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Voorwoord
Bij de najaars-ALV werd gevraagd om een samenvatting omdat het jaarverslag door haar om-
vang mogelijk niet door een ieder gelezen zou worden. Rechtvaardigt dat het vele werk door 
commissies, werkgroepen, kringen, Kwaliteitsbureau en bestuur? Hoeveel tijd zou het lezen 
van 1 jaarverslag (inderdaad niet van uw klant of eigen werkorganisatie) u kosten?
Ik prikkel u, lezer, om dit toch te doen, dat lezen. Zodat u beter beslagen ten ijs kunt komen 
wanneer men ú vraagt: “wat doet zo’n bedrijfsarts nou eigenlijk?”. Wat is er in 2011 namelijk 
gebeurd? Ondanks alles wat in dit hernieuwde jaarverslag beschreven wordt, is er een markt-
ontwikkeling die zeer onrustbarend, alarmerend is: massaontslagen van bedrijfsartsen.
Terwijl we de komende jaren door vergrijzing en geringe instroom in de opleiding al een enorm 
reëel dreigend tekort hebben. Ons imago moet verbeterd en daar levert de NVAB met de nieuw 
aangestelde communicatieregisseur een bijdrage aan, zoals u gemerkt hebt de afgelopen we-
ken!

Maar het gaat ook om u. Middels de zelfreflectie die wij allen betrachten in onze visitatie lopen 
velen van u aan tegen verwachtingspatronen van klanten (werkgevers en werknemers) die an-
ders zijn dan u gewend bent of was.
Het bestuur (mensen zoals u zelf) zal in 2012 vernieuwen. Ook in commissies en werkgroepen 
zijn altijd mensen nodig. Nieuwe mensen, nieuwe gedachten, ook de uwe? Kunnen wij mét 
elkaar het tij keren? Roept de BV Nederland straks weer om de bedrijfsarts?
In dít jaarverslag vindt u de bouwstenen om uw eigen positie zeker te stellen. Belangrijk ijkpunt 
voor het NVAB-bestuur bij de beoordeling van de activiteiten die in 2011 hebben plaatsgevon-
den is natuurlijk de strategische leidraad 2010 – 2015 die in de najaarsledenvergadering van 
2010 is  vastgesteld. Het NVAB-bestuur heeft geconstateerd dat met de activiteiten die in 2011 
zijn uitgevoerd belangrijke stappen zijn gezet met betrekking tot de realisatie van de doelstel-
lingen die in de strategische leidraad zijn beschreven.
En… om toch tegemoet te komen aan uw wens: de samenvatting vindt u hierna.

Herman Spanjaard
Secretaris
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Samenvatting
In deze samenvatting worden een aantal belangrijke ontwikkelingen en activiteiten die in 2011 
hebben plaatsgevonden beschreven.

Verenigingsaangelegenheden
De NVAB heeft per 31 december 2011 1.995 leden (31-12-2010: 2.074 leden)

Het bestuur heeft in 2011 activiteiten ondernomen om de betrokkenheid van leden bij het 
reilen en zeilen van de vereniging te vergroten. De algemene ledenvergaderingen werden aan-
trekkelijker gemaakt door meer ruimte in te bouwen voor discussies over inhoudelijke thema’s 
zoals de toekomst van de bedrijfsgeneeskunde (voorjaars-ALV) en de resultaten van het Astri-
onderzoek (najaars-ALV). In 2011 werd ook duidelijk dat de communicatie naar leden, strate-
gische partners en publiek een meer professionele aanpak vereiste. Er werd opdracht gegeven 
om een strategisch communicatieplan te ontwikkelen. De uitwerking van dit plan is eind 2011 
gestart, o.a. werd binnen het Kwaliteitsbureau NVAB een communicatieregisseur benoemd.

Het proces van ‘bestuurlijke vernieuwing’ is in 2011 voortgezet. Het bestuur heeft een begin 
gemaakt met een andere werkwijze waarbij voorbereiding van de bestuursvergaderingen en de 
uitvoering van bestuursbesluiten wordt overgelaten aan het dagelijks bestuur in samenwerking 
met de directeur NVAB, medewerkers van het Kwaliteitsbureau en het Secretariaatsbureau 
NVAB. De overstap van een algemeen ‘werk-bestuur’ dat zich vooral operationeel en op details 
moet inzetten naar een meer algemeen beleidsvormend, voorwaardenscheppend en toezicht-
houdend bestuur, is daarmee ingezet.

De BG-dagen hadden in 2011 als centraal thema “alle hens aan dek” en werden bijgewoond 
door ruim 750 leden.

Astri-onderzoek
De belangrijkste beleidsmatige ontwikkeling in 2011 was de publicatie van het Astri-rapport, in 
opdracht van de ministeries van SZW en VWS, naar de positie van de bedrijfsarts in Nederland. 
De NVAB heeft in de klankbordgroep geparticipeerd en onmiddellijk na het verschijnen van het 
onderzoek een uitgebreide beleidsreactie aan Staatssecretaris De Krom gestuurd. Deze heeft 
laten weten de evaluatie van de Arbowet (medio 2012) af te willen wachten, voordat vanuit de 
overheid een definitief standpunt komt over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg. Wel 
gaf de staatssecretaris aan dat hij van stakeholders in het veld, waaronder de NVAB, initiatie-
ven verwacht die leiden tot verbetering van gesignaleerd knelpunten.

Uit het Astri-onderzoek kwamen een groot aantal knelpunten naar voren ten aanzien van de 
positionering en toegankelijkheid van bedrijfsartsen.

De NVAB heeft de afgelopen jaren flink gelobbyd voor de uitvoering van een dergelijk onder-
zoek naar de positie van de bedrijfsarts. De NVAB ziet de uitkomsten van het Astri-onderzoek 
als een kans om de sector weer op de agenda te krijgen van de politiek. Er is daarom veel 
tijd geïnvesteerd in beleidsreacties, contacten met stakeholders en ministeries en participatie 
aan bijeenkomsten waarin de resultaten werden besproken. De NVAB heeft in haar reacties 
o.a. aandacht gevraagd voor de grote groep werkenden die momenteel geen bedrijfsgezond-
heidszorg ontvangen (ZZP’ers, groot deel van MKB), andere financieringsvormen van bedrijfs-
gezondheidszorg (branchefondsen), het belang van vrije toegang tot de bedrijfsarts, de ver-
schraling van de contracten waardoor de mogelijkheden voor de uitvoering van preventieve 
activiteiten wordt beperkt en het “droogvallen” van de bedrijfsartsenopleiding.
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De NVAB is van mening dat arbeidsgeneeskundige zorg voor alle werkenden van groot belang 
is voor de duurzame inzetbaarheid van de BV Nederland. Echter, een dergelijk goed functione-
rend systeem van arbeids- en bedrijfsgeneeskundige zorg kan niet alleen gerealiseerd worden 
middels profilering door de beroepsgroep. Daartoe zijn ook politieke en beleidsmaatregelen 
nodig.

E-learning
In juni 2011 heeft in opdracht van het NVAB-bestuur via het NVAB-Ledenpanel een ledenraad-
pleging plaatsgevonden over het gebruik van e-learning ten behoeve van de implementatie 
van richtlijnen. Op basis van de resultaten heeft het bestuur geconcludeerd dat de inzet van 
e-learning een positieve impuls aan de implementatie kan geven. Samenwerking tussen het 
Kwaliteitsbureau NVAB, vertegenwoordigers van het bestuur en Quadia web-tv heeft geleid 
tot het ontwikkelen van de eerste e-learningmodule: ‘Handelen van de bedrijfsarts bij werkne-
mers met Ischemische Hartziekten’. Vanaf begin 2012 is deze module via NVAB-TV voor alle 
bedrijfsartsen toegankelijk.

De NVAB-leerstoel
De NVAB acht het in het belang van werkend Nederland dat wordt geïnvesteerd in een betere 
wetenschappelijke onderbouwing van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Daarom heeft de 
NVAB de afgelopen jaren een bestemmingsreserve opgebouwd voor de instelling van een bij-
zondere leerstoel. De Commissie Richtlijnontwikkeling en Wetenschap (CROW) ondersteunde 
het bestuur bij de benoeming van een bedrijfsarts tot de eerste ‘NVAB-hoogleraar’. Per 1 mei 
2011 is dr. Carel Hulshof benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de BG-dagen werd de benoeming van Carel Huls-
hof als eerste NVAB-hoogleraar bekend gemaakt.

Carel Hulshof is sinds 1983 parttime werkzaam bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Ge-
zondheid, sinds 2005 als universitair hoofddocent. Als bijzonder hoogleraar is Carel Hulshof 
begonnen met de versterking van de wetenschappelijke basis van de beroeps uitoefening van 
bedrijfsartsen en met het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en dagelijkse praktijk van 
de bedrijfsarts. Uitgangspunt hiervoor is onderzoek naar de effectiviteit van het handelen van 
de bedrijfsarts en mogelijke belemmeringen in het toepassen van richtlijnen door bedrijfsart-
sen. In de geneeskundeopleiding zal Hulshof de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde nadrukkelijk 
positioneren en arbeid en arbeidsomstandigheden accentueren als belangrijke determinan-
ten van gezondheid. Ook aan de maatschappelijke profilering van de bedrijfsgeneeskunde zal 
Hulshof bijdragen.

ICT
De NVAB richt zich op de totstandkoming van een betere informatievoorziening rondom en 
voor de patiënt/cliënt/werknemer met behulp van ICT. Het uiteindelijke doel is het bereiken 
van een hogere doelmatigheid en kwaliteit van ICT in de bedrijfsgeneeskundige zorg. De NVAB 
heeft in 2009 besloten een kwalificatie voor een BIS (verzamelnaam voor Arbo en Bedrijfsge-
neeskundige informatiesystemen) te ontwikkelen.

Dit is vergelijkbaar met de HIS-typekwalificatie voor huisartsen informatiesystemen en de ZIS-
typekwalificatie voor informatiesystemen gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen. In 2010 
is een concept van de BIS-typekwalificatie aan stakeholders verstuurd ter becommentariëring 
en in 2011 is de BIS-typekwalificatie in concept afgerond. Het doel van BIS-typekwalificatie is 
om de applicatie-eisen die de NVAB stelt aan aangesloten systemen te borgen op een wijze 
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die aansluit bij de commerciële uitnutting van software die ontwikkeld wordt door BIS-leveran-
ciers. Bij het opstellen van de technische en functionele eisen voor een BIS-typekwalificatie is 
o.a. gebruik gemaakt van reeds bestaande KNMG-rapporten waaronder “Advies voor inrichting 
en overdracht van het bedrijfsgeneeskundige dossier” en “Code gegevensverkeer en samen-
werking bij arbeidsverzuim en Re-integratie”.

Beroepsinhoudelijke ontwikkelingen
Met branchevereniging Boaborea werd overlegd en besloten tot een gezamenlijke publicatie 
van de door de Commissie Wet- en Regelgeving ontwikkelde Leidraad Bedrijfsarts en privacy. 

De NVAB participeerde ook in 2011 aan het samenwerkingsverband tussen huisartsen en ge-
zondheidsfondsen (in regiegroep en bestuurlijk overleg) over cardiovasculair risicomanage-
ment, het zogenoemde Preventie-consult. In dat kader ontwikkelde het Kwaliteitsbureau de 
Praktijkwijzer preventieconsult voor bedrijfsartsen en startte een pilot daarmee voor bedrijfs-
artsen.

