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In 2021 publiceerden we de Missie, visie & strategie NVAB 2021-2025. 

Daarin spreken we onze ambitie uit: “Niemand mag ziek worden door 

werk. En niemand die nog kan en wil werken, mag door ziekte aan de 

kant komen te staan. Want iedereen heeft recht op gezond en veilig 

werk.” Randvoorwaardelijk voor het slagen van deze missie is dat 

werkenden toegang hebben tot ons unieke specialisme, dat genees-

kunde direct verbindt met werk en organisatie. Daardoor zijn bedrijfs-

artsen dé specialisten die werkelijk arbeids gezondheidszorg kunnen 

bieden zodat mensen gezond en veilig kunnen werken en bij ziekte 

deskundig begeleid worden. Het voortbestaan van ons vak met  

voldoende bedrijfsartsen en support van de overheid is essentieel.  

In 2021 deden we daar het volgende voor. 
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profilering  
belangen behartigen  
Bij gebrek aan een missionaire minister in 2021 heeft het ministerie van SZW nog geen reactie 

gegeven op de adviezen van de Kwaliteitstafel Arbeids- en Verzekeringsgeneeskunde. In juni  

publiceerde het ministerie van SZW wel de Hoofdlijnennota Arbovisie 2040. Daarin presenteren zij 

zeven hoofdlijnen voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden, waaronder 

‘meer focus op preventie’, ‘Een verbetering in de naleving van de wet- en regelgeving’ en ‘Een 

verbeterde kennisinfrastructuur en implementatie van kennis in de praktijk’. De NVAB leverde 

inhoud voor de hoofdlijnennota en is blij met de gekozen inzet van het ministerie, namelijk “in 

2040 kunnen we zeggen ‘werken is gezond’ en de belasting en belastbaarheid van werkenden is 

meer in balans”. De hoofdlijnen sluiten aan op de NVAB Missie, Visie, Strategie 2021-2025.  

Na publicatie is de hoofdlijnennota naar de Sociaaleconomische Raad (SER) gestuurd voor advies. 

Zie ook: Arbovisie 2040 in zeven hoofdlijnen

De NVAB nam samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) deel aan een deskundigen-

bijeenkomst in het kader van het adviestraject Arbovisie 2040 bij de SER. Doel was om opvattingen 

en ideeën uit te wisselen over waar knelpunten en oplossingen te vinden zijn op het gebied van: 

• toegankelijkheid van de bedrijfsgezondheidszorg voor werkenden; 

• tekorten aan bedrijfsartsen; 

• arbocuratieve samenwerking en

• preventie.

Het advies van de SER over Arbovisie 2040 wordt in de zomer van 2022 verwacht.
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https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/kwaliteitstafel-bedrijfs-en-verzekeringsgeneeskunde-luidt-noodklok
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/arbovisie-2040-zeven-hoofdlijnen


kwaliteitstafel 
bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 
De Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde deed eind 2020 op verzoek van het ministerie van SZW  

aanbevelingen om de tekorten aan bedrijfs- en verzekeringsartsen op te lossen, zodat medische zorg voor  

werkenden gewaarborgd blijft. Concrete acties bleven nog uit vanwege de demissionaire status van het kabinet 

in 2021. Daarom herinnerden wij veld en politiek aan de urgentie van actie voor het voort bestaan van medische 

zorg voor werkenden met een duidelijke boodschap van NVAB, OVAL, Kwaliteit op Maat, NVVG en de opleidings-

instituten SGBO en NSPOH.

maak nu structureel geld vrij voor goede zorg voor werkenden

Uiteraard bleven we ook in gesprek met SZW. De demissionaire minister van Sociale Zaken en 

Werk gelegenheid stuurde in juni een eerste beleidsreactie naar de Tweede Kamer, ook namens de  

demissionaire minister voor Medische Zorg, op het eindadvies van de Kwaliteitstafel bedrijfs- en 

verzekerings geneeskunde (Kwaliteitstafel). Daarin geeft de minister aan dat SZW op basis van het advies 

van de Kwaliteitstafel drie scenario’s gaat verkennen ter voorbereiding van de besluitvorming van een 

nieuw kabinet:

