
Bijdrage aan het Jaarverslag van de NVAB vanuit de NVAB kringoost over het jaar 2017 

 

Malden, 06 januari 2018 

Onderwerp: jaarverslag kring Oost (NVAB en verzekeringsartsen). 

 

 

Geachte lezer, 

 

U vindt in dit jaarverslag informatie over onze bestuursleden, de taakstelling, de activiteiten, 

de evaluatie van onze scholingsavonden in 2017 en onze geplande activiteiten over 2018. 

Het financieel jaarverslag wordt door ons separaat aangeleverd aan de NVAB, aangezien wij 

een onderafdeling van de NVAB zijn. 

 

Samenstelling bestuur van de NVAB-kring Oost: 
Han Backus, bedrijfsarts zzp-er -                                    Voorzitter 
Henny Wijers, bedrijfsarts zzp-er -                                   Penningmeester (lid wetenschappelijke commissie) 
Jan Groenen, bedrijfsarts bij Blijwerkt -                         Secretaris (Voorzitter wetenschappelijke commissie) 

Hans Welberg – bedrijfsarts zzp-er                                 Bestuurslid algemeen 

 

Toegevoegd aan bestuur i.v.m. samenwerking met de verzekeringsartsen in de regio: 
Pieter Schouten -  verzekeringsarts bij UWV                      Bestuurslid algemeen (lid wetenschappelijke 

commissie) 

Helmi Swartjes -  verzekeringsarts bij UWV                      Bestuurslid algemeen (lid wetenschappelijke 

commissie) 

Els van der Molen – verzekeringsarts bij het UWV              Bestuurslid algemeen 

                                   

Toelichting op de samenstelling van ons bestuur: 
Het bestuur bestaat uit praktiserende bedrijfsartsen werkzaam of woonachtig in de regio Arnhem - Nijmegen en 

Doetinchem. De bestuursleden worden vooral geselecteerd op ervaring op het gebied van organiseren van 

scholingsactiviteiten, netwerk en spreiding van werkgever. 

 

Daarnaast hebben we naast de 2 verzekeringsartsen die al jaren deel uitmaken van ons bestuur sedert dit jaar 

ook een 3e verzekeringsarts binnen het bestuur opgenomen in verband met de onderlinge samenwerking en de 

gezamenlijke nascholingen.    

 

Taakstelling van onze kring: 
We stellen als doel om relevante nascholing aan te bieden voor zowel bedrijfs- als verzekeringsartsen. We 

koppelen aan dit educatief karakter ook een duidelijk sociaal aspect, waarbij de regionale leden elkaar beter 

leren kennen. Tevens proberen we deze nascholing zoveel mogelijk te organiseren met (medisch) specialisten 

binnen onze regio, hetgeen de samenwerking duidelijk ten goede komt.  Om deze nascholingen goed te laten 

verlopen hebben we een wetenschappelijke commissie samengesteld. Deze is ook vereist om accreditatiepunten 

voor de bijeenkomsten te verkrijgen. In deze commissie zitten 2 bedrijfsartsen en 2 verzekeringsartsen. Zij maken 

allen deel uit van het bestuur. 

Daarnaast houdt een deel van ons bestuur zich bezig met het versterken van de arbo-curatieve samenwerking 

binnen de eerste en tweede lijn. Wij hebben daarom 2 leden binnen het bestuur die zich hier specifiek mee bezig 

houden. 

 

Activiteiten van de kring: 
Het streven is om jaarlijks 4 geaccrediteerde scholingsavonden per jaar te organiseren (2 punten per avond) 

voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, waarbij ook ruim tijd is ingepland voor intercollegiaal contact. 

In 2017 hebben we zelfs 5 scholingsavonden gehaald, die allen geaccrediteerd waren.  

De 5 gehouden scholingsavonden waren: 

 
Bijeenkomst 1 op 06 maart 2017     :  Slaapstoornissen en werk (Marcel Smits, neuroloog) 

Bijeenkomst 2 op 11 april 2017       :  Psychotherapie (Wubbo Scholte, psycholoog) 

Bijeenkomst 3 op 14 juni 2017        :  Visusstoornissen (Cathrien Eggink, oogarts)  



Bijeenkomst 4 op 14 september 2017: Niet aangeboren hersenletsel (Peter Smits – neuropsycholoog) 

Bijeenkomst 5 op 28 november 2017: Wia – en participatiewet – UWV (Gert van Ekeren en Theo 

Hermsen) 

 

 
Alle bijeenkomsten bestaan zoveel mogelijk uit een algemeen klinisch/ sociaal geneeskundig deel en een arbeids-

/verzekeringsgeneeskundig deel. De bijeenkomsten zijn gratis voor NVAB leden en voor verzekeringsartsen van 

het UWV. De bijeenkomsten worden goed bezocht met een gemiddelde opkomst van 34 deelnemers.  De 

gemiddelde score voor de 5 bijeenkomsten is met 4,5 in een score schaal van 1 tot 5 hoog te noemen. 