Met de arbodeskundigen, verenigd in de stichting PPM (Project Preventie Management), werd 
in opdracht van TNO en SZW gestart met de ontwikkeling van vijf multidisciplinaire richtlijnen 
(werkdruk, tillen, agressie en geweld, veiligheidsgedrag en lasrook).
De NVAB heeft ook in 2011 zorg gedragen voor Inbreng van de factor arbeid in multidiscipli-
naire richtlijnen programma KKCZ van ZonMw en daarbuiten. Ook implementatie-activiteiten 
waaronder twee netwerkbijeenkomsten en artikelen zijn in het kader van dit traject uitgevoerd.

De multidisciplinaire richtlijnmodule diabetes en arbeid en de richtlijn influenza preventie wer-
den in 2011 geautoriseerd en zullen in de loop van 2012 beschikbaar komen voor de leden. 

In 2010 heeft autorisatie van de multidisciplinaire richtlijn Overspanning en Burnout plaatsge-
vonden, waarin NVAB, NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en LVE (Landelijke Vereni-
ging van Eerstelijnspsychologen) participeerden. In aansluiting daarop is de LESA (Landelijke 
Eerstelijns Samenwerkings Afspraak) Overspanning en Burnout geautoriseerd.
De richtlijn werd in september 2011 gepubliceerd en beschikbaar gesteld via de NVAB-website.  

Eind 2011 is financiering gevonden voor de ontwikkeling van een monodisciplinaire richtlijn 
Lyme. De uitvoering zal in 2012 samen met het RIVM ter hand worden genomen.

In 2011 werden meer dan 400 bedrijfsartsen gevisiteerd. De commissie Visitatie Bedrijfsartsen 
is gestart met de ontwikkeling van een model voor de Vervolgvisitatie waarin o.a. de realisatie 
van het bij de eerste visitatie opgestelde individuele verbeterplan aan de orde zal komen.

Uit vragen die werden gesteld aan de NVAB-vraagbaak bleek dat veel NVAB-leden worstelden 
met vragen die te maken hadden met de randvoorwaarden waaronder de werkzaamheden 
moesten worden verricht. Met name de groeiende invloed van ‘casemanagers’ leidde tot veel 
vragen en verontrusting. Kennelijk zijn de wettelijke grenzen van wat casemanagers mogen en 
wat zij daadwerkelijk kunnen nog niet uitgekristalliseerd. Er bleek niet alleen veel onduidelijk-
heid maar ook een tendens om de rol van de bedrijfsarts steeds verder te op te schuiven in het 
proces van verzuimbegeleiding. Daarmee worden in veel gevallen wettelijke kaders overschre-
den.
De vraagbaak heeft getracht daarin ondersteunend te zijn en signalen te inventariseren.
De vraagbaak heeft in 2011 in totaal 165 vragen beantwoord.
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Op 4 november 2010 werd door de Algemene Ledenvergadering van de NVAB de Strategische 
Leidraad 2010 – 2015 vastgesteld. In de inleiding daarvan wordt als centrale missie van alle 
activiteiten die de NVAB wil uitvoeren het begrip kwaliteit genoemd. De kwaliteit van onze 
beroepsuitoefening stond en staat door diverse ontwikkelingen onder druk: marktmechanis-
men, deregulering, verminderde toegankelijkheid. De NVAB staat pal voor de kwaliteit van 
de beroepsuitoefening en is van mening dat deze kwaliteit het beste kan worden geborgd als 
de bedrijfsarts wordt herkend en erkend als onderdeel van de (reguliere) gezondheidszorg 
in Nederland. Het ‘dokter-zijn’ blijft daarmee het ‘unique selling point’ van de bedrijfsarts in 
de arbodienstverlening. Bedrijfsartsen zijn dokter én adviseur, zoals in de Positioneringnota 
(vastgesteld in 2007) werd onderbouwd.
Als beroepsvereniging zorgen wij voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan werk-
gevers en werknemers en profileren wij het vakgebied op heldere wijze in het politieke vlak, 
daarbij onderbouwd mogelijke verbeteringsrichtingen aangevend.

De NVAB richt zich conform de Strategische Leidraad in de jaren 2010 – 2015 op de volgende 
doelen:
1. Kwaliteit van de beroepsuitoefening (‘professionele ruimte’) bewaken en bevorderen in 

een klimaat van deregulering en verharding van de markt
2. Kloof tussen reguliere gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg dichten en de toe-

gankelijkheid van de bedrijfsarts optimaliseren
3. Op basis van de positie en de expertise als medicus bijdragen aan duurzame inzetbaar-

heid en zelfregie; vaak via het “empoweren” van de (potentieel) werkende
4. Inzetten op de ontwikkeling van preventieve interventies en ruimte creëren om daar werk 

van te kunnen maken ondanks de budgetproblematiek die daarbij een rol speelt
5. Bevorderen van de instroom van nieuwe bedrijfsartsen, in het vak en in de beroepsver-

eniging
6. Bevorderen van de betrokkenheid van de NVAB leden bij beroepsinhoudelijke ontwikke-

lingen
7. Actualiseren en uitbreiden van richtlijnen, leidraden en standpunten die de praktiserende 

bedrijfsarts ondersteunen bij de beroepsuitoefening
8. Werken aan modernisering van de implementatie van richtlijngebruik, bijv. via e-learning.

In dit jaarverslag over 2011 komen de activiteiten aan bod die daaraan hebben bijgedragen. 
Voor het eerst zijn daarbij de activiteiten die zijn verricht door of namens de Vereniging (be-
stuur, commissies, werkgroepen en kringen) én de activiteiten die zijn verricht door het Kwali-
teitsbureau NVAB, in een gezamenlijk jaarverslag ondergebracht. Een van de redenen daarvoor 
is dat het Kwaliteitsbureau in opdracht van en met middelen van de NVAB, een groot deel 
van de voorbereiding en uitvoering van het door het NVAB-bestuur vastgestelde beleid op 
zich heeft genomen. Bovendien heeft in 2011 een verdere ‘bestuurlijke vernieuwing’ plaatsge-
vonden die er toe zal leiden dat de synergie tussen Vereniging en Kwaliteitsbureau nog meer 
gestalte krijgt. Dat proces is formeel en juridisch nog niet geheel afgerond, maar heeft wel al 
geleid tot duidelijke afstemming middels een Projectenkalender die drie keer per jaar wordt 
geactualiseerd en vervolgens onderwerp van gesprek is tussen bestuur en directeur NVAB.
De activiteiten op basis van de Strategische Leidraad zijn ondergebracht in het document 
‘Operationalisering van de Strategische Leidraad’, door het bestuur vastgesteld op 6 juni 2011. 
In dit jaarverslag van 2011 zijn de activiteiten beschreven op hoofdlijnen, aangevuld met de 
verslagen van commissies, kringen en werkgroepen van de NVAB.

Inleiding
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Op verzoek van de ledenvergadering worden ook evaluatieve opmerkingen toegevoegd, zowel 
op de hoofdlijnen als bij de verslagen.

De Strategische Leidraad van de NVAB heeft de volgende drie aandachtsgebieden die achter-
eenvolgens aan bod zullen komen in de eerste drie hoofdstukken van het jaarverslag:
1. Verenigingsaangelegenheden:  

de vereniging als sociaal bindmiddel en organisatievorm om doelen te bereiken(waarin 
samengevat de resultaten van commissies, werkgroepen en kringen)

2. Beleid, profilering, positionering: 
beleidsdoelen op langere termijn, om profilering en positionering gestalte te geven en de 
NVAB-missie te realiseren

3. Beroepsinhoudelijke ontwikkelingen: 
de wetenschappelijke en professionele onderbouwing van het beroep.
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die inzage geeft in de lopende activiteiten, afgeleid 
van het strategisch beleidsplan.

Driemaal per jaar wordt een update aan het be-
stuur aangeboden waardoor monitoring van de 
vele activiteiten, zowel inhoudelijk als financieel, 
mogelijk is.

1.2 Bestuurlijke vernieuwing
Het proces van ‘bestuurlijke vernieuwing’ is in 
2011 voortgezet. Het bestuur is diepgaand bezig 
geweest met het opnieuw vormgeven van taken, 
bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zowel bin-
nen het bestuur als in afstemming met directeur 
en medewerkers van het Kwaliteitsbureau en het 
bestuur van de Stichting NVAB. Het bestuur heeft 
een begin gemaakt met een andere werkwijze waar-
bij voorbereiding van de bestuursvergaderingen en 
de uitvoering van bestuursbesluiten wordt overge-
laten aan het dagelijks bestuur in samenwerking 
met de directeur NVAB en medewerkers van het 
Kwaliteitsbureau. De overstap van een algemeen 
‘werk-bestuur’ dat zich vooral operationeel en op 
details moet inzetten naar een meer algemeen be-
leidsvormend, voorwaardenscheppend en toezicht-
houdend bestuur, is daarmee ingezet. Daardoor 
ontstaat voor het algemeen bestuur meer ruimte 
om zich bezig te houden met beleidsinhoudelijke 
discussies. De taken en rollen van voorzitter en di-
recteur worden in dit model meer complementair 
(‘tandem’) en staan borg voor optimale afstem-
ming tussen bestuur en Kwaliteitsbureau.

Mede door het verschijnen van het Astri-onder-
zoek naar de positie van bedrijfsartsen maakte het 
bestuur al gebruik van de mogelijkheid om zich 
meer beleidsinhoudelijk te verdiepen.

De bestuursretraite werd gebruikt om een reactie 
op Astri-rapport te formuleren en een aantal ba-
sale beleidsvragen te beantwoorden (zie daarover 
uitgebreider hoofdstuk 2).

1.1 Algemene ledenvergadering
Het voornemen om de betrokkenheid van de le-
den bij het reilen en zeilen van de vereniging te 
vergroten, werd door het bestuur zelf opgepakt en 
niet door een speciale werkgroep zoals aanvanke-
lijk het plan was. Zo kregen de Algemene Leden-
vergaderingen in voor- en najaar in 2011 een meer 
inhoudelijk karakter. De interne verenigingsaange-
legenheden zijn belangrijk en onvermijdelijk, maar 
steeds bleek dat dat leden niet massaal wist te in-
spireren om naar de ALV-bijeenkomsten te komen. 
Aanvulling van de bijeenkomsten met inhoudelijke 
thema’s bleek onmiddellijk tot meer aanmeldin-
gen en ook tot boeiende opiniërende discussies te 
leiden. In de voorjaars-ALV traden op Jan Schreurs 
(Arbo Unie), Kees Geelen (namens Bedrijfsartsen-
groep van zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen) 
en Alexander Korbee (Achmea Vitale) over de toe-
komst van de bedrijfsgeneeskunde. De najaarsbij-
eenkomst stond in het teken van het Astri-rapport, 
dat werd toegelicht door de onderzoeker Bart de 
Zwart en becommentarieerd door de directeur van 
Boaborea, Petra van de Goorbergh, en Wim van 
Veelen van de FNV. Beide bijeenkomsten waren 
zeer geslaagd wat betreft opkomst en betrokken-
heid van de aanwezigen.

Het voornemen om de diverse geledingen van de 
NVAB nauwer bij de beleidsontwikkeling te betrek-
ken kreeg vorm door duidelijke vraagstellingen te 
formuleren aan commissies en het bestuurscon-
tact aldus te intensiveren. De kringvoorzitters wis-
selen ervaringen en ideeën uit door een overleg 
in het bijzijn van bestuursleden op de dag van de 
ALV.

