Jaarverslag 2019
NVAB-kring Zuid-Limburg

1. Samenstelling
De samenstelling van het bestuur was in 2019 als volgt:
Mw. P. Van den Berg, voorzitter
Dhr. F. Patelski, penningmeester
Mw. J. Brouns, secretaris
Dhr. J. Stefelmanns, bestuurslid
Mw. S. Driessen, bestuurslid
Dhr. M. Bos, bestuurslid
Dhr. M. Michels, bestuurslid

2. Toelichting op samenstelling
De samenstelling van het bestuur is gevarieerd, het merendeel van de bestuursleden zijn
geregistreerde bedrijfsartsen met jarenlange ervaring, twee bestuursleden zijn artsen in opleiding tot
bedrijfsarts. Allen werkzaam bij diverse arbodiensten in de regio en in verschillende branches.
Hierdoor is de diversiteit groot binnen het bestuur groot, we streven er als NVAB-kring Zuid-Limburg
dan ook naar het veld zo breed mogelijk te representeren.
In 2019 hebben zich de geen wisselingen in de samenstelling van het bestuur voorgedaan.

3. Taakstelling
De NVAB-kring Zuid-Limburg is een vereniging opgericht in 2001. De doelen van de vereniging zijn:
- Het bevorderen en onderhouden van het kennisniveau van haar leden
- Het bevorderen en onderhouden van de contacten tussen bedrijfsartsen onderling
- Het bevorderen en onderhouden van contact tussen andere artsen en andere arbodisciplines.
Ook zijn diverse verzekeringsartsen lid van de kring. De vereniging telt ruim 160 leden.

4. Activiteiten
Alle nascholingen worden georganiseerd door de bestuursleden en worden bekostigd vanuit de
contributiegelden en het door de NVAB toegekende bedrag per lid. De contributie in 2019 bedroeg
€30 per persoon per jaar. Ook dit jaar werd gestreefd naar het zo laag mogelijk houden van de
kosten, uiteraard zonder dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit en inhoud van nascholingen. Ook
in 2020 zal de contributie niet verhoogd worden, deze blijft gehandhaafd op €30 per jaar.
In 2019 heeft het bestuur zeven maal vergaderd, deze vergaderingen vonden altijd plaats in de
avonduren. Er werd vergaderd op 24 januari, 26 februari, 7 mei, 2 juli, 10 september, 24 oktober en
19 december. Centraal tijdens deze vergaderingen staan de te organiseren
nascholingsbijeenkomsten, zowel qua inhoud als qua faciliteiten (locatie, catering, etc.).
In 2019 werden vier nascholingsbijeenkomsten georganiseerd, alle geaccrediteerd door de ABSG
voor drie punten per bijeenkomst.
- Verslaving en werk (21 februari 2019)
- Burn-out; een nieuwe kijk op burn-out, de 7 types (12 juni 2019)
- SOLK of niet, that’s the question (26 september 2019)
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- De herziene richtlijn Astma & COPD en de toepasbaarheid op de praktijk van de bedrijfsarts (12
december 2019)
De nascholingsavonden worden gemiddeld door 40 leden bezocht. De avonden worden in het
algemeen als goed en interessant beoordeeld.

5. Evaluatie
De kring Zuid-Limburg richt zich met name op het organiseren van kwalitatief goede en interessante
nascholingen, bij voorkeur met actuele thema’s. Daarnaast speelt ook het het onderhouden van
contact met collega-artsen en andere collega’s binnen het vakgebied een grote rol. Zo zijn afgelopen
jaar verschillende keren POB’ers aangesloten. Gezien de nog altijd goede opkomsten tijdens deze
nascholingsavonden en de positieve evaluaties mogen we stellen dat we nog steeds slagen in onze
missie.

6. Toekomstplannen
De focus van de NVAB-kring Zuid-Limburg is in 2020 niet anders dan in voorgaande jaren: we houden
vast aan onze missie om het kennisniveau van onze leden te bevorderen en het onderling contact
tussen onze leden en andere professionals binnen de bedrijfsgeneeskunde te bevorderen.

7. Financieel
In 2020 wordt het contributiebedrag van €30 per jaar gehandhaafd.
Het financieel jaaroverzicht van 2019 en de begroting voor 2020 zijn als bijlage toegevoegd.
JAGM Brouns, secretaris
Februari 2020
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