
 

 
 
JAARVERSLAG NVAB KRING NOORD 2019 
 
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 2019 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 129 leden. De financiële positie is goed. 
 
Het Kringbestuur heeft in 2019 een reanimatiecursus georganiseerd. Gelet op de enthousiaste 
reacties voorziet dit in een behoefte. 
 
Voor de achtste keer is een succesvolle nascholing in Wenen georganiseerd. 
Er was een record aantal deelnemers van 49. 
 
Voor het eerst is een tweede buitenlandse nascholing georganiseerd, namelijk een achtdaagse 
nascholing op Madeira in het voorjaar. Afgewisseld met prachtige excursies was deze 
nascholing een succes, hetgeen waarschijnlijk een vervolg gaat krijgen. 
 
Samen met het UWV is wederom in de drie provincies een bijscholing voor bedrijfs- en 
verzekeringsartsen gehouden. 
 
Kring Noord bestond vijftien jaar. Samen met de Nascholingscommissie is dit gevierd met een 
kookclinic, omlijst met swingende muziek van onze Annemarie en haar band. Het was een 
uitermate geslaagde avond, deze gaf energie voor de volgende 15 jaar. 
 
Samenstelling van het bestuur 
 
Voorzitter:  
tot 19-09-2019: Titus Schaafsma, zelfstandig bedrijfsarts 
per 21-11-2019: Geert Koster, zelfstandig bedrijfsarts Quintus Five, tevens contactpersoon en lid 
KNMG-bestuur District Groningen - Drenthe 
Penningmeester/secretaris:  
Hijlke Terpstra, zelfstandig bedrijfsarts en lid KNMG-bestuur District Groningen - Drenthe 
Bestuursleden: 
Mannie Oostra, zelfstandig bedrijfsarts, bedrijfsarts Rienks Arbodienst 
Jan Herman Scheffer, bedrijfsarts HumanCapitalCare 
per 21-11-2019: André Smith, zelfstandig bedrijfsarts  
Bas Sorgdrager, zelfstandig bedrijfsarts, kerndocent UMCG 
Jan Stoffers, bedrijfsarts Richting BV  
per 21-11-2019: Nina Wink, bedrijfsarts HumanCapitalCare 
 
Secretariële ondersteuning: 
Annemarie Sibon 
 



 

 Jaarverslag 2019 NVAB Kring Noord - 2 

Samenstelling Commissie Nascholing 
 
Leden: 
Hendrik Jan Neeb, zelfstandig bedrijfsarts 
Cobi Oostveen, zelfstandig bedrijfsarts  
André Smith, zelfstandig bedrijfsarts  
Jan Stoffers, dagvoorzitter   
Janneke Valk, zelfstandig bedrijfsarts Intermedzo 
Marjan de Vries, bedrijfsarts UMCG 
 
Adres Kringbestuur 
Annemarie Sibon 
T 06-47510340 
E jmwsibon@gmail.com 
  
Vergaderingen 
Het bestuur is vier maal bijeen geweest. 
 
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 129 in 2019. 
Omdat we van Centraal geen namenoverzicht krijgen, hebben wij als Kring geen zicht op 
oorzaken en kunnen wij hierop helaas geen invloed uitoefenen, wat wij als misser beschouwen. 
 
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 2019 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: Bas Sorgdrager en Titus Schaafsma zijn hierbij betrokken. 
Begin 2020 wordt weer een cyclus georganiseerd. 
• 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.  
• Deelname aan de klankbordgroep DIPI (ziekteperceptie bij chronisch zieken – project 
afdeling Gezondheidswetenschappen UMCG). 

• Deelname vanuit de Kring (Janneke Valk en Geert Koster) aan de Pain Alliantie in Nederland 
(PA!N) als afgevaardigden van de NVAB. 

 
3. PR en communicatie 
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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.  
De Commissie Buitenlandse Nascholingen organiseert meerdaagse nascholingen buiten 
Nederland. 
 
Nascholingscommissie 
De Nascholingscommissie NVAB Kring Noord heeft dit jaar geen bijscholing georganiseerd. 
 
Van 28 mei tot 5 juni organiseerde de Commissie Buitenlandse Nascholingen (bedrijfsartsen 
André Smith en Geert Koster en verzekeringsarts Jan Schipper) voor het eerst een nascholing 
op Madeira met als thema ‘Interne geneeskunde in de spreekkamer van bedrijfs- en 
verzekeringsarts’. Deze nascholing werd landelijk aangeboden. Door gerenommeerde sprekers 
werd een fantastische nascholing gegeven voor een groep van dertig bedrijfs- en 
verzekeringsartsen. Duidelijk werd dat wij elkaar veel te bieden hebben en veel van elkaar 
kunnen leren. Er zijn contacten gelegd om daar invulling aan te geven in elkaars 
beroepsvereniging. In totaal bestond de groep uit tweeënveertig personen. 
 
