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Samenstelling bestuur. 

I.M.J.L.( Inge) Speller, voorzitter 
M. (Marjon) Dunn , secretaris 
W.K.  (Wout) Vogelesang, penningmeester 
D. (Dorien) Maas, gewoon lid 
I. (Ingrid) Hoogenboom, gewoon lid  
F. (Frits) Stam, gewoon lid.  
 
Toelichting samenstelling bestuur. 

Per januari 2019 heeft Anco Straatman het bestuur van de Kring Amsterdam e.o. verlaten.  
Na een lobby onder de kringleden voor het werven van een nieuw bestuurslid is Frits Stam 
per oktober 2019 toegetreden tot het bestuur.  De overige bestuursleden hebben 
aangegeven ook in 2020 hun bestuurstaken te blijven continueren.  

 

Bijzonderheden 

Helaas is in 2019 Dr. H.J. (Henk) Docter, ons erelid en ex-kringvoorzitter gedurende wel     
25 jaren, op een gezegende leeftijd van bijna 90 jaar overleden. Wij blijven hem eren door 
continuering van de jaarlijkse HJ Docterlezing. 

Tijdens de najaarsvergadering van de NVAB werd de eretitel van ‘Bedrijfsarts par excellence’ 
verleend aan onze voorzitter, waardoor de Kring Amsterdam e.o. sinds 2015 beschikt over    
2 leden met deze eretitel (Jeanette Hemke en Inge Speller). 

Activiteiten. 

* Het Kringbestuur kwam in 2019 drie keer in vergadering bijeen. 

* Het bestuur heeft in 2019 vier geaccrediteerde nascholingsavonden georganiseerd (steeds 
met 3 punten). In 2019 hebben de nascholingsavonden plaatsgevonden in Crowne Plaza 
Hotel Hoofddorp. Vanwege de positieve ervaringen is besloten voor de nascholingsavonden 
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van 2020 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 21e H.J. Docterlezing stond in het kader van ‘ Zorg voor morgen’; de avond werd 
verzorgd door prof.dr.A.E. Eiben met zijn lezing over Artificial Intelligence, robots en 
kunstmatig leven en dr. Teake Pal  met zijn presentatie over oude en nieuwe risico’s 
en de rol van de bedrijfsarts. Deze avond werd bezocht door een ongekend hoog 
aantal deelnemers, te weten 96.  
8 april 2019; (96 deelnemers, eindscore 7.6) 
 

- Van Zwangerschap tot Menoblues; deze avond werd verzorgd door 3 enthousiaste 
deskundigen (drs. Monique v.d. Beukering, dr. Henk Oosterhof en drs. Marielle v. 
Aalst) en leverde voldoende stof tot boeiende discussies op.   
3 juni 2019; (80 deelnemers, eindscore 8.2) 

 
- Opnieuw een  proeverij uit recente en nieuwe wetgeving;  op deze avond een 

presentatie door Gertjan Beens, bedrijfsarts en voorzitter NVAB over de nieuwe rol 
van de bedrijfsarts bij RIV toets  en een presentatie door Erwin Gorissen, 
bedrijfsarts/lid NVAB commissie Wet en regelgeving, over supervisie: blok aan het 
been of een verrijking? De onderwerpen en sprekers zorgden voor een zeer 
interactieve avond.  
7 oktober 2019; (77 deelnemers, eindscore 7.8). 
 

- De laatste avond van de nascholingscyclus stond in het teken van Chronisch Zieken 
en Werk. Het eerste deel van de avond werd verzorgd door em. Prof.dr. Haije Wind, 
voorheen bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde met zijn lezing over  
‘ Chronisch ziek, daar komt wel wat bij kijken!’ en Mariska de Wit, MSc, promovenda 
bij Coronel Instituut met haar presentatie ‘ Kijken in het hoofd van de chronisch 
zieke’. Het tweede deel van de avond werd verzorgd door dr. Karima Farhat, internist-
nefroloog Spaarne Gasthuis met haar presentatie De nieren voor de bedrijfsarts; ‘ 
Ooh ja!’ en ‘ ooh zit dat zo!’ Haar lezing met een update over nierziekten werd door 
de bedrijfsartsen zeer goed gewaardeerd.   
18 november 2019; (76 deelnemers, eindscore 7.6). 

 

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

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 2019 werden de 4 nascholingsavonden gemiddeld door 82 deelnemers bezocht. Ondanks 
de verwachting van een afname in het aantal deelnemers  (afnemend aantal bedrijfsartsen 
door lage instroom en hoge uitstroom door pensionering) steeg het aantal deelnemers ten 
opzichte van 2018 ( gemiddeld 71 deelnemers)  

Gezien het gemiddelde evaluatiecijfer van 7,8 (score in 2018: 8,1) kunnen we ook dit jaar als 
kringbestuur weer terugzien op een door onze leden goed gewaardeerde nascholingscyclus 
en verenigingsjaar. 
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In 2019 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 2020 de nascholingsavonden wederom op deze 
locatie worden georganiseerd.  

De financiële situatie van onze Kring is gezond en om dit zo te houden is in 2019 een kleine 
verhoging van het inschrijfgeld toegepast. In 2020 zal geen verhoging van het inschrijfgeld 
plaatsvinden.  

Toekomstplannen 2020 

Ook in 2020 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 2020 zijn vastgesteld : 

Maandag  6 april:  22e H.J. Docterlezing:  Van secundaire naar primaire preventie 2.0 
(sporten en invloed op het brein)  

Maandag 25 mei:   Autisme 

Maandag  28 september:  Verslaving  

Maandag 16 november:  Infectieziekten  

In 2019 maakten 4 artsen in opleiding tot bedrijfsarts gebruik van ons aanbod tot gratis 
deelname aan de 4 nascholingsavonden. Het kringbestuur heeft  besloten om ook in 2020 
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 en aan NVAB bijeenkomsten over de nieuwe ontwikkelingen 
(zoals over ‘advies bedrijfsarts wordt leidend voor re-integratiebeoordeling UWV’, 
‘taakdelegatie / supervisie’, “Leidraad bedrijfsarts en privacy’ en “zware beroepen en langer 
doorwerken’). Ook deelname aan de periodieke bijeenkomsten van OVAL met het UWV over 
betere samenwerking en vermindering van loonsancties wordt gecontinueerd. 

 


