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1. Samenstelling bestuur. 
 

Mw. I.M.J.L.( Inge) Speller, voorzitter 

Mw. M. (Marjon) Dunn, secretaris per oktober 2020 opgevolgd door D. (Dorien) Maas-Klessens;  

Dhr. W.K.  (Wout) Vogelesang, penningmeester 

Mw. I. (Ingrid) Hoogenboom, gewoon lid  

Dhr. G. (Gerard) Renkema, gewoon lid 

Dhr. F. (Frits) Stam, gewoon lid.  

 

2. Toelichting samenstelling bestuur. 
Per oktober 2020 heeft Marjon Dunn het bestuur van de Kring Amsterdam e.o. verlaten, na acht 
jaren naar volle tevredenheid het secretariaat te hebben gevoerd. Onze hartelijke dank 
daarvoor. Dorien Maas is als ervaren lid van het kringbestuur bereid gevonden de functie van 
secretaris over te nemen. 
Na een lobby onder de kringleden is Gerard Renkema per oktober 2019 toegetreden tot het 
bestuur. De overige bestuursleden hebben aangegeven ook in 2021 hun bestuurstaken te 
blijven continueren.  
 
Bijzonderheden 
Inge Speller is per oktober 2020 toegetreden tot de nieuw opgerichte centrale NVAB commissie 
Intercollegiale Toetsing en overige Deskundigheidsbevordering (commissie ICD). Doel is deze 
onderwerpen verder te professionaliseren. 
 
3. Taakstelling 
De focus van Kring Amsterdam is primair gericht op het verhogen van het kennisniveau in de 
regio en het bevorderen van contacten tussen bedrijfsartsen onderling. Dat gebeurt door het 
verzorgen van kringavonden (4 maal per jaar) met kwalitatief goede, geaccrediteerde 
nascholingen met een voorafgaand uitgebreid buffet en onderlinge netwerkmogelijkheden in een 
comfortabele, aangename omgeving. Dit concept wordt door onze deelnemers al vele jaren 
positief gewaardeerd.  
De nascholingsonderwerpen richten zich op de vraag van kringleden, zijn actueel en de 
sprekers zijn gerenommeerd. Kringleden kunnen zich inschrijven voor 1 of meerdere  
bijeenkomsten. De kosten zijn beperkt, het aantal accreditatiepunten bedraagt 12 per jaar.            
De H.J. Docterlezing is als 1 van de 4 kringavonden gratis en omvat een overkoepelend thema, 
verzorgd bij voorkeur door een hoogleraar. In 2020 zou deze lezing al voor de 22e keer 
plaatsvinden.  
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Daarnaast vindt via de kringvoorzitter periodieke afstemming plaats met de andere 
kringvoorzitters en bestuursleden / kwaliteitsbureau van de NVAB. Onder meer ten aanzien van 
nascholingsthema’s of interessante sprekers.  
Ook is de RGS in 2020 gevraagd een coulanceregeling van benodigde accreditatiepunten toe te 
passen. Dit is inmiddels gehonoreerd. 
 
4. Concrete activiteiten 2020 
Volgens de ontvangen actuele kringledenlijst staan eind 2020 in totaal 319 bedrijfsartsen 
ingeschreven bij kring Amsterdam en omstreken. 
 
*  Het Kringbestuur kwam in 2020 in totaal vijf keer in vergadering bijeen. Een maal in fysieke   
   vorm, daarna steeds via videoconferentie vanwege de in februari 2020 uitgebroken COVID-19  
   pandemie. Onze jaarvergadering vond eveneens digitaal plaats. 
 
* Het bestuur heeft begin 2020 het door ons vastgestelde programma aan alle leden verstuurd 
   ter inschrijving.  
   Het bestuur heeft in het voorjaar 2020 besloten om de vier geplande nascholingsavonden in 
   het geheel te verschuiven naar het jaar 2021. Reden: de COVID-19 pandemie en de  
   verwachte langere duur van coronamaatregelen (zoals 1,5 m afstand en sluiting van de  
   horeca) voordat grootschaliger fysieke bijeenkomsten weer plaats kunnen vinden, met    
   gezamenlijk voorafgaand buffet en het kunnen netwerken. Vooral dit concept zorgt voor  
   tevredenheid en groot aantal deelnemers. Het kringbestuur wil geen afbreuk hieraan doen. 
   Knelpunt is bovendien dat onze reguliere vergaderfaciliteiten in het voorjaar 2020 zijn komen  
   te vervallen vanwege faillissement van de hotelketen (Crowne Plaza Amsterdam / Schiphol). 
    