1 Noodmaatregel met tijdelijke publieke medefinanciering

2 Noodmaatregel + tijdelijke bijdrage aan kennis- en richtlijnontwikkeling 

3 Structurele medefinanciering van opleidingen en kennis- en kwaliteitsbeleid 

Verder staat in de brief onder meer dat extra aandacht nodig is voor preventie in algemene zin en 

beroepsziekten in het bijzonder: “De Inspectie SZW is van oordeel dat door preventie de meeste 

beroepsziekten kunnen worden voorkomen. Toch is, ook na de aanpassing van de Arbowet op dit punt, 

de aandacht voor preventie nog steeds geen vanzelfsprekendheid. In basiscontracten tussen werkgevers 

en bedrijfsartsen of arbodiensten worden vaak onvoldoende afspraken gemaakt over preventieve 

aanpak van arbeidsrisico’s.” De minister benadrukt ook het belang van goede informatie-uitwisseling 

tussen arboprofessionals en zorgverleners in de reguliere zorg en waardeert dat wij als beroepsgroep, 

samen met (branche)organisaties zelf verantwoordelijkheid nemen in een betere samenwerking en 

afstemming. SZW blijft de in gang gezette ontwikkelingen de komende jaren verder versterken.  

Zo heeft SZW de NVAB opnieuw subsidie toegekend om arbocuratieve samenwerking te bevorderen.

De factor arbeid in reguliere zorg wint ook aan belang, getuige de motie Van Weyenberg c.s. op de vraag 

hoe de klinisch arbeidsgeneeskundige zorg integraal onderdeel kan worden gemaakt van de reguliere 

oncologische zorg en hoe deze zorg passend kan worden gefinancierd. Naar aanleiding van de genoemde 

brief besloten beide ministeries, NVKA en NVAB dat in 2022 een traject start om te onderzoeken hoe 

klinisch arbeidsgeneeskundige oncologische zorg onder de Zorgverzekeringswet kan worden gebracht.  

Download de brief via tweedekamer.nl

Nederland staat voor een enorme opgave op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 

Willen we de zorg, pensioenen en sociale zekerheid betaalbaar houden, dan kunnen  

we geen enkele werkende missen. Wat we beslist moeten vermijden zijn toenemend  

verzuim, lange wachttijden voor begeleiding en beoordeling van (dreigende) gezond-

heidsproblemen, groeiende zorgconsumptie en onnodige uitval van mensen uit het 

arbeidsproces. Toch zijn dit precies de gevolgen die partijen uit het veld voorzien als  

er niet op korte termijn maatregelen komen om het nijpende tekort aan bedrijfs- en 

verzekeringsartsen op te lossen. Om goede zorg voor werkenden te garanderen,  

moet er zo spoedig mogelijk structurele publiek-private financiering komen voor  

de opleiding en het kwaliteitsbeleid van beide beroepsgroepen.

Bekijk het persbericht van 20 mei 2021 met factsheet 
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https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z11579&did=2021D25082
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/persbericht-maak-nu-structureel-geld-vrij-voor-goede-zorg-voor-werkenden
https://nvab-online.nl/file/factsheet-goede-zorg-voor-werkenden-kwaliteitstafelpdf-0


Het Wetsvoorstel ‘Het advies van de bedrijfsarts leidend bij de RIV-toets’ is controversieel verklaard in 2021. 

Onderdeel van die voorgenomen wetgeving is de ontwikkeling van een gemeenschappelijk begrippenkader 

voor de beschrijving van belastbaarheid. Bij de ontwikkeling van het instrument daarvoor, de zogenaamde  

Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR) is wel vooruitgang geboekt. Zo is de eerste  

versie van het BAR-instrument met bijbehorende leidraad gepubliceerd en ondertekenden de samen - 

werkende partijen NVAB, NVVG en NVVA een intentieverklaring om zich gezamenlijk in te blijven zetten  

voor één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie. Ook werd een speciale project - 

website voorbereid: een centrale plek voor alle actuele informatie over de BAR. Lees meer over de BAR

  

samenwerking 
arbocuratieve samenwerking 
Samenwerken binnen en buiten de zorg is een speerpunt voor de NVAB. Daarom hebben we een,  

mede door SZW gefinancierd, langjarig project Arbocuratieve Samenwerking (ACS). Dit project richt zich  

op samenwerken met huisartsen en medisch specialisten. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan  

een stevig netwerk met andere beroepsverenigingen. Met resultaat: er zijn verschillende teksten op  

thuisarts.nl toegevoegd onder meer over de begeleiding door de bedrijfsarts, we werkten mee aan  

een algemeen groot webinar over griepvaccinatie en in de GGZ-standaarden wordt nu ook naar de  

bedrijfsarts verwezen. Ook de leidraad ‘voorkomen mentale klachten zorgmedewerkers’ is een tastbaar  

resultaat van de goede relaties die door ons zijn opgebouwd. 

