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Als wetenschappelijke beroepsvereniging voor bedrijfsartsen 

staat de NVAB klaar voor haar leden én dankzij haar leden.  

Bijvoorbeeld met dienstverlening zoals de vraagbaak, een  

informatieve website, inspirerende bijeenkomsten en inhoudelijke 

bijdragen door leden in onder meer commissies en werkgroepen.  

Zo zag dat eruit in 2021.

klaar staan voor onze leden
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aantal leden
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leeftijdsopbouw nvab-leden

47

45

70 201 552 150

238 293

35 jaar en jonger
36 - 45 jaar
46 - 55 jaar
56 - 65 jaar
66 jaar en ouder

92 70

1290
leden

(73%)

519

267
leden 

in opleiding
(15%)

159 108

57 
buitengewone 

leden
(3,3%)

26 31

138
seniorleden

(8%)

33 105

6
ereleden

(0,3%)

6

771

Het ledenaantal is relatief stabiel met een groei van enkele tientallen leden per jaar. Een grote 

groep is tussen de 56 en 65 jaar. De ervaring leert dat van de 66-jarigen 90% uit zichzelf stopt als 

regulier lid. Wanneer een lid 67 wordt, wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in een senior-

lidmaatschap. Dat betekent dat jaarlijks ongeveer 70 reguliere leden stoppen. 75% van hen blijft 

wel seniorlid waardoor zij de beroepsgroep blijven steunen. Als dank daarvoor hielden we in 

november 2021 een geslaagde seniorendag.

Tegenover de uitstroom staat de instroom van leden in opleiding. Per jaar  

starten ongeveer 80 aiossen met de opleiding tot bedrijfsarts. Ongeveer  

twee derde van hen wordt lid van de NVAB. Dat komt neer op 50 nieuwe  

NVAB-leden in opleiding per jaar. Verreweg de meeste aios-leden blijven  

ook na de opleiding lid.

Ingrid Wieman

managementassistent
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Medisch Dossier

COVID-19

Gegevensuitwisseling en verwijzen

Taakdelegatie en supervisie

5

3

4
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voor leden 
door leden

de vraagbaak

   Met de Vraagbaak staat de NVAB klaar voor leden met algemene vakinhoudelijke vragen.  

   De antwoorden van vragen die vaker voorkomen, worden vervolgens op de website bij de  

   FAQ’s geplaatst. Bekijk alle veel gestelde vragen en antwoorden.

bedrijfsarts in de knel?
Leden die zich bijvoorbeeld onder druk gezet voelen of om andere redenen niet kunnen handelen volgens  

de professionele normen, kunnen zich melden bij Bedrijfsarts in de knel. In 2021 waren er drie meldingen.

2020 20212019

jan feb maa apr mei jun jul oktaug novsep dec

UWV en Wet  
Verbetering 

Poortwachter

249

vragen
209

vragen

297

vragen

23
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44

28
34 35

50

16

33 32

40

24

onderwerpen top 5 in 2021

1

Salmara Linsen-Akihary 

beleidsmedewerker 
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https://nvab-online.nl/ledenservice-inloggen-vraagbaak
https://nvab-online.nl/kennis-richtlijnen-faq


landelijke pool second opinion
De landelijke pool bedrijfsartsen second (LPBSO) opinion voert second opinions uit voor werknemers die 

via hun werkgever zijn aangesloten bij een arbodienst of bedrijfsarts die lid is van OVAL, KoM of ZFB. De 

NVAB levert inhoudelijke ondersteuning aan de LPBSO.

• In 2021 waren er 23 Second Opinion bedrijfsartsen aangesloten bij de pool:  

 https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/bedrijfsartsen

• Er zijn 472 Second Opinions uitgevoerd door de LPBSO: https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/

de jonge bedrijfsarts
Ondanks de impact van de coronamaatregelen is 2021 voorbijgevlogen. De Jonge Bedrijfsarts heeft niet 

stilgezeten: plannen maken, meningen vormen, overleggen met andere ‘organen’ en niet te vergeten de 

‘socials’… Alles om verbinding te maken met de aios Bedrijfsgeneeskunde!

Enkele hoogtepunten: 

• Digitale workshop Nachtwerken voor aankomend specialisten; 

• Workshop tijdens de BG-dag waar De Jonge Bedrijfsarts met collega’s verkende hoe we ervoor  

 kunnen zorgen dat wij als bedrijfsartsen zichtbaarder worden in de basisopleiding geneeskunde; 

• De Congrescommissie ging aan de slag om in 2022 een congres te organiseren.  

 De NVAB helpt daarbij.

