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JAARVERSLAG NVAB KRING NOORD 2018 
 
Inleiding 
 
NVAB Kring Noord is het regionale bestuur voor Friesland, Groningen en Drenthe. De Kring 
valt onder het landelijke NVAB-bestuur. We zorgen voor regionale activiteiten voor de 
aangesloten leden bedrijfsartsen en onderhouden relevante contacten op regionaal niveau. 
 
Samenvatting 
 
In 2018 hebben we onze bekende strategie gecontinueerd. Ons doel is de kennis en kunde 
van NVAB leden in het Noorden te vergroten en onderlinge samenwerking te bevorderen. 
Daarnaast hebben we onze visie op de ontwikkelingen in ons vak indringend met ons 
hoofdbestuur gedeeld. 
De Kring telt 128 leden. De financiële positie is goed. 
De geplande nascholingen zijn gerealiseerd. We hebben één groter, door de 
nascholingscommissie georganiseerd congres gehouden (april). 
Daarnaast is voor de zevende keer een succesvolle nascholing in Wenen georganiseerd. 
Samen met het UWV is wederom in de drie provincies een bijscholing voor bedrijfs- en 
verzekeringsartsen gehouden. 
 
Samenstelling van het bestuur 
 
Voorzitter: Titus Schaafsma, zelfstandig bedrijfsarts 
Penningmeester/secretaris: Hijlke Terpstra, zelfstandig bedrijfsarts en lid KNMG-bestuur 
District Groningen - Drenthe 
Bestuursleden 
Geert Koster, zelfstandig bedrijfsarts Quintus Five, tevens contactpersoon en lid KNMG-
bestuur District Groningen - Drenthe 
Mannie Oostra, zelfstandig bedrijfsarts, bedrijfsarts Rienks Arbodienst 
Jan Herman Scheffer, bedrijfsarts HumanCapitalCare 
Bas Sorgdrager, zelfstandig bedrijfsarts, lid nascholingscommissie tot medio juni, kerndocent 
UMCG 
Jan Stoffers, tot 1-10 bedrijfsarts Mensely BV, per 1-10 bedrijfsarts Richting BV  
 
Secretariële ondersteuning 
Annemarie Sibon 
 
Samenstelling Commissie Nascholing 
 
Leden 
Hendrik Jan Neeb, zelfstandig bedrijfsarts 
Cobi Oostveen, zelfstandig bedrijfsarts  
André Smith, zelfstandig bedrijfsarts  
Janneke Valk, zelfstandig bedrijfsarts Intermedzo 
Marjan de Vries, bedrijfsarts UMCG 
Bas Sorgdrager, dagvoorzitter 
 
Adres Kringbestuur 
Annemarie Sibon 
T 06-47510340 
E jmwsibon@telfort.nl 
  
Vergaderingen 
Het bestuur is vier maal bijeen geweest. 
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Realisatie / voortgang activiteiten 
 
1. Algemene doelstellingen 
Professionalisering, deskundigheidsbevordering, beroepsuitoefening, positionering en 
communicatie zijn de aandachtsgebieden waarop het Kringbestuur zich blijft richten. In dit 
jaarverslag komt een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen op deze terreinen aan bod. 
We zien de afgelopen jaren ons ledenaantal gestaag verminderen: van 189 in 2010 tot 128 
in 2018; een zorgelijke ontwikkeling. 
 
Het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking met: KNMG, DHV en LSV, districten 
Groningen, Friesland en Drenthe door middel van bestuurlijke contacten in de regio. 
 
2. Samenwerking met andere partijen 
In 2018 is er met verschillende andere partijen contact geweest. Deze contacten hadden 
deels een incidenteel karakter, deels vormden zij ook het begin van een meer structurele 
samenwerking. Wij noemen hier: 
• KNMG district Groningen: Geert Koster en Hijlke Terpstra zijn tevens bestuurslid van 
KNMG district Groningen. 
• UWV voor nascholing BA/VA. 
• UMC Groningen voor nascholingsactiviteiten, onderwijs geneeskundestudenten en 
academisering van het werkveld. 
• Deelname vanuit Kring Noord aan de Zorgstandaard Chronische Pijn - Implementatie 
Noord Nederland. 
• Deelname vanuit Kring Noord aan het Ketenzorgproject Lumbale Spondylodese 
UMCG.  
 
3. PR en communicatie 
Het bevorderen van ideeënuitwisseling met het landelijk bestuur en deelnemen aan de ALV 
en landelijke bijeenkomsten Kringbesturen. Het Kringbestuur wil daarbij fungeren als een 
verbindingskanaal, waarlangs beleidsvoornemens en (gevolgen van) beleidsuitvoer elkaar 
kunnen vinden. 
Jan Stoffers is redacteur voor het NVAB-bureau als bewerker van onze Kringpagina. 
Wij zien de Kring als een middel om de betrokkenheid tussen perifeer en centraal verder 
gestalte te geven. 
 
