
 

 
 
 
JAARVERSLAG NVAB KRING NOORD 2020 
 
 
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 2020 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 121 leden. De financiële positie is goed. 
 
Het jaar 2020 werd vol van plannen begonnen, maar we werden ingehaald door de covid-19 pandemie. 
Dit heeft gevolgen voor ons dagelijks leven, ons professionele leven en ook voor onze contacten met de 
achterban. Alle geplande activiteiten, inclusief de vijfdaagse nascholing in Oostenrijk, zijn komen te 
vervallen.  
In overleg met de nieuwe directeur van het Kwaliteitsbureau, Gijs van Lommel, is besloten vooralsnog te 
trachten gezamenlijk digitale nascholingen aan te bieden. In het najaar is een eerste nascholing geweest 
rondom de richtlijn Tinnitus (met een centrale rol voor ons bestuurslid Bas Sorgdrager als één van de 
auteurs) en voor 2021 staat nog een aantal nascholingen op het programma. De verwachting is dat ook 
2021 een bijzonder jaar zal worden.  
 
Samenstelling van het bestuur 
Voorzitter:  
Geert Koster, zelfstandig bedrijfsarts Quintus Five, contactpersoon en lid KNMG-bestuur District 
Groningen - Drenthe 
Penningmeester/secretaris:  
Hijlke Terpstra, zelfstandig bedrijfsarts, lid KNMG-bestuur District Groningen - Drenthe 
Bestuursleden: 
Mannie Oostra, zelfstandig bedrijfsarts, bedrijfsarts Rienks Arbodienst 
Jan Herman Scheffer, bedrijfsarts HumanCapitalCare 
André Smith, zelfstandig bedrijfsarts Maan Advies, lid KNMG-bestuur District Fryslân 
Bas Sorgdrager, zelfstandig bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige UMCG Beatrixoord 
Jan Stoffers, bedrijfsarts Richting BV  
Nina Wink, bedrijfsarts HumanCapitalCare 
 
Secretariële ondersteuning: 
Annemarie Sibon 
 
Samenstelling Commissie Nascholing 
 
Leden: 
Hendrik Jan Neeb, zelfstandig bedrijfsarts 
Cobi Oostveen, zelfstandig bedrijfsarts  
André Smith, zelfstandig bedrijfsarts Maan Advies, lid KNMG-bestuur District Fryslân 
Jan Stoffers, bedrijfsarts Richting BV 
Janneke Valk, zelfstandig bedrijfsarts Intermedzo 
Marjan de Vries, bedrijfsarts UMCG 
 
Adres Kringbestuur 
Annemarie Sibon 
T 06-47510340 
E jmwsibon@gmail.com 
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Vergaderingen 
Het bestuur is drie maal bijeen geweest, waarvan twee keer digitaal. 
 
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 121 in 2020. 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 2020 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 - Drenthe: Geert Koster en Hijlke Terpstra zijn tevens bestuurslid van KNMG 
district Groningen – Drenthe. In 2020 zijn de vergaderingen in hoofdzaak digitaal geweest. Ook hier was 
aanpassing aan de nieuwe situatie noodzakelijk 
• 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 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. Dit is volledig digitaal geweest. Het Pijncongres is vanwege corona 
afgelast en verplaatst naar oktober 2021. 
 
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 het bestuur van Kring Noord 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. 
 
Het gehele buitenlandse nascholingsprogramma is geschrapt. Voor 2021 staat in oktober de vijfdaagse 
nascholing in Feistritz geprogrammeerd, maar dit is afhankelijk van de situatie rond de pandemie. 
 
Wel is in 2020 de Stichting Buitenlandse Nascholingen opgericht. Dit om duidelijk zicht te houden op de 
gelden die gemoeid zijn met onze buitenlandse nascholingen en om de nodige transparantie daarin aan te 
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brengen. Het bestuur van de Stichting bestaat qq uit de voorzitter van de Kring, de penningmeester en 
een lid van de nascholingscommissie. Daarmee is ook de continuïteit van de Stichting gegarandeerd. 
 
Nascholingscommissie 
De Nascholingscommissie NVAB Kring Noord heeft dit jaar geen bijscholing georganiseerd. 
 
5. Evaluatie 
Concretisering van de punten uit het jaarplan 2020 
 
Ingehaald door de pandemie moeten we helaas concluderen dat in 2020 niets geconcretiseerd is van 
onze punten, behoudens de bestuurlijke activiteiten (goeddeels digitaal). 
 
Ons jaarlijkse diner met partners moest helaas worden afgelast vanwege de sluiting van de horeca. Om 
onze bestuursleden, de leden van de nascholingscommisie en de partners toch te danken voor hun inzet 
en tijd, is dit jaar gekozen voor een eindejaarsgeschenk dat werd rondgebracht door twee kerstmannen, 
die overal enthousiast werden ontvangen. 
 
6. Toekomstplannen 
We zullen voor 2021 moeten herijken. De verwachting is dat bijeenkomsten van grote groepen tot het 
najaar van 2021 lastig zullen zijn. Hoewel de hoop is dat grootschalige vaccinatie tot versoepeling zal 
leiden, is de verwachting dat dit niet op korte termijn zal gebeuren. Dat betekent dat wij ons vooral zullen 
moeten richten op digitale activiteiten, al dan niet in samenwerking met andere kringen en/of ons 
hoofdbestuur. Ook de vijfdaagse reis naar Feistritz is allerminst zeker. We zullen de balans van tijd tot tijd 
moeten opmaken en ons beleid van daaruit moeten vormgeven. De verwachting is wel dat digitale 
platformen onderdeel van ons dagelijks handelen zullen blijven, dus ook van nascholen en vergaderen. 
De uitdaging ligt erin om daarvan optimaal gebruik te maken, en niet het contact met onze achterban te 
verliezen.  
 
PS van de voorzitter 
We zien gelukkig een stijgend enthousiasme voor ons vak. Het aantal collega’s dat of direct of via een 
tweede carrière voor de bedrijfsgeneeskunde kiest, groeit gestaag. In de huidige pandemie hebben wij 
onze adviserende rol bewezen en beter kunnen invullen. Hoewel de samenwerking met andere partijen 
(GGD, huisartsen, specialisten) nog altijd een lastige is, en gekenmerkt wordt door ‘onbekend maakt 
onbemind’, maken we ook daarin stappen. Als Noordelijke Kring zien wij het koesteren en uitbreiden van 
deze samenwerkingsverbanden als één van onze opdrachten. 
 


