Jaarverslag 2020 NVAB Kring Den Haag/Leiden e.o.
Activiteiten kringbestuur en bestuursleden in 2020
Dit jaar heeft een geheel ander beloop gekregen dan verwacht. Leek in februari corona nog iets van
elders, begin maart overviel de omslag iedereen. Hierdoor werden alle bijeenkomsten onmogelijk en
moest voor het eerst in decennia een avond worden geannuleerd. Dankzij de inventiviteit van
verschillende bestuursleden lukte het om een alternatief te creëren middels ‘Zoom’. Hierdoor kon het
programma aangepast doorgang vinden en werd het ook mogelijk digitaal te vergaderen. Vanaf april
hebben alle nascholingsavonden digitaal doorgang gevonden. Het bestuur is eenmaal fysiek voor
vergadering bijeengekomen.
Er is samen met het bestuur van de NVVG Kring Haarlem e.o. zoals gebruikelijk gebrainstormd over het
programma voor de nascholing van het seizoen 2020‐2021. Ook is als gebruikelijk na afloop van het
nascholingsseizoen 2019‐2020 met dezelfde groep geëvalueerd. De eerste twee avonden is Holiday Inn
Leiden als nascholingslocatie opnieuw goed bevallen. Zo is er voor iedereen de mogelijkheid vooraf daar
te eten. Daarnaast geeft de drie uur per avond gelegenheid voor meer verdieping en discussie. Dit levert
zo 3 uur per avond op aan geaccrediteerde bijscholing voor beide beroepsgroepen.
De thema’s voor de 4 bijscholingsbijeenkomsten waren:


Oog voor mantelzorg

Hoe werkt het vrouwenhart?

Klokje rond werken gezond, nachtwerk als sluipmoordenaar? (vervallen door Covid)

Relevante actuele ontwikkelingen in de sociale zekerheidswetgeving, wordt onze
bestaanszekerheid recht gedaan?
Tevens is het programma voor het nascholingsseizoen 2020‐2021 gekozen:
De thema’s van deze avonden zijn:

maandag 16 november 2020 ”Weer fit na Covid ??”

maandag 18 januari 2021 ”nachtwerk, gezondheidsrisico’s ‐ Klokje rond werken gezond,
nachtwerk als sluipmoordenaar?”

maandag 15 maart 2021 “Interculturele communicatie/ cultuurverschillen en
verzuimbegeleiding”

maandag 19 april 2021 ”relevante juridische en beleidsmatige ontwikkelingen in de bedrijfs‐ en
verzekeringsgeneeskunde”
De evaluaties laten evenals voorgaande jaren een in het algemeen positief beeld zien van het gebodene,
de onderwerpen en de sprekers, als ook de faciliteiten.
De poging bedrijfsartsen in opleiding erbij te betrekken heeft meerdere reacties opgeleverd. Er nemen
nu 4 baio (tegen sterk gereduceerd tarief) deel aan onze nascholingsavonden.

Opnieuw heeft het bestuur samen met het NVVG‐kringbestuur Haarlem e.o. intensief vergaderd over het
nieuwe nascholingsseizoen, wat door de beide besturen samen wordt uitgevoerd. Zo zijn de taken
verdeeld wat betreft organisatie (avondvoorzitterschap in combinatie met sprekers aanzoeken) en
administratie (mailing en facturatie). We kunnen terugkijken op een succesvolle samenwerking en
uitvoering nu dit door ons voor het eerst zonder verdere ondersteuning is gedaan. Het aantal
aanmeldingen is vergelijkbaar met het voorgaande seizoen.
De toekomstvisie van het bestuur blijft o.a. handhaving en bewaking van het huidige niveau van de
bijscholing zowel als ook trachten de belangstelling daarvoor cq aanmeldingen weer te zien toenemen.
Hierbij staan ook ideeën over een meer interactieve vorm van nascholing op de agenda.
Leden van het bestuur hebben daarnaast nog zitting in of maken deel uit van:
# NVVG‐commissie werkgroep algemene inleiding
# Ned. Ver. voor Medisch Specialistische Rapportage
# KNMG werkgroep "Rol van de arts in 2040"
# Bestuurslid LOB‐politie
# Werkgroep BAZ: bedrijfsartsen in zorginstellingen
# Commissie Visitatie bedrijfsartsen (CVB)
# Financiële Advies Commissie (FAC)
# CROW (Commissie Richtlijn Ontwikkeling en Wetenschap)

Samenstelling bestuur ultimo 2020:
Dhr. A.B. van der Plas, voorzitter/penningmeester
Dhr. F.M. Brouwer, vice‐voorzitter/penningmeester
Mevr. D.J.M.H. Wijnolst‐Bavelaar, secretaris
Mevr. A. Erbé, secretaris

Geaccordeerd door het kringbestuur in de vergadering van 25 februari 2021
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