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1. Samenstelling bestuur. 
 

Mw. I.M.J.L.( Inge) Speller, voorzitter 

Mw. D.C.M. (Dorien) Maas-Klessens, secretaris 

Dhr. W.K. (Wout) Vogelesang, penningmeester 

Mw. I. M.G. (Ingrid) Koekenbier, gewoon lid  

Dhr. G.J. (Gerard) Renkema, gewoon lid 

Dhr. F. (Frits) Stam, gewoon lid.  

 

2. Toelichting samenstelling bestuur.             
Per oktober 2021 heeft Ingrid Hoogenboom het bestuur van de Kring Amsterdam e.o. verlaten, 
na acht jaren actieve participatie als lid van het kringbestuur. Onze hartelijke dank daarvoor.  
Wij zijn verheugd dat Ingrid Koekenbier per oktober 2021 is toegetreden tot het bestuur. De 
overige bestuursleden hebben aangegeven ook in 2022 hun bestuurstaken te blijven 
continueren. Gelet op verwachtingen blijven wij echter op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
 
Bijzonderheden 
Inge Speller is lid van de in oktober 2020 opgerichte centrale NVAB commissie Intercollegiale 
Toetsing en overige Deskundigheidsbevordering (commissie ICD). Doel is deze onderwerpen 
verder te professionaliseren. Zij staat open voor suggesties. 
 

3. Highlights in het verslagjaar 2021 
• Het aantal kringleden blijft stabiel (rond 350 bedrijfsartsen); 

• In coronatijden zijn(gratis) digitale nascholingen geïntroduceerd;  

• Kring Amsterdam heeft actieve bijdrage geleverd aan de digitale nascholing 
‘Arbeidsconflicten en werk’ op het gebied van spreker en kosten; 

• Wij hebben twee andere nascholingen aangeboden, namelijk stoppen met ‘rookvrije 
organisatie/longen’ en ‘slechthorendheid/tinnitus’; 

• Het kringbestuur is in het verslagjaar vijf maal bijeengekomen, inclusief een 
jaarvergadering waarin de wens van leden voor nascholingsonderwerpen besproken en 
het programma vastgesteld is. 
Het kringbestuur heeft ook kennis gemaakt met Boyd Thijssens die vanuit het NVAB de 
linking pin is geworden voor de kringen. 

• Er is nieuw leven ingeblazen in periodiek overleg van kringvoorzitters. 
 

 

4. Plannen voor 2022 
Doel is in de loop van 2022 weer –in fysieke vorm- nascholingsbijeenkomsten te organiseren, 
met als onderwerpen: 
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- 22e H.J. Docterlezing:  van secundaire naar primaire preventie 2.0 (sporten en invloed op 
het brein);  

- Kwetsbare medewerkers; 
- Veroudering; 
- Verslaving.  

 
Ook in 2022 zijn artsen in opleiding tot bedrijfsarts in onze regio welkom met gratis deelname 
aan de kringavonden. Ofwel om kennis te maken / te kunnen netwerken met collega 
bedrijfsartsen, ofwel om contacten te continueren en AIOS te betrekken bij onze periodieke 
nascholing. Dat levert hen ook scholingspunten op. Andersom willen wij als kring graag leren 
van nieuwe inzichten. 
 
 