Dit leidde tot uitnodigingen aan de voorzitter om 
kringbijeenkomsten toe te spreken over de toe-
komst van de professie en de uitkomsten en con-
sequenties van het Astri-onderzoek.

Het bestuur heeft verder aan het Kwaliteitsbureau 
gevraagd een ‘projectenkalender’ te ontwikkelen 

Hoofdstuk 1 

Verenigingsaangelegenheden
De vereniging als sociaal bindmiddel en organisatievorm om verenigingsdoelen te bereiken
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Begin 2012 zal NVAB-Actueel een nieuw jasje 
krijgen en zal de afstemming tussen de diverse 
publieke uitingen van de NVAB een nieuwe start 
krijgen.

1.4 De Bedrijfsgeneeskundige dagen
De Bedrijfsgeneeskundige dagen van de NVAB 
zijn sinds lang een begrip in kringen van de NVAB. 
Men vindt er kennis, contact, uitwisseling en ge-
zelligheid. Jaarlijks laat ongeveer een derde van 
NVAB-leden zich die kans niet ontgaan. De BG-da-
gen zijn een van de spaarzame momenten waarop 
er op brede schaal contact en uitwisseling plaats-
vindt tussen vertegenwoordigers van de vereni-
ging en de achterban. Voor elke vereniging is zo’n 
gelegenheid letterlijk van levensbelang.

Met de organisatie van de BG-dagen wil de NVAB 
bijdragen aan het verspreiden en implementeren 
van wetenschappelijk verantwoorde kennis en 
vaardigheden over arbeids- en bedrijfsgenees-
kunde. Daarnaast is ontmoeting, uitwisseling en 
verdieping, zowel formeel als in de informele sfeer, 
tussen beroepsgenoten onderling een belangrijk 
doel.

Het plenaire programma wordt steeds interac-
tiever en ook beleidsmatige onderwerpen komen 
steeds meer aan bod omdat de BG-dagen vanuit 
verenigingsoogpunt een belangrijk medium voor 
uitwisseling van ideeën en meningen zijn. Zeep-
kistsessies zijn wel goed geëvalueerd maar wor-
den maar matig bezocht.

De BG-dagen 2011 hadden als centraal thema ‘Alle 
hens aan denk’ en werden bijgewoond door groot 
aantal leden.
De ochtend van de eerste Bedrijfsgeneeskundige 
dag met als subthema ‘Binnen boord houden’ 
stond vooral in het teken van de introductie van de 
nieuwe bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfs-
geneeskunde van de NVAB. Na een inleiding door 
voorzitter Pieter Rodenburg verschenen twee ‘nau-
tische vriendinnen’ op het toneel met een enthou-
siast gezongen lied ‘NVAB recht door zee’.

1.3. Communicatie
In de loop van 2011 werd duidelijk dat ook de com-
municatie van de NVAB met leden, strategische 
partners en het publiek een meer professionele 
aanpak vereiste. Er werd opdracht gegeven en stra-
tegisch communicatieplan te ontwerpen. Dit plan 
werd aangenomen en de eerste uitvoeringsstap-
pen werden in het najaar gezet door te inventari-
seren wat er nodig zou zijn aan expertise en mens-
kracht. Binnen het Kwaliteitsbureau NVAB werd 
een communicatieregisseur benoemd en een be-
gin gemaakt met de uitvoering van het werkplan, 
waarin o.a.:
•	 opzet maken voor een interne en een externe 

nieuwsbrief en daarbij afspraken over snelle 
accordering teksten (door voorzitter, direc-
teur en inhoudsdeskundigen) en lay-out in 
nieuwe huisstijl;

•	 regie op de inzet van sociale media (LinkedIn 
groep, Twitter) en free publicity;

•	 netwerk opbouwen met journalisten en regie 
voeren op contacten met beleidsmakers;

•	 communicatiekalender opstellen en wekelijks 
actualiseren; stijl en berichtgeving in de ge-
bruikte mediamiddelen op elkaar afstemmen;

•	 bestuursleden en beleidsmedewerkers tijdig 
attenderen op belangrijke data (politiek, sym-
posia) en publicatiemogelijkheden;

•	 Als kernboodschap voor het publiek over de 
taken van de bedrijfsarts werd de volgende 
tekst vastgesteld: 
De bedrijfsarts is er voor de gezondheid van ie-
dereen die werkt. Werken is gezond, maar kan 
soms ook minder goed of zelfs schadelijk zijn 
voor de gezondheid. De bedrijfsarts kan dit in 
een vroeg stadium vaststellen. Dan is er vaak 
nog van alles aan te doen. 
Daarnaast kan de bedrijfsarts bij ziekte en 
verzuim aangeven wat een werknemer nog ver-
antwoord kan doen. En dat kan de werknemer 
helpen bij het herstel en bij de hervatting van 
het werk. 
De meeste bedrijfsartsen worden ingeschakeld 
door werkgevers. Een goede werkgever zal graag 
in de gezondheid van zijn werknemers investeren 
en daarbij gebruik maken van de bedrijfsarts als 
adviseur.
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De posterpresentaties op de tweede dag werden 
ingeleid door de nieuwe hoogleraar en de winnaar 
hiervan was Feico Zwerver (VUmc/KCVG). De 
aanwezigen konden daarna wederom kiezen uit 15 
sessies in drie parallelrondes. Cabaretier Vincent 
Bijlo zorgde voor het luchtige intermezzo onder 
het mom van Land in zicht, zicht op land. De BG-
dagen 2011 werden afgesloten met een impressie 
van de zeepkistsessies.
Voor een verslag en de presentaties van de BG-
dagen 2011 zie: http://nvab.artsennet.nl/Artikel-3/
Bedrijfsgeneeskundige-Dagen-2011-1.htm

Daarna volgde een korte presentatie van de poster-
presentaties met als uiteindelijke winnaar Sietske 
Tamminga (Coronel Instituut) en hadden de deel-
nemers de mogelijkheid om 3 van de aangeboden 
15 sessies bij te wonen.
In de middag werd door dr. Teake Pal van de CBZ 
bekend gemaakt dat de Burgerpenning 2009/2010 
is toegekend aan prof.dr. Willem van Mechelen ge-
zien zijn grote en betrokken inzet bij promoties. 
De laatste plenaire lezing over stemmingsstoor-
nissen werd gehouden door prof.dr. Aart Schene.
Indachtig het thema vond het feest plaats op het 
schip “Jules Verne” en beleefden de deelnemers
op deze Rijncruise een gezellige avond met heer-
lijk eten en verrassend entertainment.

Onder luid applaus en een staande ovatie van de 
deelnemers stapte Carel Hulshof het podium op. 
Zijn eerste daad als hoogleraar was een presenta-
tie met als thema: het belang van werk.

De tweede Bedrijfsge-
neeskundige dag had als 
subthema ‘Niet op de 
klippen lopen’ en startte 
met een debat over de 
Rollen van de bedrijfs-
arts en inzetbaarheid 
onder leiding van Ro-
derik van Grieken van 
het Nederlands Debat-
instituut. Voor dit debat   
bestond volop animo.
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dienst van een grote arbodienst werkt.
•	 44% van de bedrijfsartsen is soms en 22% 

vaak benaderd om medische gegevens te ver-
strekken, 8% gaf daar wel eens aan toe, hier-
mee het beroepsgeheim onder druk zettend.

•	 Tweederde van de tijd van de bedrijfsarts be-
steedt hij/zij aan verzuimbegeleiding, 80% 
zou meer preventie taken willen uitvoeren 
en ruim 60% zou graag meer kennis hebben 
over effectieve preventieve strategieën.

•	 Grote bedrijven hebben hun arbo-zaken kwa-
litatief beter op orde dan kleine bedrijven.

•	 Sociale partners moeten worden geprikkeld 
betere afspraken te maken over de kwaliteit 
van de dienstverlening.

De NVAB ziet de uitkomsten van het Astri-onder-
zoek als een kans om de sector weer op de agenda 
te krijgen van de politiek. Er is daarom veel tijd 
geïnvesteerd in beleidsreacties, contacten met 
stakeholders en ministeries en participatie aan bij-
eenkomsten waarin de resultaten werden bespro-
ken. De NVAB heeft de volgende boodschap aan 
de politiek gestuurd naar aanleiding van het Astri-
rapport en de brief van Staatssecretaris De Krom: 

“De NVAB zou graag zien dat de volgende aandachts-
punten en suggesties betrokken worden bij het zoeken 
naar oplossingen voor de hierboven beschreven ernsti-
ge lacune in de gezondheidszorg voor de werkenden:
•	 De inzet van bedrijfsartsen voor werknemers in 

het MKB kan gestalte krijgen via branchefond-
sen. Voor de voeding van de fondsen zijn primair 
de werkgevers verantwoordelijk, maar naar de 
mening van de NVAB zijn zowel zorgverzeke-
raars als inkomensverzekeraars partijen met een 
aanmerkelijk belang. 
Werknemers hebben maar één gezondheid, die 
van belang is voor hun werk maar niet minder 
voor hun maatschappelijke participatie als bur-
ger, opvoeder, vrijwilliger, mantelzorger etc.

•	 De NVAB onderschrijft de mening van de 

2.1 Het Astri-onderzoek
De belangrijkste beleidsmatige ontwikkeling in de 
zomer van 2011 was de publicatie van het Astri-
rapport, in opdracht van de ministeries van SZW 
en VWS, naar de positie van de bedrijfsarts in 
Nederland. De NVAB heeft in de klankbordgroep 
geparticipeerd en onmiddellijk na het verschijnen 
van het onderzoek een uitgebreide beleidsreac-
tie aan Staatssecretaris De Krom gestuurd. Deze 
heeft laten weten de evaluatie van de Arbowet, 
(medio 2012) af te willen wachten voordat vanuit 
de overheid een definitief standpunt komt over de 
toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg. Wel gaf 
de staatssecretaris aan dat hij van stakeholders 
in het veld, waaronder de NVAB, initiatieven ver-
wacht die leiden tot verbetering van gesignaleerd 
knelpunten.

Enkele hoofdlijnen en uitkomsten uit het onder-
zoek (met medewerking van bijna 600 NVAB le-
den), dat gericht was op toegankelijkheid en on-
afhankelijkheid van de bedrijfsarts, op preventieve 
taken en op samenwerking met andere professio-
nals:
•	 10 tot 20% van de bedrijven heeft geen af-

spraken met bedrijfsartsen, en als die er wel 
zijn dan betreft het in 44% van de gevallen 
afspraken in de vorm van een basiscontract.

•	 63% van de werknemers heeft de bedrijfsarts 
nooit gezien en de helft kiest eerder voor con-
tact met de huisarts dan voor contact met de 
bedrijfsarts bij werkgerelateerde klachten.

•	 Volgens 76% van de werkgevers en 79% van 
de werknemers is de bedrijfsarts vrij toegan-
kelijk, het ontbreekt echter vaak aan goede 
voorlichting door de bedrijfsarts over zijn/
haar werk en de mogelijkheden die er zijn.

•	 De waardering voor de bedrijfsarts is 7.0 
(werkgevers) en 7.2 (werknemers), waarbij 
aangetekend zij dat zelfstandig opererende 
bedrijfsartsen beter aan de verwachtingen 
blijken te voldoen dan de bedrijfsarts die in 

Hoofdstuk 2

Beleid, profilering, positionering: beleidsdoelen 
op langere termijn
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De NVAB heeft daarop alle initiatieven die al ge-
nomen zijn of in ontwikkeling zijn onder aandacht 
van de betrokkenen gebracht.
•	 De NVAB is begonnen informatiefolders voor 

werknemers en werkgevers te ontwikkelen 
(ad 1 en 2).

