
 

Jaarverslag 2020 NVAB kring IJssel in het Midden  

1. Samenstelling  

Het bestuur van de kring heeft in 2020  geen wijzigingen ondergaan en bestaat uit  

• Klaske de Jong, voorzitter  
• Eise van der Vegt, penningmeester/ secretaris  
• Marjo Busscher, lid  
• Wilma Rooijendijk, lid  
• Jan Horst, lid  
• Arco Verhoeven, lid  

2. Taakstelling  

Organiseren van 2 nascholingsbijeenkomsten per jaar voor bedrijfsartsen in regio Zwolle, Apeldoorn, 
Deventer.  

3. Concrete activiteiten 2020 

Voor 2020 hadden wij gepland de nascholingsbijeenkomst bij Scania, welke we in 2019 helaas 
hebben moeten afzeggen i.v.m. het te lage aantal deelnemers, opnieuw te organiseren voor 6-10-
2020. Helaas kon dit niet door gaan ivm de covid-19 pandemie.  
Hetzelfde gold voor een nascholing, welke we voor 18-5-2020 georganiseerd hadden met de 
longartsen van Isala klinieken omtrent beroepsgebonden longaandoeningen. Ook deze hebben 
we helaas moeten afzeggen en hebben we tot nu toe niet opnieuw op de agenda kunnen zetten  
Er heeft overleg plaats gevonden met de NVAB centraal, wat we onze leden kunnen bieden in de 
vorm van een webinar. Dit heeft geleid tot het webinar tinnitus en slechthorendheid op 18-11-2020, 
waar veel belangstelling voor was. Helaas zijn hiervoor geen accreditiepunten voor toegekend.  

4. Evaluatie / terugblik 2020 
Helaas hebben we in 2020 geen fysieke nascholingsbijeenkomsten kunnen organiseren door de 
corona pandemie.  
Inmiddels is wel het aanbieden van nascholing in de vorm van webinars ook binnen de NVAB kringen 
mogelijk gebleken. Na het succesvolle eerste webinar (jammer genoeg niet goed gegaan met 
accreditatieaanvraag) gaat dit een vervolg krijgen.  
Wat we missen is het netwerkaspect en de gezelligheid van de fysieke bijeenkomsten 
 

5. Plannen 2021 / Toekomst 
Twee van de bestuursleden hebben aangekondigd binnen 1 jaar met pensioen te gaan. De voorzitter 
heeft aangegeven haar voorzitterstaken te willen overdragen.  
We hebben al vaker op het punt gestaan: gaan we door met de kring, of stoppen we er mee. Na de 
evaluatie in 2019 besloten we door te gaan, het feit dat in 2020 door de pandemie geen fysieke 
bijeenkomsten hebben kunnen plaats vinden en het bij eerdere pogingen niet lukte om nieuwe 
bestuursleden te werven , maakt dat we nu weer op een punt staan van doorgaan of stoppen.  
We hebben bij de recente bestuursvergadering besloten, dat we in elk geval 2021 nog doorgaan, 
maar wel in een soort overwinteringsstand. Fysieke bijeenkomsten zullen op korte termijn nog niet 
mogelijk zijn. We zullen als kring deelnemen aan door de NVAB georganiseerde webinars. 
Arco Verhoeven heeft zich bereid verklaard van 1-5-21 tot 1-12-21 als interim voorzitter de taken 
van Klaske de Jong over te nemen, daarna neemt Marjo Busscher het stokje over. Klaske blijft wel als 
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bestuurslid betrokken bij andere taken.  
We gaan de komende periode actief op zoek naar fris bloed. Met name onder jonge bedrijfsartsen 
zal gepolst worden of zij belangstelling hebben om zich in te zetten voor de kring. Mocht dit niet 
lukken, dan heffen we de kring op in 2022, maar willen we nog wel met een “ big bang” een en ander 
afsluiten.  
 

Klaske de Jong, voorzitter NVAB kring IJssel in het Midden 28 februari 2021  

 


