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Bestuur samenstelling, representativiteit en taakverdeling 
De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven en bestond uit de volgende 
personen: Wil Duits (voorzitter, zelfstandig bedrijfsarts), Els Carsouw (secretaris, zelfstandig bedrijfsarts), 
Jan Valkenburg (penningmeester, bedrijfsarts niet praktiserend),  
Giny Norder (Human Capital Care), Marga Dik (RICHTING BV) en Nikki van den Heuvel- Karsdorp 
(zelfstandig bedrijfsarts).  
Het bestuur heeft in 2019 vier keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren scholing en 
regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de bedrijfsgeneeskunde. 
 
Kringactiviteiten 
 
Het Bestuur stelt zich ten doel bijscholingen over actuele onderwerpen te organiseren en de leden de 
gelegenheid te geven voor en na de vergaderingen onderling contact te hebben. 
Tijdens elke vergadering met bijscholing is er een huishoudelijk gedeelte waarin voor iedere aanwezige 
relevante onderwerpen, aan de orde kunnen worden gesteld. 
 
In 2019 hebben er twee ledenbijeenkomsten met scholing gratis plaatsgevonden.  
 
• 11 april Collega Reinier Feitz, handchirurg bij de Xpert Clinic Zeist praatte ons bij over zijn vakgebied. 
 

- Wat zijn de huidige mogelijkheden en welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? 
- Waar dienen behandelend artsen bedacht op te zijn bij handtraumata? 
- Wat zijn de meest vóórkomende missers bij het beoordelen van handtraumata en de begeleiding 

hiervan? 
- Wat zijn specifieke aandachtspunten voor de bedrijfsarts?  
- Return to work data na handchirurgie 
- Eerste en anderhalve lijn handzorg na handtrauma 

 
• 20 juni Moreel Beraad 
Onze voorzitter Wil Duits gaf uitleg over de methode Moreel Beraad:  Hoe te voorkomen dat mijn 
oordeel de cliënt schade berokkent. Er werd ook geoefend in het toepassen van deze methode. 
 
Op de twee vergaderingen waren 17 tot 22 leden aanwezig die de voordrachten positief waardeerden. 
 
Een beperkt aantal leden heeft deel kunnen nemen aan een nascholing over arbocuratieve 
samenwerking bij Overspanning en Burn-out. Deze werd georganiseerd door de NVAB, LV POH-GGZ , 
RIVM en NHG-nascholing i.s.m. Medicamus. 
 
Toekomstplannen 
 
In 2020 zullen we drie bijscholingen organiseren. Andere activiteiten zijn niet ingepland. 
 
Jan Valkenburg, penningmeester   
(14 februari 2020) 