 

beschrijving arbeidsbelastbaarheid & re-integratie

Marlo van den Kieboom 

projectleider

Hans Dam 

projectmedewerker
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https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/eerste-versie-bar-gereed
https://www.thuisarts.nl/begeleiding-van-bedrijfsarts
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-griepvaccinatie-nvz
https://www.ggzstandaarden.nl/zoekresultaten/bedrijfsarts?page=1
https://nvab-online.nl/ketenaanpak-psychische-gezondheid


Eind 2020 richtten we samen met de verzekeringsartsen en de artsen maatschappij + gezondheid  

de Taskforce Sociale Geneeskunde op. Met de drie verenigingen samen vertegenwoordigen we bijna  

4.500 artsen. De ambitie is om meer invloed te hebben in het publieke debat door onze krachten  

te bundelen. In 2021 staken we veel energie in scenario’s uitwerken hoe onze samenwerking er  

inhoudelijk en qua vorm uit kan zien.  

De opties leggen we in het komende jaar voor aan de leden.  

international occupational medicine society 
collaborative (iomsc)  
De NVAB bleef ook in Covid tijden zichtbaar op het internationale terrein van bedrijfsgezondheidszorg  

(occupational health), samen met de andere 47 leden van IOMSC. We dragen bij aan de ontwikkeling van  

ons vakgebied wereldwijd, bijvoorbeeld door kennis te delen met landen waar die kennis nog basaal is.  

Het IOMSC staat voor internationale samenwerking van wetenschappelijke beroepsverenigingen voor  

bedrijfsgezondheidszorg. Herman Spanjaard is bestuurslid van het Dagelijks Bestuur van het IOMSC. 

Vanaf het begin van de coronapandemie nam het IOMSC een rol in het het ontwikkelen van een strategie  

op dit gebied. Met webinars met de collega’s in de ziekenhuizen in Italië, bijdragen aan beleidsvorming  

over aan het werk blijven of terugkeren naar werk en adequate bescherming van werkenden in alle 

sectoren. IOMSC ontwikkelde verschillende handreikingen en toolkits rondom COVID-19.

Bekijk de middelen en lees meer op www.iomsc.nl 

krachten bundelen voor de sociale geneeskunde  

Herman Spanjaard

bestuurslid IOMSC
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https://www.iomsc.net/


campagnes bedrijfsgeneeskunde   
Er lopen twee campagnes om meer mensen eerder kennis te laten maken met de specialismen in  

het domein Arbeid en Gezondheid. Daarnaast lanceerde de KNMG in 2021 de meer algemene web-

site startalsarts.nl, waar ook aandacht is voor ons domein.

bedrijfsartsworden.nl richt zich op basisartsen, zij-instromers en coassistenten.  

De campagne biedt de mogelijkheid vragen te stellen aan ambassadeurs van het vak, met wie  

ook een dag meegelopen kan worden. 2021 was opnieuw een jaar waarin de campagne door  

de COVID-19 maatregelen minder kon werken met contacten ‘in real life’, zoals meeloopdagen. 

Daarom werd vooral gericht op laagdrempelig contact via de socials, de website en online 

spreekuren. De campagne verwelkomde vier nieuwe ambassadeurs, dat zijn er nu in totaal 21. 

Er zijn zeker 140 contactmomenten geweest en in totaal hebben 90 mensen een dag meegelopen 

met een bedrijfsarts, een aanmerkelijke toename ten opzichte van 2020, toen het er 34 waren. 

Bedrijfsartsworden.nl is ook actief op Instagram met nu 220 volgers.

In 2021 zijn 3 online spreekuren georganiseerd via Zoom met in totaal 34 deelnemers. Een derde 

daarvan waren mogelijke toekomstige zij-instromers (onder andere specialisten die nu werkzaam 

zijn in het ziekenhuis, als huisarts of als verzekeringsarts). De rest bestond uit geneeskunde- 

studenten. 

Zie: www.bedrijfsartsworden.nl  

deanderedokter.nl startte de NVAB in 2020 samen 

met de NVVG om geneeskundestudenten vroeg in de opleiding 

kennis te laten maken met het domein Arbeid & Gezondheid.  