Het streven is wel om de bijeenkomsten ook open te stellen voor artsen in opleiding, huisartsen en 

arbeidsdeskundigen (afhankelijk van het onderwerp) en/of een bijeenkomst te organiseren over een of meerdere 

onderwerpen die onze gehele beroepsgroep raken (bv visitatie of arbo-curatieve projecten). Tevens hebben we 

een website via NVAB-online (kring oost) waarop de bestuursleden, onze doelstelling en de aankondigingen en 

presentaties van onze nascholingen te vinden zijn. 

 

Actualiteit: 
Het bestuur is het afgelopen jaar vijfmaal bijeen geweest. Onderwerpen waren: de scholingsavonden met de 

wetenschappelijke commissie bespreken en de hoofdlijnen hiervan aangeven, de website bespreken, de 

bestuurssamenstelling representatief houden, ontwikkelingen binnen de NVAB volgen, de arbo - curatieve 

samenwerking promoten en onder de aandacht van de leden te brengen en het financieel beleid vast te stellen. 

De vergaderingen worden gehouden bij de bestuursleden thuis om de kosten zo laag mogelijk te houden.  

Onze website (kring oost) kun je vinden op http://nvab_online.nl  kringen -Kring-Oost.  De site is gekoppeld aan 

NVAB-online.nl. Op de site kan men de informatie over de komende scholingsavonden vinden, alsook de 

presentaties van de afgelopen scholingen en het jaarverslag. 

We zien naast de scholingsavonden ook voor ons een rol weggelegd om de arbo-curatieve samenwerking te 

bevorderen. Initiatieven in deze worden door ons ondersteunt door bijvoorbeeld aan het begin van de 

bijeenkomsten hier aandacht aan te besteden (inleiding dor de voorzitter). Ook voor 2018 wordt weer 

accreditatie voor onze scholingen aangevraagd (4 x 2 punten). 

 

  

Evaluatie 2017 en toekomstplannen van de kring voor 2018: 
 

Evaluatie 2018 

 

Algehele conclusie van de commissie over 2017+ advies aan het bestuur voor 2018:  

De commissie kan concluderen dat in 2017 alle voor afgestelde inhoudelijke doelen zijn behaald (alle 5 van de 5 

gestelde doelen zijn nagenoeg behaald). Een ‘extra bonus’ was, dat het is gelukt om 5 bijeenkomsten te 

organiseren. 

Resumerend: Het aantal bijeenkomsten was met een aantal van 5, dus boven verwachting. De beoogde verdeling 

door het jaar heen is eveneens prima gelukt. Er was ook een zeer goede waardering (4,5) voor de bijeenkomsten 

en dat geldt voor alle bijeenkomsten. De opkomst was beter dan vorig jaar, doch zit wel onder het historisch 

gemiddelde. Met name de vijfde bijeenkomst kende een hoge deelname, terwijl dit een typisch sociaal 

geneeskundig thema was. Het blijft belangrijk dat de uitnodigingen alle leden en ook zoveel mogelijk niet-leden 

bereiken. Tevens is belangrijk dat, nu de website weer goed functioneert, onze doelgroep deze goed weet te 

vinden. Hiermee hopen we het aantal deelnemers weer langzaam richting de 40 per bijeenkomst te krijgen. 

Gezien onze visie op ons scholingsaanbod adviseren wij om zowel klinische onderwerpen (met aandacht voor de 

arbeidsgeneeskundige aspecten) alsook specifiek sociaal geneeskundige onderwerpen te blijven behandelen, ook 

al kan dit enige gevolgen voor de opkomst hebben. De opkomst onder de verzekeringsartsen haalde ruim het 

gestelde percentage van 25% (met 40%) en zat qua absoluut aantal (13) mooi hoog in het gemiddelde vaan de 

afgelopen jaren. 