4. Regionale deskundigheidsbevordering 
Het bestuur van Kring Noord onderhoudt contact met de drie commissies die nascholing in 
het Noorden organiseren. Twee commissies organiseren elk een dag voor bedrijfs- en 
verzekeringsartsen (februari in Drachten en oktober in Groningen), zij hebben een eigen 
financiële huishouding. De commissie die namens de NVAB nascholing voor bedrijfsartsen 
organiseert, beperkt zich tot één dag per jaar (zie hieronder - de nascholingscommissie). 
Daarnaast slaat het bestuur een brug met het curatieve veld. Enerzijds door koppeling 
bestuurslidmaatschap Kring Noord met het districtsbestuur van de KNMG, anderzijds door 
nascholingen te organiseren met onder andere klinische afdelingen van het UMCG. 
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Nascholingscommissie 
De Nascholingscommissie NVAB Kring Noord heeft op 12 april haar jaarlijkse dag 
georganiseerd. Onderwerp: Ziek en werk: ‘who cares’, samen met UMCG Beatrixoord. Er is 
inbreng vanuit het UMCG, onderzoeksgroep Arbeid en Gezondheid van de sectie Sociale 
Geneeskunde.  
Van 26 tot en met 30 september vond de door de collega’s Koster en Smith georganiseerde 
nascholingsreis naar Feistritz (Oostenrijk) plaats met als onderwerp ‘Onregelmatigheid en 
nachtdiensten, uitdaging voor bedrijfsarts en verzekeringsarts’. Deze nascholing wordt 
landelijk aangeboden, ook aan de collega’s verzekeringsartsen, en wordt hoog gewaardeerd. 
Dit jaar was er een record aantal deelnemers van veertig. De nascholing werd mede 
georganiseerd door collega Schipper, verzekeringsarts, waarmee nog meer inhoud werd 
gegeven aan de verbondenheid tussen de beide beroepsgroepen. De cursus wordt daardoor 
zowel voor bedrijfs- als verzekeringsartsen geaccrediteerd.  
 
5. Evaluatie 
Concretisering van de punten uit het jaarplan 2016 
• Het opzetten van wenselijke bestuurlijke samenwerkingsrelaties in de regio: vooral 
 vormgegeven door het lidmaatschap van KNMG district Groningen van twee 
 collega’s. 
 Hein Post Uiterweer penning: gezamenlijk nomineren de commissies een bedrijfsarts 
 voor de Hein Post Uiterweerpenning. Een bedrijfsarts die gedurende een periode van 
 twee jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan nascholing in het noorden kan 
 gekandideerd worden voor de penning.  
 De penning is dit jaar uitgereikt aan Peter Wulp voor zijn jarenlange kritische bijdrage 
 aan de ontwikkeling en uitvoering van ons vak vanuit zijn rol bij de inspectie SZW. 
• Het regionaal uitwerken van activiteiten vanuit een gemeenschappelijk lokaal 
 perspectief. 
- Opstellen van een lokaal overzicht van relevante organisaties. 
- Bijwonen van bijeenkomsten/symposia en rol van bedrijfsartsen toelichten c.q. 
 verhelderen. 
• Onderhouden van de Kringpagina, redacteur Jan Stoffers. 
• Bestuurlijke mededelingen bij nascholingsbijeenkomst - op de nascholing in april. 
• Bevorderen van de kwaliteit van de bedrijfsartsen. 
- Diverse mails, telefonische contacten en opinie over de second opinion als 
 ongevraagd advies aan het hoofdbestuur NVAB. 
- Via de Kringpagina. 
- Regionale professionals op de hoogte houden van de bestuurlijke doelstellingen en 
 activiteiten. 
 
6. Toekomstplannen 
Evenals voorgaande jaren zal de nascholingscommissie weer een regionale nascholing 
organiseren. Daarnaast plant het bestuur weer een aantal kleinschalige nascholingen 
(middag-avondprogramma) in samenwerking met regionale zorgaanbieders, juristen en 
klinisch specialisten.  
Naast Feistritz in september zal in mei een nascholing worden georganiseerd op Madeira. 
In 2019 borgen wij wederom het contact met de lokale kring van de KNMG door twee 
afgevaardigde leden.  
Wij hebben gemerkt dat onze leden de activiteiten goed bezoeken en waarderen. 
In 2018 hebben we stilgestaan bij ons derde lustrum, we kijken of we daaraan in 2019 een 
activiteit kunnen verbinden. 