•	 Voor samenwerking tussen casemanagers 
en bedrijfsartsen binnen de wettelijke taken, 
bevoegdheden en expertise publiceert de 
NVAB medio 2012 een leidraad. (ad 1 en 2). 
Het wettelijk kader daarvoor is in 2011 reeds 
ontwikkeld.

•	 Voor ‘vrije toegang tot het arbeidsomstan-
digheden-spreekuur van de bedrijfsarts’ is de 
NVAB in overleg met o.a. Boaborea. Daar-
naast zal de NVAB zoveel mogelijk stimule-
ren dat de vrije toegang tot de bedrijfsarts 
wordt opgenomen in contracten met werkge-
vers (ad 1 en 2).

•	 Over het gegeven dat ongeveer 1,5 miljoen 
werkenden feitelijk geen toegang hebben tot 
arbeidsgeneeskundig advies maakt de NVAB 
zich grote zorgen. Concreet gaat het om 
700.000 ZZP’ers, 400.000 WW-ers en 10 tot 
20 procent van de werknemers in het MKB.

•	 De NVAB pleit voor de inzet van bedrijfsart-
sen via branchefondsen. Voor de voeding 
van die fondsen zijn primair de werkgevers 
verantwoordelijk. De NVAB is van mening dat 
zowel zorgverzekeraars als inkomensverze-
keraars partijen met een aanmerkelijk belang 
zijn (ad 1 en 2).

•	 De mogelijkheden van een beroepsvereniging 
zijn beperkt daar waar ongeoorloofde druk 
wordt uitgeoefend op de individuele bedrijfs-
arts om diens oordeelsvorming te beïnvloe-
den en het beroepsgeheim te schenden. De 
NVAB biedt en bood meldings- en signa-
leringsmogelijkheden: bundeling van deze 
signalen zou aanleiding kunnen geven tot het 
ingrijpen van hogerhand (ad 3).

•	 Op het vlak van professionele autonomie 
en handhaven beroepsgeheim/privacy heeft 
de beroepsvereniging diverse professionele 
codes en richtlijnen (o.a. het Professioneel 
Statuut, de Beroepscode voor Bedrijfsartsen 
(ad 3).

•	 Samen met Boaborea werd de Leidraad Pri-
vacy en het omgaan met medische gegevens 
uitgebracht (ad 3).

•	 Met vertegenwoordigers van Arbeidsinspectie 

staatssecretaris dat de bedrijfsarts een sleutelrol 
kan spelen met betrekking tot preventie. Vaak 
worden echter minimale contracten afgesloten 
waarin de focus ligt op de rol van de bedrijfsarts 
bij verzuimbegeleiding. De preventieve mogelijk-
heden worden daarmee zeer beperkt. 
Grote bedrijven zien gelukkig wel al het belang 
daarvan, maar hoe kleiner de werkgever hoe 
minder daarin geïnvesteerd wordt. Deze ver-
schraling moet worden tegengegaan, bijvoor-
beeld door het stellen van minimumeisen ten 
aanzien van de ruimte die in contracten moet 
worden opgenomen voor het uitvoeren van pre-
ventieve activiteiten.

•	 De staatssecretaris noemt in zijn brief de pro-
blematiek van de achterblijvende instroom van 
bedrijfsartsen-in-opleiding als aandachtspunt. 
De NVAB is al geruime tijd bezig hier aandacht 
voor te vragen bij de Ministeries van VWS en 
SZW. Het opleidingsfonds voor medische be-
roepsopleidingen is niet toegankelijk voor o.a. 
bedrijfsartsen. Afgesproken is dat het initiatief 
voor een vervolggesprek ligt bij het ministerie 
van VWS. Wij zullen dit overleg graag voortzet-
ten en pleiten voor een oplossing in lijn met de 
opleiding tot andere specialismen.
•	 Onze stelling blijft dat arbeidsgeneeskundige 

zorg voor alle werkenden van groot belang is 
voor de duurzame inzetbaarheid van de BV 
Nederland. Echter, een dergelijk goed functi-
onerend systeem van arbeids- en bedrijfsge-
neeskundige zorg kan niet alleen gerealiseerd 
worden middels profilering door de beroeps-
groep. Daartoe zijn ook politieke en beleids-
maatregelen nodig.” 

Staatssecretaris De Krom heeft in zijn brief aan 
stakeholders de volgende vijf onderwerpen be-
noemd waarop volgens hem door de stakeholders 
zelf actie zou kunnen worden ondernomen om de 
positionering en profilering van de bedrijfsarts te 
verbeteren:
1. Voorlichting verbeteren en op de werkvloer de 

zichtbaarheid van de bedrijfsarts verhogen
2. Verhelderen van gehanteerde terminologie 

(arbo-arts en bedrijfsarts)
3. Ongeoorloofde druk op bedrijfsartsen vermin-

deren door afspraken te maken
4. Melden van beroepsziekten in de certificering 

van arbodiensten opnemen
5. Bevorderen toestroom naar de opleiding tot 

bedrijfsarts.
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zondheid (naar Brits voorbeeld).
•	 De NVAB zet zich al jarenlang in voor een 

betere samenwerking tussen arbeid en zorg, 
ook binnen de kaders van de KNMG. In dit 
kader overlegt de NVAB met de NVVG (Ne-
derlandse Vereniging voor Verzekeringsge-
neeskunde) en KAMG (Koepel artsen Maat-
schappij en Gezondheid) over een notitie die 
de samenwerking tussen sociaal geneeskun-
digen beschrijft in relatie tot de zorg voor 
werkenden.

Tot zover de activiteiten in het kader van de uit-
komsten van het Astri-onderzoek. Ook in 2012 zal 
dat nog tot vele activiteiten leiden want het on-
derzoek en de consequenties die daaraan worden 
verbonden, vormen samen met de evaluatie van 
de Arbowet een belangrijk beleidskader voor de 
toekomst van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

2.2 Overige activiteiten en portefeuilles

2.2.1 Samenwerking en contacten
De NVAB heeft zich in de samenwerking met an-
dere verenigingen en koepelorganisaties nadruk-
kelijk gemanifesteerd.
Zo werd in KNMG verband het ‘Kwaliteitskader 
medische beroepen’ ontwikkeld en vastgesteld, 
waaraan de NVAB heeft bijgedragen. Dat geldt 
tevens voor het KNMG-standpunt ‘Taakherschik-
king’.
De NVAB participeert in de KNMG-werkgroep 
Arts en Arbeid/preventie. Er is middels een work-
shop een bijdrage geleverd aan de door KNMG en 
NPHF (Nederlandse Public Health Federatie) ge-
organiseerde conferentie ‘Prikkels in Preventie’ op 
1 november 2011. De workshop Focus op arbeid 
bleek een goede gelegenheid om aan collega’s in 
de curatieve sector duidelijk te maken wat de mo-
gelijkheden en onmogelijkheden van preventie zijn 
in de arbodienstverlening. 

Uit het verslag daarvan:
“Arbeid op zichzelf, het simpele feit dat mensen wer-
ken, heeft een (meestal) positieve invloed op de ge-
zondheid. Dus werk is een setting voor interventies. 
Daarin zijn nog de nodige slagen te maken. Het gaat 
om duurzame inzetbaarheid van werknemers en het 
belang van gezondheid voor het langer laten functio-
neren van werknemers.

en Inspectie Gezondheidszorg zijn bespre-
kingen gevoerd over het organiseren van 
toezicht op beroepsgeheim, titelbescherming 
en de inhoud van contracten voor arbodienst-
verlening (ad 3).

•	 De NVAB heeft een document geactualiseerd 
(‘Basiscontracten’) dat bedrijfsartsen de 
mogelijkheid biedt om contracten voor arbo-
dienstverlening te toetsen aan de minimale 
voorwaarden om professioneel adequaat te 
kunnen functioneren (ad 3).

•	 Voor zover dat in het vermogen van een 
beroepsvereniging ligt werkt de NVAB aan 
kwaliteitsverbetering van het professioneel 
functioneren van bedrijfsartsen, o.a. door
•	 door het ontwikkelen van monodisciplinaire 

richtlijnen en leidraden en participatie in 
40 ontwikkeltrajecten van multidisciplinaire 
richtlijnen en zorgstandaarden (ad 3)

•	 door kwaliteitsvisitatie voor alle bedrijfs-
artsen verplicht te stellen bij herregistratie.
Ongeveer de helft van de bedrijfsartsen is 
nu gevisiteerd (per 2014 circa 80%)

•	 het ‘beter melden van beroepsziekten bij 
het Nederlands Centrum voor Beroepsziek-
ten (NCvB)’ is bij het merendeel van de 
gevisiteerde bedrijfsartsen onderdeel van 
hun individueel verbeterplan. Dit betekent 
dat dit onderdeel getoetst gaat worden bij 
de vervolgvisitatie. De volledige vrijheid om 
beroepsziekten te melden zal ook worden 
behandeld in de ‘Leidraad Basiscontracten’ 
die de NVAB momenteel ontwikkelt (ad 4).

•	 Over de problematiek van de achterblijvende 
instroom van bedrijfsartsen-in-opleiding is 
sinds 2011 overleg met vertegenwoordigers 
van de ministeries van VWS en SZW. Dit 
overleg vindt samen met andere sociaalge-
neeskundige beroepsgroepen plaats met on-
dersteuning van de KNMG (ad 5).

•	 Er is geïnvesteerd in publiciteit en werving 
tijdens bijeenkomsten voor jonge artsen om 
de aantrekkelijkheid van de bedrijfsgenees-
kundige professie te promoten.

•	 Het Astri-onderzoek én de WHO-conferentie 
‘Connecting Health and Labour’ (Den Haag 
29 nov – 1 dec 2011) waren aanleiding voor 
de NVAB om opnieuw in overleg te gaan met 
de koepels van huisartsen, NHG en LHV. Er 
ligt inmiddels een voorstel voor een consen-
susverklaring met betrekking tot werk en ge-
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kwaliteit van Preventie en aan een advies ten be-
hoeve van de Regieraad.

De CBE (Commissie Beroepsuitoefening en 
-Ethiek) heeft in 2011 gewerkt aan de actualisering 
van het standpunt Basiscontracten. Dit standpunt 
zal ook in het voorjaar van 2012 aan de leden wor-
den voorgelegd.

Eveneens vanuit de CBE is een advies gegeven aan 
het NVAB-bestuur met als titel: “Overwegingen bij 
de bedrijfsgeneeskundige advisering over vrucht-
baarheidsbehandeling en werk”. Publicatie van dit 
advies is afhankelijk van een juridische check van 
dit standpunt. (Zie de bijlagen voor meer informa-
tie vanuit de commissies). 

In 2011 is ook de samenwerking met de beroeps-
verengingen van de andere kerndeskundigen 
voortgezet (NVvA, NVVK, BA&O). Gezamenlijk is 
gewerkt aan de ontwikkeling van arbokennisdos-
siers en richtlijnen.

In het kader van het Astri-onderzoek zoals in vo-
rige paragraaf vermeld ook de nodige contacten 
met beleidsmedewerkers van SZW en VWS, werk-
nemers- en werkgeversorganisaties.

