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Wij maken ons hard voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 

Dat begint met een goede opleiding. Na registratie is het ook 

voor bedrijfsartsen belangrijk om te blijven leren, ondersteund 

door bij- en nascholing, ICT en visitatie. Ook zet de NVAB zich in 

voor het ontwikkelen en toegankelijk maken van nieuwe kennis, 

zoals de bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde 

op de NVAB leerstoel doet. Hoe hielpen we jou voorop gaan  

in 2021?

voorop gaan bij  
ontwikkeling van het vak
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opleiding, visitatie en 
herregistratie 

opleiding 
De Commissie Onderwijs en Opleiding zette zich in 2021 weer in om de kwaliteit van het onderwijs  

te waarborgen. Zo zijn zeven landelijke opleidingsplannen goedgekeurd. Daarmee is het opleidings- 

landschap voor de arts in opleiding tot bedrijfsarts weer wat groter. In totaal zijn nu 38 opleidingsplannen 

geaccordeerd.  

De kaders voor de opleiding vaststellen, is overigens geen ‘walk in the park’. Professionals en cliënten  

stellen terecht hoge eisen aan de bedrijfsgeneeskundige zorg. Maar wanneer je deze eisen in beleid  

vertaalt, zoals gebeurt in het landelijke opleidingsplan (LOP) en het kwaliteitssysteem KOERS, roept dat  

toch de nodige en invoelbare reacties op, getuige een open brief aan de SGBO, NSPOH, RGS, NVAB en NVVG,  

namens een groep praktijkopleiders en de reactie daarop van NVAB-bestuurslid en aios Boyd Thijssens  

vanuit zijn ervaring als aios: Een pleidooi voor slim(mer) plannen en ondernemendheid. 

Mede naar aanleiding van deze reacties, is in een werkgroep gekeken naar mogelijke aanpassingen in  

het Toetsboek. De conclusie van de werkgroep was dat er aanpassingen in de lay-out nodig zijn en dat  

er wensen zijn om de inhoud aan te passen. Dat laatste is niet mogelijk zonder ook het LOP te herzien.  

Deze herziening van het LOP is gepland voor 2022. Tegelijkertijd wordt dan het Toetsboek herzien.  

Met als ongewijzigd doel dat alle aios bedrijfsgeneeskunde op dezelfde manier worden getoetst  

en beoordeeld, ongeacht waar ze de praktijkopleiding volgen.

Lees meer over het landelijk opleidingsplan

Marie José Thunnissen

voorzitter COO

Erik Sprong

portefeuillehouder bestuur 
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https://www.tbv-online.nl/opleidingseisen-leiden-tot-te-veel-controle-en-bureaucratie/
https://www.tbv-online.nl/opleidingseisen-leiden-tot-te-veel-controle-en-bureaucratie/
https://www.tbv-online.nl/een-pleidooi-voor-slimmer-plannen-en-ondernemendheid/
https://nvab-online.nl/opleiding/landelijk-opleidingsplan


herregistratie 
Sinds 1 januari 2020 geldt het integrale Kaderbesluit voor alle drie de clusters van geneeskundig  

specialismen. Doel is de regelgeving over herregistratie bij sociaal geneeskundigen te harmoniseren  

met de regelgeving bij de overige geneeskundige specialismen. Voortaan is de wetenschappelijke  

vereniging verantwoordelijk voor het accrediteren van de deskundigheidsbevordering (waaronder  

ICT, ODB en visitatie). De RGS blijft verantwoordelijk voor toetsing op naleving van de regels.

In 2021 adviseerde een daarvoor ingestelde commissie de besturen van de NVVG, KAMG en NVAB  

over het harmoniseren van de ODB-tabel met het overzicht van activiteiten die meetellen voor  

deskundigheidsbevordering. Rode draad in dat advies is dat de verenigingen een strikt onderscheid  

maken tussen activiteiten waarvoor je gevraagd wordt omdat je deskundig bent en activiteiten  

waardoor je je deskundigheid bevordert. Hierover volgt in 2022 nieuw beleid. 

Ook is in 2021 de Commissie ICT en Deskundigheidsbevordering door de NVAB ingesteld. Deze  

commissie monitort de CGS- en RGS-regelgeving voor herregistratie en adviseert het bestuur  

over de toekomstige inrichting van de ICT en ODB. 

