Jaarverslag 2019 NVAB kring IJssel in het Midden

1. Samenstelling
Het bestuur van de kring heeft in 2019 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 2019
• Organisatie van nascholingsbijeenkomst bij Scania op 4 juni 2019 met als onderwerp “ de
bedrijfsarts op de werkvloer, van verzuim naar preventie” .
• Helaas hebben we deze nascholingsbijeenkomst af moeten zeggen i.v.m. het lage aantal
aanmeldingen (6 personen excl. bestuursleden van de kring). Wellicht speelde mee, dat
het tijdstip vroeger op de middag was dan gebruikelijk (i.v.m. beschikbaarheid bij Scania,
en tevens hadden wij ook in 2018 al gemerkt, dat het aanbod aan gratis
nascholingsbijeenkomsten in de regio ruim is (soms meerdere op zelfde datum, waar je
dan pas laat achter komt), terwijl bedrijfsartsen volle agenda’s hebben. Diverse
personen gaven aan het jammer te vinden, dat ze niet konden komen, of dat de
nascholing niet door kon gaan, omdat men het wel een interessant onderwerp vond.
• We hebben hierop als bestuur besloten om een enquête uit te zetten onder de
kringleden om de behoeftes te peilen. Dit om te bepalen of we door gaan als kring, en
hoe dan.
• De enquête werd verzonden via het secretariaat van de NVAB naar 131 mailadressen.
Wij hebben 21 reacties ontvangen. Dit is een magere respons, maar in lijn met de
gemiddelde opkomst bij nascholingsbijeenkomsten in de afgelopen jaren.
i. 17 personen gaven aan belangstelling te hebben voor de nascholing, 1
misschien.
ii. De voorkeur ging uit naar bijeenkomsten op maandag of dinsdag.
iii. Qua aanvangstijdstip ging de voorkeur uit naar 16 uur. Tijdstippen die daarna
kwamen waren 17 en 15 uur.
iv. Aankondigen 2 maanden vooraf.
v. Gewenste onderwerpen: medische onderwerpen samen met medisch
specialisten en werkplekbezoek.
vi. 2 personen gaven aan te willen helpen met organiseren nascholing, geen
aanmeldingen voor bestuurstaken
• De uitkomst van de enquête was voor ons voldoende basis om door te gaan als bestuur.
Voor 2019 zagen we geen mogelijkheid meer om een bijeenkomst te organiseren, wel
werden er een planning gemaakt voor bijeenkomsten in 2020. Deze data werden ruim

•

•

vooraf gepland en eind 2019 samen met de uitkomst van de enquête aan de leden
medegedeeld.
Geplande bijeenkomsten voor 2020:
i. 18 mei 2020 bijeenkomst samen met de longartsen van Isala over
werkgerelateerde longaandoeningen
ii. 6 oktober 2020 bijeenkomst bij Scania over de bedrijfsarts op de werkvloer, van
verzuim naar preventie.
Vanuit revalidatiecentrum de Vogellanden, waar wij al meermalen gezamenlijk
nascholing mee hebben georganiseerd, zijn we eind 2019 benaderd, dat men van plan
was in maart- april 2020 een minisymposium te organiseren over neuropsychologische
revalidatie, waarvoor men een brede groep professionals wou uitnodigen, waaronder
bedrijfsartsen. Hierover vond afstemming plaats.

4. Evaluatie / terugblik 2019
Helaas hebben in 2019 dus geen nascholingsbijeenkomsten plaats gevonden. De bijeenkomst bij
Scania hebben we geannuleerd ivm het naar onze mening te geringe aantal aanmeldingen.
Onder de leden is vervolgens geïnventariseerd, waar men belangstelling voor heeft qua
onderwerpen, en wat beste dagen/ tijdstippen zijn voor bijeenkomsten. Ook is gevraagd, wie
vanuit de leden wil helpen bij de organisatie of in het bestuur. Dit heeft 2 personen opgeleverd,
die mee willen helpen bij de organisatie van bijeenkomsten. Geen aanmeldingen voor bestuur.
Huidige bestuursleden hebben besloten voorlopig nog aan te blijven.
5. Plannen 2020 / Toekomst
Voor 2020 hebben we 2 nascholingsbijeenkomsten op de planning staan. Helaas hebben we de
bijeenkomst samen met de longartsen voor mei 2020 moeten annuleren i.v.m. de corona crisis.
Gekeken wordt of dit in het najaar mogelijk is. Op dit moment is het onzeker, of dit haalbaar is.
Hetzelfde geldt voor de bijeenkomst bij Scania , welke voor het najaar gepland is. Mocht dit niet
het geval zijn, dan kijken wij naar wat het jaar daarop mogelijk is.

Klaske de Jong, voorzitter NVAB kring IJssel in het Midden
25 mei 2020
Bijlage: financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
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