2.2.2 Onderwijs
In 2004 is het beroepsprofiel van de bedrijfsarts 
vastgesteld door de NVAB. Hierin worden de ta-
ken, competenties en verantwoordelijkheden van 
geregistreerde bedrijfsartsen beschreven.
Tussen 2004 en heden hebben zich een groot aan-
tal wijzigingen voorgedaan, zowel in de wetgeving 
als in de conjunctuur. Deze wijzigingen hebben 
grote invloed gehad op het takenpakket waarop de 
bedrijfsarts wordt ingezet en op de voorwaarden 
waaronder dit gebeurt.
Vanuit de portefeuille Onderwijs & Wetenschap is 
de vraag gesteld worden in hoeverre het beroeps-
profiel uit 2004 nog voldoende aansluit op de 
huidige beroepspraktijk en of er aanleiding is tot 
aanpassing van het beroepsprofiel. Het Kwaliteits-
bureau NVAB heeft over deze vraag voor de voor-
jaarsretraite van het bestuur een inventariserende 
discussienota opgesteld. Tijdens de bestuursre-
traite is deze besproken en uitgediept.

Basisopleiding geneeskunde
Eind 2010 is door het Kwaliteitsbureau van de 

Stap 1. Ontschotting zorgsectoren en beroepsgroe-
pen. De arbeids- en bedrijfsgeneeskunde worden pri-
vaat aangestuurd, terwijl de overige gezondheidszorg 
een publieke aangelegenheid is. Partijen kijken vanuit 
andere optiek naar het probleem. De bedrijfsgezond-
heidszorg wordt betaald door werkgevers. Bedrijfsart-
sen mogen geen dingen doen waar het bedrijf niet 
voor wil betalen. Maar ziekteverzuim is iets anders 
dan gezondheid en preventie. Er wordt ook een twee-
deling gesignaleerd tussen werknemers van grote be-
drijven en die van het MKB. In het MBK zijn vaak 
geen voorzieningen of investeringen. Hier ligt een 
taak voor beroepsorganisaties NVAB, LHV, NHG. 
Het gebeurt al, want het preventieconsult wordt ook 
door bedrijfsartsen opgepakt.
Stap 2. Ontschotting verzekeringen. Door verzeke-
raars/arbodiensten… Geef enige experimenteerruim-
te in branches, bedrijfstakken en wijken. Bijvoorbeeld 
‘Sterk naar werk’ is een goed initiatief.
Stap 3. Bedrijfsartsen moeten meer ruimte kunnen 
nemen. Bijvoorbeeld in elk spreekuur over preventie 
beginnen, of dat nu mag of niet. Dit is een opdracht 
voor professionals... Vanuit beroepsperspectief steviger 
discussie aangaan.
Stap 4. Handhaving wetgeving door overheid en in-
spectie. In de sfeer van de arbeidsinspectie, gevaarlijke 
stoffen en werksituaties, is veel mogelijk. Mogelijkhe-
den benutten van fiscalisering.
Stap 5. Werknemer in de regierol. Nu is de werkne-
mer vaak een speelbal van bemoeienissen van profes-
sionals. Door vakbonden, sector- en brancheorgani-
saties.
Verbeteren van webbased kennisinfrastructuur.

Met branchevereniging Boaborea werd overlegd 
en besloten tot een gezamenlijke publicatie van de 
Leidraad Bedrijfsarts en privacy. Ook de problema-
tiek rondom casemanagement werd besproken en 
leidde van NVAB zijde tot de Leidraad Samenwer-
king bedrijfsarts en casemanager, die tijdens de 
voorjaars-ALV van 2012 zal worden gepresenteerd. 
De CWR (Commissie Wet- en Regelgeving) van de 
NVAB heeft deze leidraad ontwikkeld met daarin 
de wettelijke taken en bevoegdheden van case-
managers: een eerste handvat voor bedrijfsartsen 
dat kan helpen tot een optimale afstemming met 
casemanagers te komen. Signalen uit de praktijk 
wijzen er op dat er veel misgaat in de afstemming. 

Ook het lidmaatschap van de NPHF werd actief 
ingevuld door bij te dragen aan adviezen over de 
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december 2011 besloten om hier in 2012 het voor-
touw in te nemen door een bijeenkomst organi-
seren met een vertegenwoordiging van de belang-
hebbende partijen met als doel gezamenlijk een 
actieplan voor 2012 e.v. op te stellen. Daarnaast 
heeft de NVAB besloten om op de KNMG-carriè-
rebeurs 2012 de bedrijfsarts sterker te profileren 
voor (bijna) afgestudeerde basisartsen.
Als toekomstperspectief wil de NVAB samen met 
de NVVG voorlichtingsbijeenkomsten organiseren 
voor zij-instromers in de beroepsopleiding.

Opleidingsplannen
Voor de inhoud van opleidingen sociale genees-
kunde zijn randvoorwaarden vastgelegd in het Ka-
derbesluit en in het ‘Handboek modernisering me-
dische vervolgopleidingen/Sociale Geneeskunde’. 
Op basis daarvan maakt het opleidingsinstituut 
vervolgens een opleidingsplan.
Dit plan geeft een overzicht van de structuur en in-
houd van de opleiding, en vormt de basis voor het 
individuele opleidingsplan van de aios. Het plan 
bevat een beschrijving van het systeem van beoor-
delen en er wordt in beschreven hoe de opleiders 
in de opleidingsinrichtingen worden begeleid in 
het kader van professionalisering van docenten. 
Dit opleidingsplan wordt getoetst door de weten-
schappelijke vereniging op basis van een door de 
SGRC opgesteld beoordelingsprotocol. In 2011 is 
het opleidingsplan van de SGBO Nijmegen beoor-
deeld en goedgekeurd.

Sinds 2009 overleggen de hoofden van alle sociaal 
geneeskundige opleidingen (arbeid & gezondheid 
en maatschappij en gezondheid) 3x per jaar met 
de secretaris SGRC. Dit overleg staat bekend als 
het Groot Hoofdenoverleg Sociale Geneeskunde 
en heeft vooral als doel te voorkomen dat dezelfde 
regels door verschillende instituten verschillend 
worden uitgelegd. De partijen hebben de wens 
geuit om de banden met de wetenschappelijke 
verenigingen te versterken door minimaal 1x per 
jaar bijeen te komen. In oktober 2011 is dit voor 
het eerst gerealiseerd; onderwerpen die het niveau 
van de specifieke wetenschappelijke vereniging 
overstijgen staan hierbij op de agenda. De NVAB 
heeft hieraan deelgenomen. Eind 2011 was er over-
leg met de drie NVAB-vertegenwoordigers in de 
SGRC in het kader van de toekomstige fusie van 
de registratiecommissies van alle specialismen tot 
één Registratiecommissie Geneeskundige Speci-

NVAB geïnventariseerd waar het thema Arbeid & 
Gezondheid terugkomt in de basisopleiding van 
de acht verschillende medische faculteiten.
Gevonden werd dat het thema in het curriculum 
van alle UMC’s een plaats heeft gekregen, maar 
dat de omvang van het onderwijs sterk verschilt. 
De Nederlandse cijfers zijn in 2011 vergeleken met 
Europese cijfers, verzameld door het Coronel In-
stituut van het AMC. Daaruit blijkt dat de helft van 
de acht UMC’s een breed programma A&G aan-
bieden en daar, vergeleken met het gemiddelde in 
Europa, voldoende tijd aan besteden.
De andere vier UMC’s hebben een smal program-
ma en besteden daar relatief onvoldoende tijd aan. 
Een publicatie over deze materie is in voorberei-
ding.

De (vervolg)opleiding tot bedrijfsarts; Instroom
De instroom in de vervolgopleidingen Arbeid en 
Gezondheid (bedrijfsarts en verzekeringsarts) is 
vanaf 2001 drastisch gedaald. Voor de bedrijfsart-
senopleiding bedroeg deze in 2001 140 per jaar, in 
2007 is het gedaald naar 16 per jaar en informatie 
van de opleidingsinstituten leert dat de instroom 
nu verder is gedaald (Capaciteitsorgaan, 2011). Dit 
blijft ver achter bij wat wenselijk zou zijn (ca. 120 
per jaar), want de beroepsgroep van bedrijfsartsen 
vergrijst sterk en binnen 10 jaar heeft een aanzien-
lijk deel (naar schatting een derde) het werkveld 
verlaten. In het veld wordt gesignaleerd dat steeds 
meer goedkopere “arboartsen” of basisartsen zon-
der vooropleiding in ons vakgebied actief zijn.

De NVAB wil gaan verhelderen hoeveel basisart-
sen actief mogen zijn onder de supervisie van een 
geregistreerde bedrijfsarts en inventariseert de 
(on)mogelijkheden om titelmisbruik (arboarts) te-
gen te gaan.

Op 4 november 2011 organiseerde de SGBO een 
bijeenkomst over het thema ‘Wordt de bedrijfsarts 
met uitsterven bedreigd?’. Doel van deze bijeen-
komst was om met een aantal belanghebbende 
partijen (opleidingen, beroepsverenigingen, arbo-
diensten, zelfstandig gevestigden) te praten over 
het probleem van de stagnerende instroom in de 
beroepsopleiding. De verschillende partijen her-
kenden het probleem en zagen de urgentie.

De wil om samen te werken op dit thema was 
duidelijk aanwezig. Het NVAB-bestuur heeft in 
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een voorstel ontwikkeld.
Ter bevordering van de kwaliteit van de e-learning 
voor artsen gaan de accreditatiecommissies van 
alle erkende specialismen en erkende profielen sa-
menwerken bij de accreditatie van e-learning.
In het kader van deze samenwerking zijn de cri-
teria voor de accreditatie van e-learning voor alle 
specialismen en profielen aangescherpt.
Twee belangrijke (nieuwe) criteria zijn:
•	 accreditatiepunten worden pas toegekend na-

dat de cursist het programma volledig heeft 
doorlopen

•	 accreditatiepunten worden pas toegekend na-
dat de cursist een voldoende heeft gehaald 
voor de afsluitende toets.

In juni 2011 heeft in opdracht van het NVAB-be-
stuur via het NVAB-Ledenpanel een ledenraadple-
ging plaatsgevonden. Het bestuur wilde de mening 
peilen over het gebruik van e-learning t.b.v. de im-
plementatie van richtlijnen. Aan 100 leden van het 
vaste ledenpanel werd een korte digitale enquête 
over e-learning voorgelegd. De enquête is ingevuld 
door 47 leden; hiermee is een respons van 47% 
gerealiseerd. De volgende conclusies op basis van 
deze ledenraadpleging werden getrokken:
•	 Bijna 100% van de respondenten vindt e-

learning een goede manier om de richtlijnen 
onder de aandacht te brengen en zou van dit 
aanbod gebruik willen maken.

•	 Een meerderheid is ook bereid om voor een 
dergelijke vorm van online bijscholing te be-
talen. De prijs die men bereid is betalen (tot 
e50,=) ligt iets lager dan de prijs voor een face-
to-face nascholing; een eerdere inventarisatie 
heeft aangetoond dat voor één uur nascholing 
c.q. één accreditatiepunt een prijs rond de 
e60,= wordt gevraagd.

•	 Een kleine meerderheid van de respondenten 
heeft ook al ervaring met het volgen van e-lear-
ningmodules van andere aanbieders.

•	 De voordelen van het volgen van online bij-en 
nascholing zitten vooral in de efficiency van 
het middel (je kunt zelf het tijdstip bepalen en 
bespaart reistijd); als nadelen zien de respon-
denten vooral het gebrek aan interactie met 
andere deelnemers en docenten.