Lees meer in het jaarverslag van de commissie

Vanwege corona werd de coulanceregeling herregistratie verruimd. En minister De Jonge liet  

in een Kamerbrief weten aan de slag te gaan met het ‘Besluit periodieke registratie Wet BIG om  

de tweejaars-werkonderbrekingseis geheel of gedeeltelijk te schrappen’ (De regel is begin 2022  

inderdaad volledig vervallen).

Lees meer over herregistratie

Iris Homeijer 

portefeuillehouder bestuur 
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https://nvab-online.nl/commissies-werkgroepen/commissie-ict-en-deskundigheidsbevordering-cid
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/coulanceregeling-herregistratie-verruimd-knmg
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/goed-nieuws-voor-big-herregistratie-langdurig-zieke-artsen-afschaffing-tweejaarsregel
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/tweejaarsregel-bij-herregistratie-vervalt-volledig-knmg
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/tweejaarsregel-bij-herregistratie-vervalt-volledig-knmg
https://nvab-online.nl/bedrijfsarts-herregistratie


visitatie

Voor visitatie zijn in 2021 twee belangrijke mijlpalen bereikt: 

1 Scorion, het e-portfolio waarin gebruikers hun visitatiedocumenten  

 verzamelen, kreeg een update waardoor het systeem makkelijker te  

 gebruiken is. Behalve dat de werking zelf vereenvoudigd is, zijn er nu  

 instructievideo’s gepubliceerd om die werkwijze uit te leggen. 

2 De Handleiding Visitatie kreeg een volledige make-over. We merkten  

 steeds vaker dat de handleiding niet werd gelezen. Deze was dan ook  

 van een ontmoedigende omvang en taaiheid. In de compacte, nieuwe  

 versie is het visitatieproces een stuk toegankelijker en gebruiks- 

 vriendelijker beschreven. 

Bekijk informatie over visitatie, zoals de nieuwe handleiding

nvab zoekt visitatoren
Om visiteren van een andere kant te belichten, interviewden we enkele visitatoren:  

’Koekjes en bloemen voor de visitator’. Dit interview moest bijdragen aan enkele nieuwe  

visitatoren die hun bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van de beroepsgroep door  

collega’s te coachen bij hun professionele ontwikkeling. Jammer genoeg leverde de  

oproep geen reacties op. In 2022 plannen we daarom een nieuwe wervingsronde. 

Je kunt de vacature al bekijken

64 groepen

240 
bedrijfsartsen

individueel

Jacqueline Gerritsen

projectleider visitatie

Senay Karadag

projectmedewerker visitatie

Esther van ‘t Klooster  

projectmedewerker visitatie

Dorit Lademacher

voorzitter Commissie Visitatie Bedrijfsartsen

Pagina uit de nieuwe handleiding 
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https://nvab-online.nl/bedrijfsarts-visitatie/instructie-visitatie-en-Scorion
https://nvab-online.nl/bedrijfsarts-visitatie
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/koekjes-en-bloemen-voor-de-visitator
https://nvab-online.nl/vacatures/NVAB-zoekt-nieuwe-visitatoren
https://nvab-online.nl/bedrijfsarts-visitatie/visitatiedocumenten


beter werken met richtlijnen 
Het gebruiken van richtlijnen door professionals is niet vanzelfsprekend. Daarom zijn gerichte implementatie-

strategieën nodig. Dat geldt ook voor het gebruik van de NVAB-richtlijnen door bedrijfsartsen. Die richtlijnen  

vertegenwoordigen de professionele standaard van de beroepsgroep. Alweer ruim twintig jaar geleden  

publiceerde de NVAB de eerste evidence based richtlijn voor bedrijfs- 

artsen. Inmiddels zijn het er 29, zowel mono- als multidisciplinair.  

Om meer inzicht te krijgen in hoe het gebruik van richtlijnen te  

verbeteren, gingen we in gesprek met bedrijfsartsen en andere  

betrokkenen. De resultaten van deze gesprekken vind je in het  

onderzoeksverslag ‘Inventarisatie richtlijngebruik bedrijfsartsen’.