 Lees meer over De Jonge Bedrijfsarts
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https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/bedrijfsartsen
https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/
https://nvab-online.nl/dejongebedrijfsarts


kringen
Alle NVAB-leden hebben toegang tot de NVAB-kring van de regio  

van hun woonplaats. De kringen richten zich vooral op nascholing,  

het faciliteren van ontmoetingen met vakgenoten en de toetsing  

van beleid en verzorgen daarvoor bijeenkomsten in de regio.  

De activiteiten worden gecoördineerd door de 24 actieve  

NVAB-leden in de kringbesturen. Nascholingsavonden vonden  

in 2021 online plaats. En samen met de NVAB organiseerden  

de kringen twee webinars voor de richtlijn Conflicten in  

de werksituatie die zeer gewaardeerd werden door in  

totaal ruim 250 deelnemers.

commissies en werkgroepen 
Binnen de NVAB adviseren verschillende commissies en werkgroepen het bestuur over  

ontwikkelingen in het vakgebied. Hieronder vind je een greep uit de opbrengsten van commissies.

Commissie Wet- en Regelgeving (CWR)
• Publiceerde de nieuwe Leidraad voor inrichting en overdracht van het bedrijfsgeneeskundig dossier.

• Gaf diverse antwoorden / adviezen in antwoord op vragen van KNMG en andere instanties en  

 leverde inhoudelijke ondersteuning bij de Vraagbaak.

• Advies gegeven aan NVAB-bestuur over het standpunt registratie COVID-19 vaccinatie door werkgevers,  

 in samenwerking met de CBE.

CBE
• Adviseerde het bestuur over ‘online spreekuren voor en na corona’ na de ledenpeiling ‘spreekuren op afstand’.  

 De leden zijn op de hoogte gesteld en konden meepraten over dit onderwerp tijdens de Extra Ledenbijeenkomst  

 van 11 februari. Deze input is gebruikt bij het opstellen van het NVAB-standpunt spreekuurcontacten.

• Vaardigde vertegenwoordiging af bij het KNMG-overleg over videoconsulten, met als resultaat de  

 KNMG-‘Handreiking Videoconsulten’.

• Publicaties: 

 - Fysiek consult, telefonisch consult of videoconsult? (TBV, juni 2021)- R. Sandbrink, E. Carsouw,  

  L. de Jong, A. Weel 

 - De bedrijfsarts wikt, de casemanager beschikt? (TBV, juni 2021) - A. Weel, K. van Roessel, R. Sandbrink,  

  F. Stam, H. Klumperbeek 

COO
• Stelde een overzichtsstuk op voor het NVAB-bestuur over de signalen die uit de eerste 30 ingediende en  

 beoordeelde opleidingsplannen kwamen.

• Herzag het Toetsboek en het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders (LPP).

• Rondde de herziening van KOERS af die is vastgesteld door alle sociaal geneeskundige verenigingen  

 (zie: https://nvab-online.nl/sites/default/files/2020-07-30_KOERS_DEF_incl_voorblad_bijlagen_schema.pdf)

Er zijn in totaal 13 NVAB-commissies. Bekijk de jaarverslagen van alle commissies

Kring 

Utrecht

Kring 

Zuid- 

Limburg

Kring 

Oost- 

Brabant

Kring 

Zuidwest 

Nederland

Kring 

Amsterdam

Kring 

Noord

Kring 

Oost

Kring 

IJssel in het 

Midden
Kring 

Den Haag -  

Leiden
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https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB/conflicten-in-de-werksituatie
https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB/conflicten-in-de-werksituatie
https://nvab-online.nl/content/leidraad-bedrijfsgeneeskundig-dossier-inrichting-overdracht
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https://www.tbv-online.nl/magazine-artikelen/fysiek-consult-telefonisch-consult-of-videoconsult/
https://www.tbv-online.nl/magazine-artikelen/de-bedrijfsarts-wikt-de-casemanager-beschikt/
https://nvab-online.nl/sites/default/files/2020-07-30_KOERS_DEF_incl_voorblad_bijlagen_schema.pdf
https://nvab-online.nl/over-de-NVAB/commissies-%26-werkgroepen


op de hoogte
De NVAB zet verschillende middelen in om leden en stakeholders, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, 

politici en journalisten op de hoogte te houden: de website, direct mail, maandelijkse ledennieuwsbrief, Twitter en 

LinkedIn. Hieronder vind je de cijfers van 2021.

online: website
In 2021 werd de website 530.870 keer bezocht, een stijging van bijna 52% vergeleken met 2020. Tijdens deze 

bezoeken werden 637.500 pagina’s bezocht. Veruit de meeste bezoekers bekeken de homepage en corona- 

gerelateerde pagina’s, bijvoorbeeld over vaccineren en long-COVID/PASC. De Leidraad Herstel & Re-integratie in 

het kielzog van COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC) is met 10.000 keer het vaakst 

gedownloade document. Bijna 100.000 bezoekers bezochten een of meer richtlijnen-pagina’s. De meest bekeken 

en gedownloade richtlijn is die voor Psychische problemen. 