Het bestuur van NVAB heeft de implementatie 
van richtlijnen op basis hiervan een impuls wil-
len geven door hiervoor ook e-learning in te zet-

alisten (RGS) per 1 januari 2013. Deze fusie kan 
leiden tot meer uniformiteit. Het goed monitoren 
van dit proces in 2012 is voor de NVAB belangrijk.

Modernisering vervolgopleidingen
De medische vervolgopleidingen zijn in beweging. 
De nieuwe medische vervolgopleiding is gericht 
op het verwerven van competenties en het geven 
en ontvangen van feedback. Met het implemen-
tatieproject MMV (Modernisering Medische Ver-
volgopleidingen) ondersteunt de KNMG het veld 
bij de implementatie van de moderniseringsplan-
nen. Een van de activiteiten is de organisatie van 
een jaarlijks congres, in 2011 onder de titel ‘Werk 
in uitvoering’. Door middel van een aanbod van 
praktische workshops worden opleiders en aios 
uit alle specialismen voorzien van concrete en 
effectieve tips om modernisering te bevorderen. 
Voor het eerst werden in 2011 ook drie workshops 
voor opleiders en aios Sociale Geneeskunde aan-
geboden. De NVAB heeft in samenwerking met de 
NSPOH en SGBO een workshop over de profes-
sionalisering van opleiders SG verzorgd.

Bij- en nascholing
De pilot van de audit van de na-en bijscholingen 
door ABSG is in 2011 afgerond. De bezochte orga-
nisaties hebben de audit als zeer positief ervaren. 
Er zijn nog aandachtspunten die nu verder nog uit-
gewerkt moeten worden om de audits structureel 
te laten uitvoeren, zoals verwerking in Gaia. Wat 
betreft het verloop van de harmonisatierichtlijn is 
nu de status dat bij de wetenschappelijke vereni-
gingen van de ABSG het verzoek ligt om het kader-
besluit sociale geneeskunde aan te passen. Zodra 
deze fase is afgerond is de harmonisatierichtlijn 
geïmplementeerd.

2.2.3 E-learning en implementatie
De accreditatiecommissies van steeds meer spe-
cialismen worden benaderd met het verzoek om 
e-learning te accrediteren. Het aanbod van e-lear-
ning was aanvankelijk vooral gericht op de grotere 
specialismen – huisartsgeneeskunde, psychiatrie, 
interne geneeskunde, e.d. – maar wordt nu ook 
steeds vaker voor kleinere specialismen ontwik-
keld. Diverse wetenschappelijke verenigingen heb-
ben de Commissie van Uitvoering (CvU) van het 
Accreditatie Overleg (AO) gevraagd om regelge-
ving met betrekking tot de accreditatie van e-lear-
ning vast te stellen. Hiertoe heeft de CvU in 2011 
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van de kennisinfrastructuur. Daarnaast was hij van 
1979 tot 1999 werkzaam als praktiserend bedrijfs-
arts, onder andere bij Arbo Unie in Nijmegen en 
Amsterdam, en van 1999 tot 2004 projectleider bij 
de SKB. Sinds 2004 is hij coördinator richtlijnont-
wikkeling bij Kwaliteitsbureau NVAB. Daarnaast 
bekleedt hij tal van nationale en internationale be-
stuurs- en adviesfuncties, onder andere bij de In-
ternational Commission on Occupational Health 
(ICOH) en de Cochrane Collaboration.

Als bijzonder hoogleraar is Carel Hulshof begon-
nen met de versterking van de wetenschappelijke 
basis van de beroepsuitoefening van bedrijfsart-
sen en met het verkleinen van de kloof tussen 
wetenschap en dagelijkse praktijk van de bedrijfs-
arts. Uitgangspunt hiervoor is onderzoek naar de 
effectiviteit van het handelen van de bedrijfsarts 
en mogelijke belemmeringen in het toepassen van 
richtlijnen door bedrijfsartsen. In de geneeskun-
deopleiding zal Hulshof de arbeids- en bedrijfs-
geneeskunde nadrukkelijk positioneren en arbeid 
en arbeidsomstandigheden accentueren als be-
langrijke determinanten van gezondheid. Ook aan 
de maatschappelijke profilering van de bedrijfsge-
neeskunde zal Hulshof bijdragen.

Zie verder hoofdstuk 3 voor wetenschappelijke 
ontwikkelingen en in de bijlagen het verslag van 
de CROW.

2.2.4.2 Elektronisch sociaal medisch dossier (ESMD)
De NVAB richt zich op de totstandkoming van een 
betere informatievoorziening rondom en voor de 
patiënt/cliënt/werknemer met behulp van ICT. Het 
uiteindelijke doel is het bereiken van een hogere 
doelmatigheid en kwaliteit van ICT in de bedrijfs-
geneeskundige zorg.

In 2008 is een technisch rapport gemaakt op basis 
van de door de NVAB-werkgroep ESMD in 2007 
opgestelde architectuurvisie. De architectuurvisie 
wordt in dit rapport uitgewerkt op basis van het 
internationale ‘Cross-enterprise Document Sha-
ring (XDS)’ profiel van de “Integrating the Heal-
thcare Enteprise” organisatie. XDS legt een tech-
nische infrastructuur vast waarover elektronische 
documenten uitgewisseld kunnen worden. Er is 
een voorstel gedaan om een XDS-infrastructuur 
ten behoeve van het Elektronisch Sociaal Medisch 
Dossier (ESMD) te realiseren in de vorm van een 

ten. Samenwerking tussen het Kwaliteitsbureau 
NVAB, vertegenwoordigers van het bestuur en 
Quadia web-tv heeft geleid tot het ontwikkelen 
van de eerste e-learning module: ‘Handelen van 
de bedrijfsarts bij werknemers met Ischemische 
Hartziekten’. Vanaf begin 2012 is deze module via 
NVAB-TV voor alle bedrijfsartsen toegankelijk.

2.2.4. Wetenschap

2.2.4.1 De NVAB-leerstoel
De NVAB acht het in het belang van werkend Ne-
derland dat wordt geïnvesteerd in een betere we-
tenschappelijke onderbouwing van de arbeids- en 
bedrijfsgeneeskunde. Duidelijk is dat de onderbou-
wing van het handelen van de bedrijfsarts en de ef-
fectiviteit ervan nog maar op weinig universiteiten 
onderzocht wordt. Het aantal van vier hoogleraren 
arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en de beperkte 
onderzoekscapaciteit bij de Nederlandse universi-
teiten staan in schril contrast met de omvang van 
de beroepsgroep – ruim 2000 bedrijfsartsen – en 
het maatschappelijk belang van een gezonde be-
roepsbevolking. Om het vakgebied te brengen en 
te houden binnen de kwaliteitsnormen die gelden 
in het veld van ‘evidence-based medicine’ moet er 
worden geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling, 
opleiding en in verspreiding van kennis en vaar-
digheden. Daarom heeft de NVAB deze bijzondere 
leerstoel ingesteld.

De Commissie Richtlijnontwikkeling en Weten-
schap (CROW) ondersteunde het bestuur bij 
de benoeming van een bedrijfsarts tot de eerste 
‘NVAB-hoogleraar’, wat per 1 mei 2011 ook gerea-
liseerd is met de benoeming van dr. Carel Hulshof 
tot bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsge-
neeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Tijdens de BG-dagen werd de benoeming van 
Carel Hulshof als eerste NVAB-hoogleraar bekend 
gemaakt.

Carel Hulshof is sinds 1983 parttime werkzaam bij 
het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, 
sinds 2005 als universitair hoofddocent. In onder-
wijs en onderzoek richtte hij zich vooral op preven-
tie van gezondheidseffecten van beroepsmatige 
blootstelling aan trillingen, evaluatieonderzoek in 
de bedrijfsgezondheidszorg, toepassing van evi-
dence based medicine en EBM-richtlijnen in de 
arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en verbetering 
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vens aan het dossier
•	 Wijzigen of herroepen van patiënt/cliëntgege-

vens
•	 Verwijderen patiënt/cliëntgegevens uit het 

dossier
•	 Autorisatie en beveiliging
•	 Ondersteuning (NVAB) richtlijnen en proto-

collen

De BIS-typekwalificatie zal vanaf 2012 gefaseerd 
worden geïmplementeerd door het Kwaliteits-
bureau NVAB. Na een volledige implementatie 
van de BIS-typekwalificatie kunnen de eisen ten 
aanzien van een GBAZ verder uitgewerkt wor-
den. Verder zal op basis van het voorstel van de 
proof-of-concept uit het technisch rapport van 
2008 (architectuurvisie ESMD) de NVAB ook in de 
toekomst actief op zoek blijven naar partijen die 
hierin als partner willen deelnemen.

proof-of-concept (PoC). De NVAB stimuleert de 
ontwikkeling van deze proof-of-concept maar 
heeft in 2009 besloten hierin zelf als partij niet ac-
tief deel te nemen. Over deze basisinfrastructuur 
zou informatie-uitwisseling tussen zorgverleners 
onderling en tussen zorgverleners en andere par-
tijen op een veilige en effectieve manier kunnen 
plaatsvinden. Op deze basisinfrastructuur mogen 
alleen zogenoemde goed beheerde arbozorgsys-
temen (GBAZ’en) worden aangesloten. GBAZ’en 
zijn zorgsystemen die voldoen aan de daarvoor 
gestelde eisen voor beheer en beveiliging.
Omdat voldoen aan de gestelde eisen van groot 
belang is voor betrouwbare gegevensuitwisseling, 
is een vorm van toetsing nodig. Voor de toetsing 
wordt de term ‘kwalificatie’ gebruikt.

De NVAB heeft in 2009 besloten een kwalificatie 
voor een BIS (verzamelnaam voor Arbo en Be-
drijfsgeneeskundige informatiesystemen) te ont-
wikkelen.

Dit is vergelijkbaar met de HIS-typekwalificatie 
voor huisartsen informatiesystemen en de ZIS-ty-
pekwalificatie voor informatiesystemen gebruikt in 
ziekenhuizen en zorginstellingen. Een BIS vormt 
een deel van een GBAZ en dient ontwikkeld te 
worden in samenhang met de nog te ontwikkelen 
eisen voor een GBAZ. In 2010 is een concept van 
de BIS-typekwalificatie aan stakeholders verstuurd 
ter becommentariëring en in 2011 is de BIS-ty-
pekwalificatie in concept afgerond. Het doel van 
BIS-typekwalificatie is om de applicatieeisen die 
de NVAB stelt aan aangesloten systemen te bor-
gen op een wijze die aansluit bij de commerciële 
uitnutting van software die ontwikkeld wordt door 
BIS-leveranciers. Bij het opstellen van de techni-
sche en functionele eisen voor een BIS-typekwalifi-
catie is o.a. gebruik gemaakt van reeds bestaande 
KNMG-rapporten waaronder “Advies voor inrich-
ting en overdracht van het bedrijfsgeneeskundige 
dossier”, “Code gegevensverkeer en samenwer-
king bij arbeidsverzuim en Re-integratie” en “Be-
drijfsarts kan wettelijke taak niet vervullen”.
Verder zijn de eisen beschreven ten aanzien van 
o.a.
•	 In- en uitloggen van een gebruiker sessies
•	 Identificeren en authentiseren patiënt/cliënt
•	 Bijwerken en bijhouden patiënten/cliëntadmi-

nistratie
•	 Toevoegen en wijzigen van patiënt/cliëntgege-
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ontwikkeling van een richtlijn Lyme. De uitvoering 
in 2012 zal plaatsvinden samen met de RIVM.

De richtlijn Obstructieve Slaap Apneu Syndroom 
(OSAS) was eind 2011 nagenoeg gereed en wordt 
aan de autorisatiecommissie aangeboden en daar-
na gepubliceerd.