Daarop vooruitlopend waren er in 2021 twee webinars voor de  

richtlijn Conflicten in de werksituatie die zeer gewaardeerd werden  

door de ruim 250 deelnemers.

 

leidraden 
Om bedrijfsartsen te ondersteunen bij hun professioneel handelen, ontwikkelt de NVAB naast evidence-based 

richtlijnen ook leidraden. Een NVAB-Leidraad is een procesdocument dat omschrijft hoe bepaalde zaken kunnen 

worden uitgevoerd, vaak in de vorm van een stappenplan. In 2021 werden vier leidraden gepubliceerd:

• Dynamische leidraad Herstel & Re-integratie in het kielzog van  

 COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC)  

 (NVAB, 2021, in bewerking)

• Leidraad Mentale klachten voorkomen bij zorgmedewerkers  

 (NVAB, Amsterdam UMC, het Trimbos-instituut, en de sectie  

 arboverpleegkundigen van de V&VN 2021) 

• Leidraad bij alcohol-, drugs- en medicijnbeleid binnen organisaties  

 (NVAB, 2021) 

• Leidraad bedrijfsgeneeskundig dossier- Inrichting & Overdracht  

 (NVAB, 2021)

innovatie met het bar-project 
Bij de re-integratie van een zieke werknemer hebben bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen 

ieder een eigen rol. De communicatie is niet altijd optimaal, omdat de beroepsgroepen soms andere begrippen 

hanteren of deze anders gebruiken. Dit kan effectieve re-integratie van de werknemer in de weg staan. Om  

dit te verbeteren heeft Amsterdam UMC, met subsidie van het ministerie van SZW, de Beschrijving Arbeids-

belastbaarheid & Re-integratie (BAR) leidraad ontwikkeld, die een aantal kernbegrippen scherp definieert.  

In 2021 werd het eerste concept van het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad gepubliceerd. Zie ook:

• Intentieverklaring doorontwikkeling BAR

• BAR Talks: Welke informatie is er nodig voor effectieve re-integratie?

• Website voor doorontwikkeling BAR

 

richtlijn
conflicten in  
de werksituatie
voor het handelen van de bedrijfsarts

leidraad 
taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts bij

alcohol-, drugs- en medicijnbeleid 
binnen organisaties
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https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/inventarisatie-richtlijngebruik-door-bedrijfsartsen
https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB/conflicten-in-de-werksituatie
https://nvab-online.nl/content/herstel-re-integratie-covid19-pasc
https://nvab-online.nl/content/herstel-re-integratie-covid19-pasc
https://nvab-online.nl/ketenaanpak-psychische-gezondheid
https://nvab-online.nl/content/leidraad-bij-alcohol-drugs-en-medicijnbeleid-binnen-organisaties
https://nvab-online.nl/content/leidraad-bedrijfsgeneeskundig-dossier-inrichting-overdracht
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/eerste-versie-bar-gereed
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/intentieverklaring-doorontwikkeling-bar
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/bar-talks-voor-effectieve-re-integratie
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/website-voor-doorontwikkeling-bar-online


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

project Arbocuratieve Samenwerking (ACS). Dit project richt zich op samenwerken met huisartsen en  

medisch specialisten. Bij ‘Pal staan’ kun je lezen wat samenwerken met andere beroepsverenigingen al  

opleverde. Een ander belangrijk doel van dit project is om specialisten te betrekken bij NVAB-richtlijnen  

en bedrijfsartsen af te vaardigen naar richtlijntrajecten van medisch specialisten. Zo willen we de  

aandacht voor arbeid in de zorg vergroten. In 2021 werkten bedrijfsartsen in verschillende fasen mee  

bij 59 richtlijnen van andere beroepsverenigingen. Zo zijn bedrijfsartsen Jaap Maas en Rene Naber actief  

voor het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie, een initiatief van de Federatie Medisch  

Specialisten om richtlijnen rond infectiepreventie te herzien. 

academisering
De NVAB heeft een bijzondere leerstoel gevestigd aan het Amsterdam UMC, afdeling Public and Occupational 

Health. Deze leerstoel wordt sinds juli 2020 bezet door prof.dr. Frederieke Schaafsma. Met enige vertraging  

door corona sprak zij op vrijdag 5 november 2021 haar oratie ‘Gezond werken is een hoofdzaak’ uit.  