Op welk apparaat?
Bezoek van de NVAB-site op mobiel is aan een stevige opmars bezig. Bezocht in 2020 nog 23% van de mensen 

nvab-online.nl via een telefoon, in 2021 was dat maar liefst 41%. 

Bezoek via Social
Ook het bezoek van de site via social media is in 2021 gestegen: de website werd 12.353 keer via een social medium 

bezocht. Opvallend is dat veel bezoeken via Facebook kwamen (47% van de bezoeken via social). De NVAB is zelf 

niet actief op Facebook, dus er zijn Facebookgebruikers die informatie van de NVAB daar delen waar mensen op 

klikken. Zij bezochten met name pagina’s over corona:

• nvab-online.nl/actueel/nieuws/long-covid-het-herstel-energiebalans  909 x

• nvab-online.nl/corona/zorg-na-corona     477 x

• nvab-online.nl/actueel/nieuws/voorlopigbeloop-COVID-19-december2021  349 x 

Ook werd 345 keer de pagina over wat een bedrijfsarts doet bekeken.

Via LinkedIn vonden bezoekers nvab-online.nl 5.606 keer (45%). Meestal bezochten zij pagina’s over corona,  

maar ook de richtlijn Lage Rugpijn en LRS, de preventiecyclus en het BAR-instrument scoorden hoog.   

Via Twitter werd de site 871 keer bezocht (7% van de bezoeken via social). 

aantal bezoekers website gebruikt apparaat bezoek via social media

20212020

350.000

530.870

20212020

6.000

12.353 
55%41%

4%

via computer
via mobiel
via tablet
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http://nvab-online.nl/actueel/nieuws/long-covid-het-herstel-energiebalans
http://nvab-online.nl/corona/zorg-na-corona
http://nvab-online.nl/actueel/nieuws/voorlopigbeloop-COVID-19-december2021
https://nvab-online.nl/werknemer-dit-doet-een-bedrijfsarts
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https://twitter.com/TweetNVAB


in je mailbox
NVAB-leden ontvangen een aantal berichten elke maand: 

• het NV@B Nieuws

• een speciale editie van het project Rookvrije Organisatie

• en sinds juni 2021 de maandelijkse uitnodiging voor het  

 NVAB-inloopspreekuur, zoals beloofd tijdens de BG-dag  

 op 27 mei 2021. 

Populaire nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven worden over het algemeen goed gezien. Het  

percentage ‘open’ varieert tussen de 45-63% en de keren dat  

op een link in de nieuwsbrief geklikt wordt, zit tussen de 11 en 27%. 

Nieuwsbrieven in 2021 met de hoogste percentages ‘openen’ en  

‘klikken’ waren: 

12/16/2021 

Adviseren bij COVID-19: focus op  

herstel energiebalans |  

Nieuwe leidraad ADM-beleid |  

23 vragen over de BAR

02/18/2021 

Financiële tegemoetkoming testen 

door bedrijfsartsen |  

Spreekuren op afstand | 

Preventiecyclus

01/21/2021  

Coronavaccinaties | 

Peiling spreekuren op afstand | 

Herziening visitatie

online: linkedin en twitter

@TweetNVAB linkedin.com/company/nvab-bedrijfsartsen

2019

2020

2021

aantal volgers

1,300 950

1,333

1,350

2.030

2.680
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https://mailchi.mp/nvab-online.nl/nvab-nieuws-dec
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bg-dag 2021
De BG-dag werd in 2021 voor de 66e keer georganiseerd. Corona vierde nog altijd hoogtij. Daarom schotelde  

de Commissie NVAB Nascholing (CNN) opnieuw een online programma van een dag voor op 27 mei 2021.  

Prof. dr. Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie, presenteerde het coronavirus tot in het ‘hart van het  

virale kopieerapparaat’. Prof. dr. Lex Burdorf besprak de gevolgen van langer doorwerken: wat betekent dat  

voor chronisch zieken? En dr. Susan Peters, assistant professor, vertelde alles over het exposoom. Bedrijfsarts  

en projectleider Rookvrije Organisatie Hans Dam overhandigde een speciaal magazine aan NVAB-voorzitter  

Gertjan Beens en sprak met aios bedrijfsgeneeskunde Bart van Leeuwen en longarts Wanda de Kanter over  

de rol van de bedrijfsarts bij het rookvrij worden van werkgevers.