Het is een online campagne die dichtbij de doelgroep onder  

de aandacht wordt gebracht. Met advertenties via social media 

werden ruim 105.000 mensen bereikt. De campagne werd hier 

en daar opgepikt door vakpers (Medisch Contact, LAD) en door 

enkele studieadviseurs onder de aandacht gebracht onder  

geneeskundestudenten (o.a. VU Amsterdam en UMC Utrecht).  

Podcasts die in 2021 zijn gemaakt, werden 232 keer beluisterd: 

• Over de aios & anios 177 x sinds 11 november 2021;

• Over leefstijl en preventie 115 x sinds lancering 30 november 2021

De publicatie van de podcasts trok de aandacht, waardoor ook eerdere  

podcasts weer beluisterd werden: Een andere afslag en Aandacht voor  

de hele mens zijn nu samen 989 x beluisterd, dat zijn 350 extra luisteraars 

t.o.v. 2020. 

Zie: www.deanderedokter.nl
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http://startalsarts.nl
http://bedrijfsartsworden.nl 
http://www.bedrijfsartsworden.nl 
http://deanderedokter.nl
http://www.deanderedokter.nl


 

positionering 
leidraad herstel & re-integratie  
in het kielzog van covid-19 
post-acute gevolgen van sars cov-2 infectie (pasc) 

Op 10 mei publiceerde de NVAB de dynamische leidraad over begeleiding van werkenden met 

aanhoudende klachten na het doormaken van COVID-19. Er was nog veel onbekend, maar de 

behoefte aan handreikingen voor de praktijk was groot. Onder het motto ‘we roeien met de riemen 

die we hebben’ brachten we de leidraad uit. Daarmee voorzag de NVAB in deze behoefte, zij het 

met aanbevelingen die nog niet of zeer matig wetenschappelijk onderbouwd zijn doordat het nog 

aan gedegen onderzoek ontbrak. De ziekte is daar, ook eind 2021, immers nog te jong voor. Een 

projectgroep ging eind 2021 aan de slag met een herziening van de leidraad op basis van de meest 

recente informatie. Deze herziening volgt in 2022. 

Naar de leidraad 

standpunt registratie covid-19 vaccinatie 
door werkgevers 
Op 22 november 2021 stelde het NVAB-bestuur het standpunt ‘registratie COVID-19 vaccinatie door 

werkgevers’ vast. Dit standpunt volgt op de persconferentie over coronamaatregelen op dinsdag  

14 september. Tijdens die persconferentie maakte minister Hugo de Jonge bekend te gaan onder-

zoeken hoe werkgevers in de zorg de vaccinatiestatus van werknemers kunnen gaan registreren. 

De NVAB vindt het onwenselijk als werkgevers de COVID-19 vaccinatiestatus van medewerkers 

gaan vastleggen. Het is, gelet op de grote inbreuk die het zou maken op de persoonlijke levens-

sfeer, niet proportioneel omdat gevaccineerde zorgmedewerkers toch nog besmettelijk kunnen 

zijn, zodat er ook beschermende maatregelen moeten worden getroffen. Dat beschreven we al  

in een NVAB-reactie kort na de persconferentie en is nu ook vastgelegd in het standpunt.

Naar het standpunt

standpunt overgang en werk 
In Nederland wordt maar 5 procent van de vrouwen met problemen door de overgang behandeld. 

Terwijl er in Nederland ongeveer 1,6 miljoen vrouwen in de levensfase zijn waar overgangsklachten 

een grote rol spelen. Bedrijfsarts Sophia Franklin begon samen met bedrijfsarts en NVAB- 

bestuurslid Mariëlle van Aalst en twee gynaecologen van de Dutch Menopause Society, Henk  

Oosterhof en Dorenda van Dijken, een taskforce. Zij maakten een standpunt voor de NVAB dat in de 

ledenvergadering van november 2021 is aangenomen. Het standpunt vind je op de website van de 

NVAB en bevat ook een samenvatting van de epidemiologie en de omvang van het probleem. De 

NVAB was te gast bij een Rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over Menopauze op 12 oktober:  

“Vrouwen zijn de helft van onze werkpopulatie, het is van groot belang voor werkgevers en werk-

nemers om vrouwen tijdens de overgang te behouden voor de werkvloer.” Je kunt het gesprek 

terugzien, bij 1.51 start de bijdrage van Mariëlle van Aalst.  