Frederieke is fervent pleitbezorger van academisch onderzoek voor de bedrijfsgeneeskundige praktijk, één  

van de redenen waarom de NVAB destijds het initiatief tot een bijzondere leerstoel nam. Onderzoek binnen  

dit vakgebied is minder gebruikelijk mede omdat deze zorg niet onder de reguliere zorg valt. Schaafsma:  

“Kennis die wij opdoen met onderzoek moet terugkomen bij de bedrijfsarts en bij de arbo-verpleegkundige”. 

Daarom wil ze met haar hoogleraarschap enerzijds onderzoek aanjagen en anderzijds bijdragen aan  

de vertaling van onderzoek naar de praktijk.

In 2021 ging zij voortvarend door op de in 2020 ingeslagen weg, onder meer met bijdragen aan preventieve  

projecten en lobby voor het toevoegen van de bedrijfsarts aan het deskundigenpanel van het nieuw op te richten 

landelijke expertisecentrum voor kennisontwikkeling en claimbehandeling bij stoffengerelateerde beroepsziekten. 

Lees meer over de Bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde NVAB.  

Daar vind je ook een overzicht

- met publicaties vanaf 2020

- van presentaties en werkgroepactiviteiten

Joan Luites  

wetenschappelijk medewerker richtlijnontwikkeling 

Teddy Oosterhuis

coördinator richtlijnontwikkeling

Frederieke Schaafsma

bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
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https://nvab-online.nl/sites/default/files/jaarverslag%202021-palstaan.pdf
https://www.sri-richtlijnen.nl/
https://nvab-online.nl/cv-frederieke-schaafsma
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/gezond-werken-een-hoofdzaak-oratie-profdr-schaafsma
https://nvab-online.nl/content/bijzonder-hoogleraar-arbeids-en-bedrijfsgeneeskunde-nvab
https://nvab-online.nl/sites/default/files/Publicaties%20Frederieke%20Schaafsma%202020%20tot%2013-2-2022.pdf
https://nvab-online.nl/sites/default/files/Presentaties_werkgroepact_Schaafsma_2020.pdf


handvatten voor preventie

    preventiecyclus
     Preventie van gezondheidsschade door het werk  

     is een belangrijke taak van de bedrijfsarts.  

     Daarom zetten bedrijfsartsen preventieve acties  

     in op basis van informatie vanuit de spreekkamer.  

     De Werkgroep Preventie publiceerde de  

     Preventiecyclus als praktische tool voor de  

     bedrijfsarts. Ook werknemer, werkgever en  

     andere stakeholders kunnen het gebruiken.  

     Met de preventiecyclus aan de slag

rookvrije organisatie 
(nationaal preventieakkoord) 

    In 2020 daalde het aantal rokers van 21,7 naar 20,2%. In 2021 zette deze daling helaas  

    niet door. Aandacht voor roken en rokers helpen stoppen blijven dus heel belangrijk.  

    Want roken is nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. 

In het    bijzonder voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP). Bij hen  

    rookt nog steeds 1 op de 3 mensen. Zij werken bovendien vaker in belastende  

    arbeidsomstandigheden. Voortbouwend op de Wegwijzer Rookvrije Organisatie  

    ontwikkelden we, naast een maandelijkse e-mailspecial, in 2021 twee webinars:  

    Rookvrij worden: hoe doe je dat? en  Lage SEP: dubbel belast?!, een speciaal  

    magazine ‘Rookvrij werkt Beter’, een campagne met twee podcasts en de 

    e-learning Lage sociaaleconomische positie: dubbel belast?!.  

Inhoudelijk werkte het projectteam samen met onder meer het Trimbos Instituut, Gezondheidsfondsen  

voor Rookvrij, Pharos, Longalliantie Nederland en een klankbordgroep met bedrijfsartsen, een opleider, 

arts-epidemioloog (Trimbos), een werkgever (AWVN) en een arboverpleegkundige (V&VN). Het project  

is nu afgerond. Om de vinger aan de pols te houden bij het roken, heeft de NVAB zitting in het bestuur  

van het Partnership Stoppen met Roken. Ook zijn we in gesprek met VWS over activiteiten om de groep  

werknemers die rookt en in slechte arbeidsomstandigheden werkt verder te helpen.