Ook waren de bijeenkomsten redelijk verdeeld over de regio’s Arnhem en Nijmegen 

 

De wetenschappelijke commissie blikt zeer tevreden terug op 2017. Nog niet eerder werden alle doelen behaald 

een werd ook nog een vijfde bijeenkomst gehouden. 

We adviseren wel om in de toekomst het doel wel op 4 bijeenkomsten te houden, aangezien we met 5 

bijeenkomsten te veel zouden interen op onze financiële reserves. Tevens stellen we voor om ons te richten op 40 

deelnemers in plaats van 40 tot 50 en dat we ons ook wat meer gaan richten op niet NVAB – leden, alsook 

verzekeringsartsen die niet bij het UWV werken. Deze groepen worden namelijk groter (met name ZZP-ers).  

http://nvab_online.nl/


De leden van de commissie zijn het bestuur zeer erkentelijk voor het faciliteren van de bijeenkomsten en het 

borgen van de kwaliteit ervan. 

Daarnaast hebben we al eerder aangegeven dat wij zeer veel waardering hebben voor onze sprekers, die vrijwel 

belangeloos deelnemen aan deze bijeenkomsten. Over het algemeen zijn dit sprekers met een missie tot 

samenwerking tussen hun vakgebied en dat van de bedrijfsartsen – en verzekeringsartsen. Tevens dank aan het 

UWV dat één van de bijeenkomsten heeft gesponsord. 

  
 

De toekomst/planning 2018 

 

Het jaarprogramma in 2015 is in hoofdlijnen al bekend. Er zullen 4 bijeenkomsten worden georganiseerd en we 

willen dit jaar een weer een combinatie van klinisch gerichte en meer sociaal geneeskundige onderwerpen aan 

de orde late komen. De accreditatie is inmiddels aangevraagd.  

 

Het programma: 

 

De eerste bijeenkomst:  

 

Datum: maandag 5 maart 2018 

Onderwerp: Ziekte van Lyme en de arbeidsgeneeskundige aspecten van Lyme 

Locatie: Vergadercentrum Campman te Renkum 

Tijdstip: De avond start om 19.00u en eindigt rond 22.15u.  

 

Over de spreker: 

Dr. Hadewijch ter Hofstede internist-infectioloog verbonden aan het Lyme Expertise Centrum van het 

RadboudUMC in Nijmegen.  

Wij zijn verheugd dat Hadewych bereid is voor ons als spreker op te treden.  

De tweede bijeenkomst:   

Datum: dinsdag 15 mei 2018 

Onderwerp: Aangeboren hartafwijkingen en genderspecifieke aspecten van het ischemisch hartlijden en 

arbeidsgeneeskundige aspecten. 

Over de spreker: de beoogde spreker is Marieke Ludwig, cardiologe en inmiddels ook in opleiding tot 

verzekeringsarts en werkzaam bij verzekeringsmaatschappij Aegon. 

Locatie: Scandic Sanadome te Nijmegen 

Tijdstip: De avond start om 19.00u en eindigt om 22.15u.  

 

De derde bijeenkomst: 
   

Datum: woensdag 5 september 2018. 

 

Onderwerp: reumatoïde artritis en systemische auto-immuunaandoeningen 

 

Over de spreker: Beoogd spreker is Prof. Dr. Frank van de Hoogen, hoogleraar Reumatologie aan de Faculteit 

der Medische Wetenschappen van het Radboudumc en medisch manager van de afdeling reumatologie van de 

Sint-Maartens Kliniek. 

 

Locatie: Scandic Sanadome te Nijmegen 

 

Tijdstip: De avond start om 19.00u en eindigt om 22.15u (met uitloopmogelijkheid tot 22.45u) 

 



 
De vierde bijeenkomst   

 

Datum: Donderdag 22 november 2018. 

 

Onderwerp: Nierinsufficiëntie, dialyse en niertransplantatie en belastbaarheid 

 

Over de spreker: De beoogde spreker is dr. Louis Reichert, internist – nefroloog verbonden aan     

                                Ziekenhuis Rijnstate Arnhem 

 

Locatie: Scandic Sanadome Nijmegen 

 

Tijdstip: De avond start om 19.00u en eindigt om 22.15u (met uitloopmogelijkheid tot 22.45u) 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Jan Groenen, secretaris van de kring namens het bestuur.  
 

 

 


