
Jaar en financieel overzicht NVAB Kring Oost in 
samenwerking met regionale kring verzekeringsartsen 
2019  
  
  
Het kringbestuur bestaat uit vier bedrijfsartsen en 3 verzekeringsartsen.  
Te weten: Han Backus (voorzitter, bedrijfsarts), Jan Groenen (secretaris, bedrijfsarts), 
Henny Wijers (penningmeester, bedrijfsarts), Helmi Swartjes (algemeen lid, 
verzekeringsarts), Hans Welberg (algemeen lid, bedrijfsarts), Els van der Molen 
(algemeen lid, verzekeringsarts) en Pieter Schouten (algemeen lid, verzekeringsarts). 
 
Dat er zowel bedrijfs- als verzekeringsartsen in het bestuur zitten is een bewuste keus 
vanuit de gedachte dat de samenwerking binnen onze regio tussen de bedrijfs- en 
verzekeringsartsen positief zal werken op de kwaliteit in ons werk en het begrip voor 
elkaars werk zal bevorderen. 
Ook werken 2 bestuursleden deels voor de opleiding voor bedrijfs-en verzekeringsartsen 
in onze regio (SBGO) wat de lijn naar onze aanstaande collegae beter mogelijk maakt. 
De kring is met name gericht om enerzijds een scholingsaanbod te bieden dat interessant 
is voor onze collegae, doch ook om de sociale binding tussen collegae in onze regio te 
bevorderen. Daarnaast nodigen we in principe lokale sprekers uit voor onze 
scholingsbijeenkomsten wat dan weer de samenwerking met de curatieve collegae in de 
regio bevordert. 
Het bestuur vergadert 6 maal per jaar. Hierin staan de ontwikkelingen in ons vakgebied 
en het voorbereiden van de scholingsbijeenkomsten centraal. 
Voor het goed organiseren van deze scholingen hebben we een wetenschappelijke 
commissie in het leven geroepen. Hierin zit minimaal een bedrijfsarts, een 
verzekeringsarts, de secretaris en de penningmeester. 
 
Even zoals voorgaande jaren volgt hieronder een kort overzicht betreffende de scholingen  
die er in de kring hebben plaatsgevonden en een verantwoording ten aanzien van de 
financiële middelen die vanuit het hoofdbestuur en anderen aan ons ter beschikking zijn 
gesteld.  
  
De nascholingsbijeenkomsten hadden naast een duidelijk educatief karakter ook een 
sociaal aspect in zich. Dit wordt zeer gewaardeerd door de leden.  
Het blijkt keer op keer dat de mix tussen een educatief interessant programma met 
gekwalificeerde sprekers met een duidelijk inhoudelijk programma en de gelegenheid om 
onder een genot van een drankje elkaar buiten de eigen organisatie van arbodienst of 
anderszins te ontmoeten duidelijk aanslaat.  
  
Dat inhoudelijk aan de kwaliteitseisen is voldaan getuige de accreditatie die wij voor alle 
bijeenkomsten in 2019 van de SGRC hebben ontvangen. En ook voor 2020 is de 
jaaraccreditatie weer aangevraagd en toegekend. Dat loopt nu via het systeem GAIA.   
  
  
DE BIJEENKOMSTEN:  
  
Het streven is om jaarlijks 4 geaccrediteerde scholingsavonden te organiseren (2 punten 
per avond) voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, waarbij ook ruim tijd is ingepland voor 
intercollegiaal contact.  In 2019 is dat weer gelukt  
  
  
Bijeenkomst 1 was op 12 maart : Ziekte van Parkinson en werk door J. Janssen, 

bedrijfsarts en A. van Dijk, NAH  professional   
Bijeenkomst 2 was op 14 mei    : Duurzame inzetbaarheid bij de ouder wordende 

werknemer door G. Welter, arbeids-en organisatie 
pedagoog  



Bijeenkomst 3 was op 04 sept   : Bariatrische chirurgie door Dr. T. Aufenacker, maag-                                                    
                                                darm chirurg  
Bijeenkomst 4 was op 21 nov    : Aandoeningen van de voet en werk door Dr E.   
                                                 Hoefnagels, orthopedisch chirurg   
  
Alle bijeenkomsten bestaan zoveel mogelijk uit een algemeen klinisch en/of sociaal 
geneeskundig deel en een specifiek arbeids- en verzekeringsgeneeskundig deel. De 
bijeenkomsten zijn in principe gratis voor alle bedrijfs- en verzekeringsartsen. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd, die inmiddels door een groot deel van de vaste 
deelnemers wordt betaald. Verder komen er inkomsten binnen via de NVAB en de UWV 
(in de vorm van de sponsoring van één van de bijeenkomsten).   
De bijeenkomsten worden goed bezocht met een gemiddelde opkomst van 32 met 
spreiding tussen 28-34 deelnemers.  De gemiddelde score voor de 4 bijeenkomsten is 
wederom met 4,5 in een score schaal van 1 tot 5 bijzonder hoog te noemen.  
  
Daarnaast heeft het bestuur middels deelnames via diverse commissies een actieve 
bijdrage geleverd aan de positiebepaling van de bedrijfsarts in het werkveld. Het 
aantal bestuursleden bedraagt momenteel 7 (inclusief 3 verzekeringsartsen)      
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