Richtlijn preventie overgewicht: Het Kwaliteitsbu-
reau heeft als onderaannemer van VUmc (in het 
kader van een ZonMw-project) meegewerkt aan de 
ontwikkeling van een EBM-richtlijn voor handelen 
van de bedrijfsarts inzake stimuleren van bewegen 
en gezonde voeding. Een concept-richtlijn daar-
over werd aan een praktijktest onderworpen en 
geëvalueerd, inclusief de kostenbaten-analyse. De 
uitkomsten zullen in 2012 gepubliceerd worden.

Diabetes en werk: Doelstelling van dit project is 
het ontwikkelen van een evidence-based richtlijn-
module “Diabetes en arbeid” met als resultaat een 
op zichzelf staande richtlijn, maar ook een blauw-
druk die in te passen is in te ontwikkelen of te her-
ziene klinische richtlijnen en standaarden op het 
gebied van Diabetes. De Multidisciplinaire Richt-
lijnmodule Diabetes en Arbeid werd geautoriseerd 
en zal in de loop van 2012 beschikbaar komen voor 
de leden nadat de reacties zijn verwerkt en vorm-
geving en lay-out hebben plaatsgevonden. Voor de 
Diabetes Vereniging Nederland werd een folder 
ontwikkeld over diabetes en werk.

Project Arbeid in Richtlijnen: Binnen het kader van 
dit project draagt de NVAB op diverse manieren 
bij aan multidisciplinaire richtlijnontwikkeling. Zo 
werd namens de NVAB door bedrijfsartsen aan 
meer dan 40 trajecten geparticipeerd.

Vanuit het Kwaliteitsbureau NVAB werd daarbij 
inhoudelijke ondersteuning geboden, soms indi-
vidueel en verder tijdens speciale bijeenkomsten 
voor de NVAB vertegenwoordigers in die trajecten.

3.1 Richtlijnen
Het Kwaliteitsbureau NVAB neemt de uitvoering 
van de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen voor 
haar rekening. In het onderstaande wordt kort ver-
slag gedaan van de diverse projecten op dat vlak 
en de voortgang die in 2011 werd geboekt. Alle af-
geronde producten zijn terug te vinden op of via 
de website van de NVAB.

Met de arbodeskundigen, verenigd in de stichting 
PPM, werd in opdracht van TNO en met subsidie 
van het ministerie van SZW de ontwikkeling van 
vijf multidisciplinaire richtlijnen ter hand geno-
men. Er is subsidie toegezegd voor in totaal 10 
richtlijnen in vier jaar. In 2011 werden richtlijnen 
over de volgende onderwerpen gestart (afronding 
voorzien in 2012):
•	 Werkdruk
•	 Tillen
•	 Agressie en geweld
•	 Veiligheidsgedrag
•	 Lasrook (met een separate financiering, niet 

via TNO maar via PPM).

De NVAB participeerde ook aan de ontwikkeling 
en autorisatie van nieuwe kennisdossiers. In 2011 
werden tien nieuwe kennisdossiers ontwikkeld en 
gepubliceerd. Het betrof de thema’s duurzame 
inzetbaarheid, het nieuwe werken, thuiswerken, 
jongeren, zwangeren, legionella, alcohol, leiding-
geven, zorg, brandbestrijding.

De actualisering van een bestaande ‘NVAB richtlijn 
oog/beeldschermwerk’ is niet in 2011 gerealiseerd 
maar wordt in 2012 meegenomen als onderdeel 
van het project met TNO en de PPN-partners. De 
actualisering van de NVAB-richtlijn KASN is eind 
van 2011 van start gegaan.

Richtlijn Lyme: het voornemen om een nieuwe mo-
nodisciplinaire richtlijn ter hand te nemen heeft in 
2011 geleid tot het vinden van financiering voor de 

Hoofdstuk 3 

Beroepsinhoudelijke ontwikkelingen
De wetenschappelijke en professionele onderbouwing van het beroep
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schouwing nadelen bleek te hebben. Er is assis-
tentie gevraagd en verkregen van de KNMG om de 
taak van de werkgroep te verlichten, die ook door 
roosterproblemen onvoldoende snelheid kon ma-
ken. Op de voorjaars-ALV van 2012 zal een eerste 
concept ter bespreking worden aangeboden.

Kanker en werk
In 2011 is vanuit de NFK gestart met de ontwik-
keling van de Zorgstandaard Kanker. Gezien het 
maatschappelijke belang van het thema ‘kanker 
en werk’ en de invloed van werk op kwaliteit van 
leven van mensen met kanker, is het van belang 
om dit thema goed te verankeren in de zorgstan-
daard. Door Stichting Instituut GAK is subsidie 
toegekend aan NFK en NVAB om dit verder uit te 
werken. De Blauwdruk Kanker en Werk en de mul-
tidisciplinaire richtlijn Oncologische Revalidatie 
bieden hiervoor de basis.

Handreiking depressiepreventie
In het kader van het partnership depressiepreven-
tie is een handreiking depressiepreventie geschre-
ven en uitgetest. Daarmee wordt speciale aandacht 
gevraagd voor het belang van arbeid en participa-
tie bij de beleidsontwikkeling met betrekking tot 
depressiepreventie. Er vonden drie bijscholingen 
met aansluitend een praktijktest voor in totaal 150 
bedrijfsartsen plaats. Ook is, naast actieve parti-
cipatie aan projectgroep en stuurgroep, deelgeno-
men aan het mede-ontwikkelen van een wegwijzer 
voor werkgevers over psychische gezondheid in 
bedrijven.

Zorgstandaard depressie
Het Kwaliteitsbureau heeft eveneens gepartici-
peerd aan de totstandkoming van de zorgstan-
daard depressie, die inmiddels afgerond is.

LESA Overspanning en Burnout
In 2010 heeft autorisatie van de multidisciplinaire 
richtlijn Overspanning en Burnout plaatsgevon-
den, waarin NVAB, NHG en LVE participeerden. In 
aansluiting daarop is de LESA (Landelijke Eerste-
lijns Samenwerkings Afspraak) Overspanning en 
Burnout geautoriseerd. De richtlijn werd in sep-
tember 2011 gepubliceerd en beschikbaar gesteld 
via de NVAB-website. De LESA is in december 2011 
gepubliceerd als bijlage bij Huisarts & Wetenschap 
en bij het TBV.

De NVAB heeft steeds zorg gedragen voor Inbreng 
van de factor arbeid in multidisciplinaire richtlij-
nen programma KKCZ van ZonMw en daarbuiten. 
Ook implementatie-activiteiten waaronder twee 
netwerkbijeenkomsten, artikelen in het TBV en het 
ontwikkelen van hulpmiddelen, zijn in het kader 
van dit traject uitgevoerd.

Richtlijn Infuenzapreventie. Deze richtlijn werd 
geautoriseerd in juni 2011 en komt begin 2012 be-
schikbaar.

3.2 Overige inhoudelijke producten
Preventieconsult
De NVAB participeerde ook in 2011 aan het sa-
menwerkingsverband tussen huisartsen en ge-
zondheidsfondsen (in regiegroep en bestuurlijk 
overleg) over cardiovasculair risicomanagement, 
het zogenoemde Preventie-consult. In dat kader 
ontwikkelde het Kwaliteitsbureau de Praktijkwijzer 
preventieconsult voor bedrijfsartsen en startte een 
pilot daarmee voor bedrijfsartsen. Verder werd de 
wetenschappelijke evaluatie daarvan voorbereid 
met het Coronel Instituut, LUMC en Niped.

De Leidraad PMO
De toepasbaarheid van de Leidraad PMO (uit 
2005) is in opdracht van het NVAB-bestuur geëva-
lueerd. Evaluatie van de Leid raad (2009) en een 
Expert Meeting (2010) hebben duidelijk gemaakt 
dat in de achterban van de NVAB behoefte be-
staat aan concrete instrumenten op het vlak van 
PMO als aanvulling op de huidige Leidraad, die 
bedoeld is als procesbeschrijving voor het PMO. 
De inhoudelijke aanvulling zal bestaan uit prak-
tisch bruikbare en wetenschappelijk verantwoorde 
sceeningsinstrumenten en bijbehorende interven-
ties. Er wordt een inhoudelijke koppeling gemaakt 
met bestaande NVAB-producten, in het bijzonder 
het Preventie Consult (cardiovasculair risico), De 
NVAB-richtlijn contacteczeem (NVAB, 2006) en 
de Handreiking Depressiepreventie (NVAB, 2010).

Het Productenboek arbeidsgeneeskunde
Om voor de buitenwereld (beleidsbepalers, verze-
keraars, werkgevers- en werknemersorganisaties) 
een duidelijker beeld te kunnen bieden over wat 
bedrijfsartsen te bieden hebben is besloten een 
‘productenboek arbeidsgeneeskunde’ te ontwik-
kelen. Inhoudelijk en conceptueel bleek dat een 
lastige opgave, omdat elke kapstok bij nadere be-
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Deze biedt duidelijke wettelijke kaders aan de hand 
waarvan werkafspraken gemaakt kunnen worden. 
De conceptleidraad is eind 2011 afgerond en wordt 
in op de voorjaars-ALV 2012 gepresenteerd. (zie 
verder in de bijlagen het verslag van de CWR).

3.3 Visitatie
Het kwaliteitsproject visitatie kwam in 2011 vol-
ledig op stoom. Per 1 januari 2011 is bij herregis-
tratie een succesvol afgeronde visitatie verplicht 
geworden.
Aan de aantallen visitaties is dat ook te merken ge-
weest, omdat in 2011 meer dan 400 bedrijfsartsen 
gevisiteerd werden. Voor de eerste helft van 2012 
werden er al meer dan 500 ingepland.
Geconstateerd kan worden dat in de loop van 2012 
al bijna de helft van de bedrijfsartsen in Nederland 
bezig zijn om voorgenomen verbeterpunten te re-
aliseren.

Voor een wetenschappelijke beroepsvereniging 
is dat een opsteker. De samenwerking tussen het 
uitvoerend Kwaliteitsbureau NVAB en de CVB als 
commissie is erg vruchtbaar gebleken. De uitvoe-
rend bedrijfsartsen in de Commissie zorgen voor 
beleidsplannen die gebaseerd zijn op de dagelijkse 
praktijk: zij wikken en wegen en doen voorstellen 
aan het bestuur. De voorbereiding, uitvoering, da-
gelijkse leiding en logistiek zijn in handen van het 
Kwaliteitsbureau NVAB.

De Commissie Visitatie Bedrijfsartsen (CVB) hield 
zich bezig met het ontwikkelen van een model 
voor de Vervolgvisitatie: de visitatie van bedrijfs-
artsen die al eens eerder gevisiteerd zijn en geacht 
worden toe te lichten wat zij van hun individueel 
verbeterplan hebben gerealiseerd. In de eerste visi-
tatieronde ging en gaat het om een nulmeting: de 
gevisiteerde formuleerde voor de eerste keer een 
Individueel Verbeter Plan (IVP) en er kon nog niet 
worden ingegaan op de kwaliteitsinspanningen 
van voorgaande jaren. In de vervolgvisitatie komt 
een terugblik op de voorbije periode wel aan de 
orde. Aan het eind van de vijfjaren periode maakt 
de gevisiteerde t.b.v. de formele vervolgvisitatie 
een Samenvatting Visitatieportfolio. Daarnaast 
maakt de gevisiteerde een nieuw IVP voor de vol-
gende periode.

