebeoordeling UWV), aan de periodieke bijeenkomsten 
met het UWV over betere samenwerking en vermindering van loonsancties.  
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