Lees meer en bekijk de presentaties
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https://nvab-online.nl/rookvrijeorganisatie
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/bedrijfsarts-wat-doe-jij-morgen-bg-dag-27-mei-2021


ledenbijeenkomsten
De vier ledenbijeenkomsten in 2021 werden hybride georganiseerd, oftewel: men kon op locatie of online  

deelnemen. Extra ledenbijeenkomsten draaien om een specifiek thema. Tijdens ALV’s vertegenwoordigen  

de aanwezigen alle NVAB-leden. Zij besluiten over bijvoorbeeld de koers, financiën en standpunten van  

de vereniging. In 2021 woonden 89 leden de voorjaars ALV bij en waren er 70 leden bij de ALV in het najaar. 

Lees meer over de verschillende bijeenkomsten in het besloten ledendeel van de website. 

 

Het aantal aanmeldingen is steeds meer dan het aantal mensen dat bij de bijeenkomst werkelijk aanwezig is.  

Dat valt voor een deel te verklaren doordat het aanmelden en vervolgens niet bijwonen (no-show) ‘makkelijker’  

is bij online bijeenkomsten. We streven er wel naar het aantal no-shows te beperken door de waarde van  

bijeenkomsten bijwonen te benadrukken.

Seniorendag
Op 11 november 2021 was er een NVAB Seniorendag bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland.  

Met presentaties, een rondleiding door de medische geschiedenis in praktijk en geschrift en in gesprek  

met de NVAB. De aanwezige leden waren te spreken over het initiatief: voor herhaling vatbaar!

ELB 11 februari 

Actualiteiten COVID-19

ALV 1 april  ELB 30 september 

De rol van de bedrijfsarts

ALV 4 november 

ingeschreven
aanwezig204

142

107
88

132

89 94
70

Girly Hooper

managementassistent
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https://nvab-online.nl/leden


voor en dankzij leden
De NVAB is de beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen. Als maatschappelijk betrokken organisatie  

behartigen wij niet alleen de belangen van onze leden, maar denken we ook kritisch mee over optimale bedrijfs-

gezondheidszorg. We verzamelen, bundelen en ontsluiten kennis. En we ontwikkelen praktische richtlijnen voor 

bedrijfsartsen en hun samenwerkingspartners. Zo dragen we actief bij aan een gezonde en goed functionerende 

samenleving, voor en dankzij onze leden. Als lid heb je ook toegang tot de jaarlijkse BG-dagen, algemene leden-

vergaderingen en extra ledenbijeenkomsten en kun je actief meedenken en -werken binnen de vereniging. 

Ook lid worden?  
Bekijk meer voordelen en hoe je lid wordt: www.nvab-online.nl/bedrijfsarts/NVAB-lidmaatschap

bestuur nvab per 31 december 2021 

Gertjan Beens 

bedrijfsarts 

voorzitter

Mariëlle van Aalst 

bedrijfsarts

penningmeester

Boyd Thijssens

aios bedrijfsgeneeskunde en vice-voorzitter

Iris Homeijer 

bedrijfsarts

secretaris en vice-voorzitter

Rocco Kloots

bedrijfsarts

Erik Sprong

bedrijfsarts

Ernst Jurgens

bedrijfsarts

Jan-Willem Peeters

bedrijfsarts
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Mariska van Gelderen 

communicatieadviseur

Girly Hooper

managementassistent

prof. em. dr. Carel Hulshof -bedrijfsarts 

adviseur richtlijnontwikkeling

Jacqueline Gerritsen

projectleider visitatie

Senay Karadag MA 

projectmedewerker visitatie

dr. Joan Luites   

wetenschappelijk medewerker 

richtlijnontwikkeling

drs. Esther van ‘t Klooster  

projectmedewerker visitatie

Ingrid Wieman

managementassistent

drs. Salmara Linsen-Akihary   

beleidsmedewerker

drs. Marlo van den Kieboom 

bedrijfsarts - projectleider

dr. Teddy Oosterhuis 

coördinator richtlijnontwikkeling

medewerkers kwaliteitsbureau nvab per 31 december 2021

Het Kwaliteitsbureau verzamelt vakinhoudelijke kennis, selecteert en bundelt die informatie  

en maakt deze toegankelijk voor bedrijfsartsen. Ook verzorgt het bureau de organisatie van  

ledenbijeenkomsten, de communicatie en administratieve ondersteuning voor de vereniging.

Gijsbert van Lomwel 

directeur
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meer lezen over 2021? 
Bekijk ook de andere delen van het jaarverslag:

Klaar staan Pal Staan Voorop gaan ... of het volledige jaarverslag

 

 

colofon
Informatie uit deze uitgave mag ongewijzigd verspreid worden, zolang de context behouden blijft  

en met bronvermelding. 

Bij het opstellen van het jaarverslag hebben we zo zorgvuldig mogelijk gewerkt. Kom je onverhoopt  

toch onvolkomendheden tegen? Neem dan contact op via communicatie@nvab-online.nl. 

Voor andere of algemene vragen, weet ons dan vooral ook te vinden via nvab@nvab-online.nl. 
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