Van 27 november tot 2 december vond de jaarlijkse, door de Commissie Buitenlandse 
Nascholingen georganiseerde nascholingsreis naar Feistritz (Oostenrijk) plaats met als 
onderwerp ‘Problemen van het houdings- en bewegingsapparaat’. Deze nascholing wordt 
landelijk aangeboden, ook aan de collega’s verzekeringsartsen, en wordt hoog gewaardeerd. Er 
was een record deelname van negenenveertig personen. Hoewel er in de loop der jaren een 
vast deelnemersaantal is, is er ook elk jaar een forse nieuwe aanwas, hetgeen wat zegt over de 
naam die deze nascholing heeft opgebouwd. Dit heeft zowel te maken met het hoge niveau van 
de nascholing, hetgeen steeds blijkt uit de evaluaties (gemiddeld een negen), als uit de locatie 
en het nevenprogramma. De cursus wordt zowel voor bedrijfs- als verzekeringsartsen 
geaccrediteerd en er is jaarlijks sprake van een stijgend aantal verzekeringsartsen als 
deelnemer.  
 
De Commissie Buitenlandse Nascholingen heeft zich voorgenomen om tweejaarlijks twee 
buitenlandse nascholingen te organiseren, waarbij de jaarlijkse nascholing in Feistritz als vaste 
waarde blijft bestaan.  
 
5. Evaluatie 
Concretisering van de punten uit het jaarplan 2019 
• De PUW penning is in 2019 niet uitgereikt. 
• Het regionaal uitwerken van activiteiten vanuit een gemeenschappelijk lokaal  perspectief. 
- Bijwonen van bijeenkomsten/symposia en rol van bedrijfsartsen toelichten c.q. verhelderen. 
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• Onderhouden van de Kringpagina, redacteur Jan Stoffers. 
• Bevorderen van de kwaliteit van de bedrijfsartsen. 
- Diverse mails, telefonische contacten en opinie over diverse zaken 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 een regionale nascholing organiseren. 
Daarnaast plant het bestuur weer een aantal kleinschalige nascholingen (middag-
avondprogramma) in samenwerking met regionale zorgaanbieders, juristen en klinisch 
specialisten.  
 
In september 2020 zal weer de jaarlijkse nascholing in Feistritz georganiseerd worden. In 
februari is er overleg over een tweede buitenlandse nascholing in 2021. 
 
In 2020 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. 
 
Het voortbestaan van de Commissie Buitenlandse Nascholingen is inmiddels geborgd door het 
oprichten van de Stichting Commissie Buitenlandse Nascholingen NVAB Kring Noord, waarin 
als bestuursleden tenminste qq de voorzitter en de penningmeester van de Kring zitting hebben 
en een lid van de commissie. Op deze manier wordt geborgd dat de Kring geen onmogelijk grote 
reserve opbouwt die problemen kan opleveren, en dat het jaarlijkse surplus ten goede kan 
komen aan de nascholingen. Jaarlijks wordt rekening en verantwoording afgelegd.  
 
PS van de nieuwe voorzitter 
Het blijft van groot belang ook jonge collega’s te interesseren in ons vak en in ons bestuur. Daar 
ligt voor de komende jaren niet alleen een forse uitdaging voor ons landelijke bestuur, maar ook 
voor het regionale bestuur. We moeten nadenken om onze scholingen ook open te stellen voor 
BA’s in opleiding (waarbij dus impliciet de voorwaarde is dat zij lid zijn van de NVAB, anders 
bereiken wij ze niet) en wellicht ook voor Masterstudenten en jonge klaren, die nog zoekende 
zijn ten aanzien van hun beroep. Dat verplicht ook om na te denken over prijzen voor 
nascholingen, en wellicht een modernere manier van aanmelden (ticketkantoor bijvoorbeeld) en 
een beter gebruik van social media als Linked In, Facebook en Instagram. Voldoende stof om 
het komend jaar serieus over na te denken. 
 
Ik zie het als een gemis dat de NVAB zich niet meer presenteert op de opleidingsinstituten, de 
voor de hand liggende springplank naar lidmaatschap. We zullen moeten proberen om dat 
opnieuw onder de aandacht van het landelijk best 