 
   Het aantal inschrijvingen was groot (in totaal 104 bedrijfsartsen waaronder 6 AIOS, met    
   gemiddeld ruim 80 deelnemers per bijeenkomst). Zij hebben allen hun inschrijfgeld terug 
   gekregen. 
    
*  Als alternatief heeft ons kringbestuur actieve medewerking verleend aan een (gratis) digitale  
   nascholingsavond op 18 november 2020 over het onderwerp “Richtlijn slechthorendheid en  
   tinnitus”, verzorgd door Bas Sorgdrager. Het initiatief lag bij de gezamenlijke kringvoorzitters   
   en de organisatie lag bij het NVAB kwaliteitsbureau, waarbij bedrijfsartsen zich konden   
   inschrijven onder vermelding van hun kring. De Webinar was deels plenair en deels in kleine  
   groepjes (per kring) om meerdere aangeleverde casus te bespreken.  
   Inmiddels hebben de kringvoorzitters besloten in 2021 twee digitale nascholingsbijeenkomsten  
   te organiseren (eind maart en eind juni) nu de coronamaatregelen nog geruime tijd zullen 
   voortduren. 
    
* Medio 2020 is via Zoom kennis gemaakt met de nieuwe directeur van de NVAB (Gijsbert van  
   Lomwel) en zijn wederzijdse wensen geïnventariseerd. 
   Vanaf het najaar 2020 vindt het overleg van kringvoorzitters weer plaats, uiteraard digitaal. 
 
* De website, toegankelijk via NVAB-online (kring Amsterdam), is eind 2020 centraal aangepast. 
 
Evaluatie 2020 
De inschatting voor het besluit tot langduriger uitstel van kringavonden bleek juist. 
 
Het aantal deelnemers van de digitale nascholing op 18 november 2020 bedroeg landelijk ruim 
250 artsen, waarbij kring Amsterdam zeer goed vertegenwoordigd bleek (51 bedrijfsartsen, 
waaronder 25 leden die in 2019 niet participeerden in ons nascholingsprogramma). Het initiatief 
voorziet in een behoefte. 
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Evaluatie leert dat 99% van de deelnemers nogmaals bijscholing over de richtlijnen zou willen 
volgen. 
Er bleek centraal helaas onduidelijkheid te bestaan over de wijze van accreditatie. Hierover vindt 
nog overleg plaats, met eventueel een bezwaarprocedure.    
 
De financiële positie van onze kring is goed, ondanks de financiële tegenvaller door het 
faillissement van ‘ons’ hotel. 
 
Toekomstplannen 2021 
Er bestaat noodzaak tot het bieden van voldoende geaccrediteerde nascholingsuren. 
Daarom hebben de kringvoorzitters besloten in 2021 opnieuw twee gratis Webinars te 
organiseren voor alle NVAB leden (eind maart en eind juni) nu de coronamaatregelen nog 
geruime tijd zullen voortduren. Beoogde onderwerpen: ‘Dilemma’s bij arbeidsconflicten’ (do’s en 
don’ts m.b.t. Leidraad STECR/ RL NVAB, met juridische implicaties en tuchtrecht) en het 
landelijke NVAB preventiethema “Rookvrije organisatie”. 
 
Met de digitale nieuwjaarswens heeft het kringbestuur aangekondigd in het voorjaar 2021 te 
komen met de jaarplanning. Basis voor onderwerpen van nascholingsavonden is het plan 2020.  
 

- 22e H.J. Docterlezing: van secundaire naar primaire preventie 2.0 (sporten en invloed op het 
brein); hopelijk is de Finse hoogleraar opnieuw bereid om naar Amsterdam te komen 

- Autisme 
- Verslaving  
- Infectieziekten  

 
Ook in 2021 zijn artsen in opleiding tot bedrijfsarts in onze regio welkom met gratis deelname 
aan de kringavonden. Ofwel om kennis te maken/ te kunnen netwerken met collega 
bedrijfsartsen, ofwel om contacten te continueren en AIOS te betrekken bij onze periodieke 
nascholing. Dat levert hen ook scholingspunten op. Andersom willen wij als kring graag leren 
van nieuwe inzichten. 
 
 