Bekijk ook het interview met projectleider Hans Dam: ‘Stoppen met roken moet op de agenda blijven’  

op TBV-online

Hans Dam

projectleider Rookvrije Organisatie
Mariska van Gelderen

communicatieadviseur

Ernst Jurgens

portefeuillehouder bestuur

Preventiecyclus
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https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/preventiecyclus-gepubliceerd
https://www.onlineseminar.nl/crowdale/webinar/5fe140f3-d02b-4723-bdd9-cbedc26e4320/rookvrij-worden-hoe-doe-je-dat/#watch-player
https://www.onlineseminar.nl/crowdale/webinar/3e42d678-5a40-43af-a972-31e5129da478/lage-sep-dubbel-belast!/#watch-player
https://nvab-online.nl/sites/default/files/RVO_MicroMagazine_defmei2021.pdf
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/rookvrij-werkt-beter-podcast1
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/e-learning-lage-sociaaleconomische-positie-dubbel-belast
https://www.partnershipstoppenmetroken.nl/
https://www.tbv-online.nl/stoppen-met-roken-moet-op-de-agenda-blijven/


samenwerkingsverband  
vroegsignalering alcoholproblematiek 
Bijna 16% van de - ruim 9 miljoen - werkenden drinkt ‘riskant’. Oftewel:  

bijna 1,5 miljoen werkenden ervaren problemen door hun alcoholgebruik,  

zoals het niet na kunnen komen van verplichtingen, spijt hebben na het  

drinken of van anderen het advies krijgen om minder te drinken.  

Bedrijfsartsen kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan  

het beschermen van werkenden tegen overmatig alcoholgebruik. Door  

alcoholproblematiek vroeg te signaleren en zo grotere gevolgen te  

voorkomen. Of, wanneer er al sprake is van een verslaving, door  

ondersteuning te bieden.

Daarom is de NVAB partner in het Samenwerkingsverband Vroegsignalering   

Alcoholproblematiek (SVA) en verantwoordelijk voor een project dat zich richt  

op de werkvloer. In 2021 ontwikkelden we binnen dit project onder meer de  

ADM-toolbox voor het maken en uitvoeren van goed ADM-beleid.  

De toolbox vind je via herkenalcoholproblematiek.nl. Op deze site vind je veel  

informatie over hoe je alcoholproblematiek kunt herkennen en wat je kunt  

doen wanneer je een vermoeden hebt. De ADM-toolbox bevat onder meer  

een Werkwijzer signaleren alcoholproblematiek voor werknemer, werkgever  

en bedrijfsarts en een verwijzing naar de nieuwe NVAB Leidraad bij alcohol-,  

drugs- en medicijnbeleid binnen organisaties.

Maddy Blokland

projectleider Trimbos

 Gerard Frijstein 

voorzitter NVAB-projectgroep SVA 
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https://www.herkenalcoholproblematiek.nl/werk-en-alcoholproblematiek
https://www.herkenalcoholproblematiek.nl/werk-en-alcoholproblematiek
https://www.herkenalcoholproblematiek.nl/werk-en-alcoholproblematiek
https://www.herkenalcoholproblematiek.nl/publicatie/werkwijzer-vroegsignalering-alcoholproblematiek-op-het-werk-voor-medewerkers-werkgevers-en-bedrijfsartsen
https://www.herkenalcoholproblematiek.nl/publicatie/werkwijzer-vroegsignalering-alcoholproblematiek-op-het-werk-voor-medewerkers-werkgevers-en-bedrijfsartsen
https://nvab-online.nl/content/leidraad-bij-alcohol-drugs-en-medicijnbeleid-binnen-organisaties
https://nvab-online.nl/content/leidraad-bij-alcohol-drugs-en-medicijnbeleid-binnen-organisaties
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/gertjanbeens-alcoholproblematiek_sva


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-palstaan.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/jaarverslag%202021-palstaan.pdf
https://nvab-online.nl/content/jaarverslag-2021

