JAARVERSLAG 2018/JAARPLAN 2019 NVAB KRING OOST – BRABANT
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2. Taakstelling
Wij hebben als belangrijkste opdracht om nascholingen voor leden van de kring
te organiseren. Daarbij proberen wij nadrukkelijk de verbinding te leggen met de
(richtlijnen van) de NVAB en het raakvlak tussen curatieve gezondheidszorg en
bedrijfsgezondheidszorg.
3. Activiteiten
Sinds een aantal jaren organiseren wij in eigen beheer nascholingen volgens een
beproefd concept. Dit concept bestaat uit een gezamenlijk diner gevolgd door
een nascholing in de Kapellerput in Heeze. Een afsluitende borrel completeert dit
geheel. En dit alles voor het acceptabele bedrag van € 55 per nascholing.
De laatste jaren loopt de belangstelling geleidelijk wat terug zonder dat wij daar
een duidelijke verklaring voor hebben.
In 2018 hebben wij twee nascholingen georganiseerd:
•
•

Reumatische aandoeningen (1-2-2018)
Toon Westgeest, reumatoloog Maxima Medisch Centrum
Chronische pijnklachten (4-10-2018)
Frank Faassen, OCA

4. Nascholing arbocuratieve samenwerking
Op initiatief en met ondersteuning van RIVM hebben wij verder met de
huisartsen gewerkt aan een gezamenlijke bijeenkomst over arbocuratieve
samenwerking op 13 december. De voorbereidingen verliepen vlot en we
hadden een mooi programma met als thema “langer doorwerken”. Vanuit de
bedrijfsartsen waren er 30 aanmeldingen, maar de belangstellingen vanuit de
huisartsen was bedroevend. En aangezien praten over samenwerking niet
veel zin heeft als één van de partijen niet mee doet is de bijeenkomst op het

laatste moment geannuleerd. We moeten natuurlijk voorzichtig zijn met te
grote conclusies, maar het zegt wel iets over de belangstelling bij de
huisartsen voor dit thema.
5. Jaarplan 2019
In 2019 willen we vooral door op de ingeslagen weg. Het streven is om weer
twee of drie nascholingen te organiseren. De eerste bijeenkomst in 2019 is in
voorbereiding en zal ingaan op dementie op jonge leeftijd.
We zullen de ontwikkeling van het aantal deelnemers goed volgen om zonodig
nieuwe initiatieven/maatregelen te nemen.