Naar het standpunt

Mariëlle van Aalst

initiatiefnemers

Sophia Franklin
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https://nvab-online.nl/sites/default/files/Herstel%20%26%20Re-integratie%20in%20het%20kielzorg%20van%20COVID-19%20-%20Post-Acute%20gevolgen%20van%20SARS%20CoV-2%20infectie%20%28PASC%29%20Versie%2010-1%20mei.pdf
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/nvab-vragen-naar-vaccinatiestatus-strijdig-met-privacy-werknemer
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/nvab-standpunt-registratie-covid-19-vaccinatie-door-werkgevers
https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/26297
https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/26297
https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/26297?start=6613
https://nvab-online.nl/themas-en-standpunten/standpunt-overgang-en-werk


in de media  
In 2021 is de NVAB 15 keer benaderd door verschillende media voor een reactie. Gertjan Beens gaf 

voor het KRO-programma Pointer op 10 mei een interview over langdurige uitval na COVID-19 met 

als boodschap dat er nog zo weinig bekend is over corona en COVID-19 dat het evidence based 

behandelen nog op zich laat wachten. Helaas vertaalde zich dit in de media verder naar ‘bedrijfs-

artsen weten niet goed wat ze moeten doen voor mensen met long-COVID’.  

Bekijk meer over dit onderwerp op pointer.kro-ncrv.nl

De NVAB publiceerde dezelfde dag de populaire dynamische leidraad ‘Herstel & Re-integratie  

in het kielzog van COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC)’. Deze is op  

de website in 2021 ruim 10.000 keer bezocht, het bijbehorende nieuwsbericht bijna 5.000 keer. 

Opvolgende berichten worden ook steeds veel bezocht:

• Long-COVID: focus op het herstel van de energiebalans (juni 2021)

• Aanhoudende klachten na COVID-19? Blijf focussen op het herstel van de energiebalans 

 (december 2021)

In 2021 was verder media-aandacht voor onderwerpen als terugkeer naar kantoor (Trouw), tekort 

aan bedrijfsartsen (NRC), langer doorwerken (AD) en het melden van beroeps ziekten (Trouw).

voorzitterscolumns 
In 2021 verschenen zoals gebruikelijk vier voorzitterscolumns van Gertjan Beens  

in Medisch Contact: 

•  Vacatureleed, nr. 10, 11 maart 2021

•  Vraagje, nr. 20, 20 mei 2021

•  Ballenbak, nr. 42, 21 oktober 2021

•  Hoofdzaak, nr. 50, 16 december 2021

 

Gertjan Beens 

bedrijfsarts, voorzitter
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https://pointer.kro-ncrv.nl/bedrijfsarts-over-long-covid
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/dynamische-leidraad-herstel-re-integratie-na-covid-19
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/long-covid-het-herstel-energiebalans
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/aanhoudende-klachten-na-covid-19-blijf-focussen-op-het-herstel-van-de-energiebalans
https://www.trouw.nl/economie/wie-wil-er-na-dik-een-jaar-thuiswerken-nog-terug-naar-de-kantoortuin~bcd55b5d/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/03/bedrijfsgeneeskunde-moet-je-leren-waarderen-a4057049
https://www.ad.nl/economie/gezond-doorwerken-tot-pensioen-voor-zware-beroepen-blijft-illusie-iedereen-moet-langer-doorwerken~a9c16637/
https://www.trouw.nl/economie/helft-bedrijfsartsen-weet-niet-dat-onveilige-situaties-op-het-werk-kan-melden-bij-de-arbeidsinspectie~b7be32d5/
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/vacatureleed.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/federatienieuws/federatiebericht/vraagje.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/federatienieuws/federatiebericht/ballenbak.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/federatienieuws/federatiebericht/hoofdzaak.htm


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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https://nvab-online.nl/sites/default/files/jaarverslag%202021-klaarstaan.pdf
https://nvab-online.nl/sites/default/files/jaarverslag%202021-vooropgaan.pdf
https://nvab-online.nl/content/jaarverslag-2021
mailto:communicatie%40nvab-online.nl?subject=
mailto:nvab%40nvab-online.nl?subject=
https://nvab-online.nl/
https://nvab-online.nl/sites/default/files/jaarverslag%202021-klaarstaan.pdf
https://nvab-online.nl/sites/default/files/jaarverslag2020deel2.pdf
https://nvab-online.nl/sites/default/files/jaarverslag%202021-vooropgaan.pdf
https://nvab-online.nl/content/jaarverslag-2021

