
 
                         Kring voor Bedrijfsgezondheidszorg Amsterdam e.o. 
 
Kringsecretariaat: Dorien Maas   kringbgz@gmail.com 
              

   Nascholingsprogramma H.J. Docterlezing 2022 

 
Zeer geachte collega,                                                                 1 mei 2022 
 
Een bijzonder HOERA voor 2022! Wij zijn zeer verheugd u op dinsdag 14 juni 2022 weer een eerste 
kringavond in fysieke vorm te kunnen aanbieden met een kwalitatief en interessant programma. 
Voor deze keer hebben we hotel Courtyard by Marriot (Hoofddorp) gekozen als locatie. Zoals 
gebruikelijk onder het genot van een voorafgaand buffet waarbij u ongedwongen kunt netwerken.  
 
Anders dan voorgaande jaren starten we eerst met de uitnodiging voor de H.J. Docterlezing, die wij 
nog steeds gratis kunnen aanbieden. Het overkoepelend thema ‘Primaire preventie’ is voor 
bedrijfsartsen natuurlijk zeer relevant. Interessant daarbij is onze rol om via leefstijl de algemene 
gezondheid bij werkenden te bevorderen met vooral het voorkomen van ziekte als doel.  
Wij hopen u een aantrekkelijke avond te kunnen bieden met twee inspirerende sprekers. 
Accreditatie is aangevraagd (voor 3 punten). 
 
Wij nodigen u van harte uit om op 14 juni 2022 weer bijeen te komen. De aanvangstijd is standaard 
18:25 uur, voorafgegaan door een buffet. De kringavond duurt tot ca. 21:45 uur.  
Er is geen online sessie voorzien. 
 
De overige bijeenkomsten voor 2022 zijn in voorbereiding. Zodra mogelijk zullen wij u het vervolg 
van ons nascholingsprogramma voor het jaar 2022 toezenden, met data en locatie. Want wij moeten 
een geschikt hotel contracteren omdat onze thuisbasis in Hoofddorp helaas niet meer beschikbaar is. 
 
Heeft u interesse? 
Wij verzoeken u bijgaand inschrijfformulier vóór 15 mei a.s. te retourneren aan het secretariaat.  
Noteer s.v.p. op duidelijke wijze uw naam en BIG-nummer vanwege Gaia punten.  
Deze bijeenkomst bieden wij u gratis aan, maar na inschrijving rekenen wij vanwege reservering 
van buffet en zaal graag op uw komst. 
 
Na inschrijving ontvangt u per e-mail ruim op tijd een gespecificeerde aankondiging met programma 
en sprekers.  
U kunt op de website van de Kring achteraf de presentaties zien via  www.nvab-online.nl.  Klik 
vervolgens “kringen” in de rechter kolom aan. 
 
Kent u  in uw regio een arts in opleiding tot bedrijfsarts? Attendeer deze s.v.p. op gratis deelname. 
Nadere informatie over inschrijving kan de Aios krijgen via de kringsecretaris. 
 
 
Wij zien uw inschrijving graag tegemoet! 
 
Met vriendelijke groet, het NVAB kringbestuur 
Inge Speller, voorzitter      Dorien Maas, secretaris 


