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(potentiële) belangenverstrengeling Geen

• Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met 

bedrijven

Geen

• Sponsoring en onderzoeksgelden

• Adviseurschappen en honorarium incl. 

sprekersvergoedingen > € 500

• Aandeelhouder

• Andere relatie, namelijk …

Geen

Geen

Geen

Geen



Waarom komt 
u ’s ochtends 
uw bed uit?



Gouden cirkel van Simon Sinek



Why?



Visie-Missie-Stratie
2016 ‒ 2021

• De NVAB wil dat alle werkenden kunnen 
rekenen op goed toegankelijke 
arbeidsgerelateerde zorg

• De NVAB gaat actief aan de slag met signalen 
uit de beroepsgroep die raken aan 
maatschappelijke problematiek.





Projecten

1. Arbocuratieve samenwerking

2. Bedrijfsarts worden.nl

3. Werken met gevaarlijke stoffen

4. Richtlijnen



Verbetering vindbaarheid bedrijfsartsen 
via patiëntoverleg Zorgdomein

Aanleiding: de vindbaarheid en bereikbaarheid 
van bedrijfsartsen is één van de meest urgente 
knelpunten voor arbo-curatieve samenwerking.

Doel: verbeteren van de vindbaarheid van 
bedrijfsartsen voor curatieve zorg (in eerste 
instantie de huisarts). 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC4pPV2s_PAhXIXhoKHbqbCiAQjRwIBw&url=https://marreiki.wordpress.com/2014/10/26/zoeken-3/&bvm=bv.135258522,d.d2s&psig=AFQjCNEisN_2laKOY7M6SpRSb2Lu9lLBvQ&ust=1476170636024242




Pilot patiëntoverleg

• Pilot eind maart – juni 2018 in 2 regio’s: Nijmegen en Rotterdam 

• Bedrijfsartsen zijn via de NVAB en Zorgdomein uitgenodigd
Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dat NU en zorg dat u 
vindbaar bent! 

• Huisartsen zijn via het NHG geïnformeerd 

• Evaluatie gericht op bruikbaarheid, tevredenheid en 
verbeterpunten Patiëntoverleg wordt door middel van telefonische 
interviews uitgevoerd door het RIVM

• Wilt u ook vindbaar zijn? 

 Meld u z.s.m. aan voor patiëntoverleg 
en vergeet niet de werkgeversvelden in te vullen!





Bedrijfsartsworden.nl

Kerncijfers:

• 2.000 unieke bezoekers per maand

• Van 10 naar 15 ambassadeurs

• 56 meeloopdagen



Bedrijfsartsworden.nl

Samenwerking Arbeid & Gezondheid

• Samen bij carrièrebeurzen 

• Samen optrekken richting studieadviseurs 
faculteiten, loopbaanadviseurs ziekenhuizen 

Verbreding campagne richting scholieren (op komst?)



Bedrijfsartsworden.nl

Geef u op als begeleider van co-assistenten!

Dr. Marc Soethout, 

arts Maatschappij en Gezondheid

voorzitter IOSG onderwijsgroep 

e-mail: mbm.soethout@vumc.nl

mailto:mbm.soethout@vumc.nl


Bedrijfsartsworden.nl

Doet u mee?

Vacature: wie is beschikbaar voor meeloopdagen in 
Zeeland? 

Sociale media: wie helpt mee het bereik verder te 
vergroten door actief te posten, delen, reageren? 



Werken met gevaarlijke stoffen



Stappenplan

Werken met 
gevaarlijke stoffen



Werken met gevaarlijke stoffen



Richtlijnen



Richtlijnen

• Kanker en werk (pilot afgerond)

• Overspanning en Burnout (commentaarfase)

• Arbeidsconflicten (bijna in commentaarfase)



Richtlijnen

• Ischemische hartzieken 

• Gehoorstoornissen en tinnitus

Proces en literatuuronderzoek door NHG



Richtlijnen

• Nachtwerk

• Herziening preventie beroepshuidaandoeningen

Start dit najaar



Richtlijnen



Maatschappelijk fit door de NVAB

Professioneel fit door NVAB

Fysiek fit door ????????