Het bestuur van de NVAB heeft de hoofdlijnen 
van dat model geaccordeerd. In 2012 zal een pi-

Onderzoek samenwerking bedrijfsartsen en verlos-
kundigen
Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar sa-
menwerking tussen bedrijfsartsen en verloskun-
digen naar aanleiding van de beleidsreactie van 
Staatssecretaris De Krom over Astri-rapport. Deze 
verkenning en daarop gebaseerde aanbevelingen 
zijn aangeboden aan de ministeries van VWS en 
SZW en leiden mogelijk tot vervolgprojecten in 
2012.

Vraagbaak
Als doorlopende service voor leden van de NVAB 
met inhoudelijke vragen is de Vraagbaak in het le-
ven geroepen. Via e-mail worden, zo mogelijk bin-
nen een week, vakinhoudelijke vragen beantwoord 
over:
•	 de (interpretatie en toepassing van) NVAB-

richtlijnen
•	 medisch-inhoudelijke onderwerpen
•	 evidence-base medicine
•	 NVAB-standpunten over beroepsuitoefening 

en ethiek
•	 de leidraad Aanstellingskeuringen
•	 visitatie
•	 de leidraad Verplichte medische keuringen 

van werknemers tijdens hun dienstverband
•	 influenzapandemie en het handelen van de 

bedrijfsarts
•	 verwijzen door de bedrijfsarts.

In 2011 bleek dat veel NVAB leden worstelden met 
vragen die te maken hadden met de randvoor-
waarden waaronder de werkzaamheden moesten 
worden verricht. Met name de groeiende invloed 
van ‘casemanagers’ leidde tot veel vragen en ver-
ontrusting. Kennelijk zijn de wettelijke grenzen van 
wat casemanagers mogen en wat zij daadwerkelijk 
kunnen nog niet uitgekristalliseerd. Er bleek niet 
alleen veel onduidelijkheid maar ook een tendens 
om de rol van de bedrijfsarts steeds verder te op 
te schuiven in het proces van verzuimbegeleiding. 
Daarmee worden in veel gevallen wettelijke kaders 
overschreden. De vraagbaak heeft getracht daarin 
ondersteunend te zijn en signalen te inventarise-
ren. In totaal zijn er 165 vragen beantwoord.

Leidraad casemanagement
Door de Commissie Wet en Regelgeving (CWR) 
werd in de loop van het jaar de Leidraad Samen-
werking bedrijfsarts en casemanager ontwikkeld. 
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lot worden georganiseerd om kinderziektes uit te 
zuiveren. In 2011 werd ook de geschillenprocedure 
verder uitgewerkt en getoetst aan de praktijk, hoe-
wel dat laatste slechts één keer van toepassing was 
(zie verder in de bijlagen het verslag van de CVB).

Uit de evaluatie van de visitaties bleek dat gevisi-
teerden die middels ofwel een scholing ofwel door 
het instructiemateriaal goed te bestuderen, zich 
goed hadden voorbereid op de visitatie, deze met 
meer plezier en een beter resultaat tot een goed 
einde brachten. Daarom is opnieuw een intro-
ductie-training aangeboden in de loop van 2011. 
Daarnaast is eind 2011 een videoinstructiefilm 
opgenomen die het alle gevisiteerden op gemak-
kelijke wijze mogelijk maakt om zich te oriënteren 
op de procedure, het voorbereidingsmateriaal, de 
verwachtingen van visitatoren ten aanzien van het 
aan te leveren verbeterplan. Per januari 2012 is de 
video beschikbaar.



22

Medewerkers Secretariaatsbureau NVAB
•	 E.J.H. van der Putten-Driesen (Els) hoofd
•	 W.M.C.E. Hoppenbrouwers-Hoeben (Mijnie)
•	 J.A.A.M. Niessen-van Iersel (José)
•	 B. Duivens (Bernie)

Commissies, werkgroepen en kringen
1. Commissie Accreditatie (CA)
2. Commissie RichtlijnOntwikkeling en Weten-

schap (CROW)
3. Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek 

(CBE)
4. Commissie Wet- en Regelgeving (CWR)
5. Commissie tot toekenning van de Burger-/

Zielhuispenning (CBZ)
6. Commissie Internationale Betrekkingen (CIB)
7. Autorisatiecommissie (AC)
8. Commissie Visitatie Bedrijfsartsen (CVB)
9. Commissie NVAB Nascholing (CNN)
10. Financiële Adviescommissie (FAC)
11. Werkgroep Bedrijfsartsen Sociale Werkvoor-

ziening (BA-SW)
12. Werkgroep Bank- en Verzekeringswezen, Ad-

ministratiekantoren en vrije beroepen (Club 
25)

13. Werkgroep Bedrijfsartsen Zorg (BAZ)
14. Werkgroep Landelijke Overleggroep Bedrijfs-

artsen Politie (LOBPol)
15. Werkgroep Zelfstandige en Freelance wer-

kende Bedrijfsartsen
16. Werkgroep Bedrijfsartsen Lifestyle (vervallen)
17. Werkgroep Elektronisch Sociaal Medisch 

Dossier (ESMD)
18. Kring BGZ Zuid-Limburg
19. Bedrijfsartsen Kring Oost
20. Kring Den Haag/Leiden e.o.
21. Kring Zuid-West Nederland
22. Bedrijfsgeneeskundig Gezelschap Rotterdam
23. Kring Noord

Bestuur Vereniging NVAB
•	 Mr. P.E. Rodenburg (Pieter) voorzitter
•	 F.A.M. Broekman (Freek) vice-voorzitter/
•	  penningmeester
•	 H.O. Spanjaard (Herman) secretaris
•	 Dr. T. Brand (Teus)
•	 P.P.C. Coffeng (Peter)
•	 M.L. van den Kieboom (Marlo)
•	 M. Ligthart (Marc)
•	 T.B.P. Miermans-Lousberg (Thérèse)
•	 G.B.S. Penders (Jurriaan)
•	 R.J.M. Severeijns (Remi)
•	 M. Willems (Monique)

Bestuur Stichting NVAB
•	 Mr. P.E. Rodenburg (Pieter) voorzitter (NVAB)
•	 F.A.M. Broekman (Freek) penningmeester 

(NVAB)
•	 T.B.P. Miermans-Lousberg (Thérèse) (be-

stuurslid NVAB)
•	 M.E.M. Nuyten (Machel) (ING)
•	 P.F. van Kruining (Paul) (RWI)

Medewerkers Kwaliteitsbureau NVAB
•	 Dr. C. van Vliet (Kees) directeur 1,0 fte
•	 Prof.dr. C.T.J. Hulshof (Carel) 0,3 fte
•	 Drs. J.H.M. Manders (Jos) 0,8 fte
•	 Dr. A.N.H. Weel (André) 0,6 fte
•	 Dr. D.J. Bruinvels (David) 0,6 fte
•	 Drs. J.C.M Gerritsen (Jacqueline) 0,6 fte,
•	 Drs. M.H.H. Bastiaanssen (Marjolein) 0,8 fte
•	 Dr. L. Kok (Linda) 0,6 fte (vanaf 1-5-2011)
•	 M. Lebbink (Marian) 0,9 fte
•	 Drs. G. Jekel (Gerda) 0,6 fte
•	 I. Wieman (Ingrid) 0,6 fte
•	 S. Kwint (Sabrina) 0,4 fte
•	 Drs. E. van ’t Klooster (Esther) 0,6 fte

Daarnaast wordt voor de uitvoering van projecten 
externe capaciteit ingehuurd.

Hoofdstuk 4

Bestuursleden, medewerkers, commissies, 
werkgroepen en kringen en vertegenwoordigers
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Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten
•	 H. Dam: Migraine en Werk

NVVC
•	 J.J.L. van Dijk: Richtlijn Psychiatrische en Ar-

beidsgerelateerde Aspecten van Hartrevalida-
tie (PAAHR)

NVVG/ VGI
•	 A.D.J. van der Geest-Blankert: Richtlijn Reu-

matoïde Arthritis
•	 J. Konijnenburg: Richtlijn Niet Aangeboren 

Hersenletsel

NVVP
•	 J.K. van Driel: Richtlijn/Advies Rijgeschiktheid 

bij stemmingsstoornissen, ADHD en schizo-
frenie/psychose

Orde van Medisch Specialisten
•	 G. Frijstein: Richtlijn Varicella
•	 R. Naber: Richtlijn subacromiaal impinge-

ment/schouder

RIVM
•	 A. de Rooij: Q-Koorts

Slotervaart Ziekenhuis/HIV Vereniging Nederland
•	 G. Reuling: HIV en Arbeid

Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION)
•	 Dr. A.G.E.M. de Boer (Coronel Instituut voor 

Arbeid en Gezondheid): Follow up na kinder-
kanker

Trimbos Instituut
•	 Dr. R. Hoedeman: Richtlijn Somatoforme 

klachten en stoornissen
•	 Dr. D.J. Bruinvels: Richtlijn Angststoornissen
•	 Dr. D.J. Bruinvels: Richtlijn Depressie
•	 Mw. C. Scheele: Psychiatrie en Arbeid
•	 G.T. Miltenburg: Schizofrenie (Herziening)

Verenigde Integrale Kankercentra (VIKC)
•	 T. Rejda: Oncologische revalidatie

Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)
•	 E.S. Alberga: Richtlijn Guillain-Barré Syn-

droom
•	 Dr. A.P. Nauta: Richtlijn Aangezichtspijn

24. Kring voor Bedrijfsgezondheidszorg Amsterdam
25. Kring Utrecht
26. Bedrijfsartsenkring Oost-Brabant
27. NVAB-Kring ‘IJssel in het midden’

NVAB-vertegenwoordigers voor het vormgeven van 
de Factor Arbeid in externe multidisciplinaire richt-
lijnontwikkeltrajecten CBO
•	 Prof.dr. W. van Rhenen: Richtlijn Alcoholmis-

bruik en afhankelijkheid 
•	 G. Houwert: Richtlijn Inflammatoire darmziek-

ten
•	 M. Ouwens: Richtlijn Whiplash
•	 L.L.J. Goossens: Richtlijn Hernia Lumbalis
•	 F.I.M. ten Have: Richtlijn Chronische rhinosinu-

sitis en nasale polyposis
•	 H.P.J. Stinis: Richtlijn Lyme-borreliose (herzie-

ning)
•	 J.R.M. Blekemolen: Richtlijn Tabaksverslaving
•	 R. Smit Duijzentkunst: Richtlijn Amputatie en 

prothesiologie onderste extremiteit
•	 M.G.C. Ligthart: Richtlijn Osteoperose
•	 Dr. I. van Zanten-Przybysz: Richtlijn Vrouwen 

met urine-incontinentie
•	 Dr. E.J. van der Beek: Richtlijn Chronisch Ver-

moeidheidssyndroom
•	 Dr. G.B.G.J. van Rooy: Richtlijn COPD (herzie-

ning)
•	 I.J. van den Broek-van Lieshout: Richtlijn Multi-

ple Sclerose
•	 D. Visser: Richtlijn Osas
•	 A.E. van ’t Riet: Richtlijn Schildklierfunctiestoor-

nissen
•	 Dr. A.N.H. Weel: Richtlijn PMO
•	 Dr. A.C.L.P.J. Verhoeven: Richtlijn Complex Re-

gionaal Pijn Syndroom (herziening)

KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie)
•	 Dr. L.A.M. Elders: Richtlijn Enkelletsel
•	 Dr. L.A.M. Elders: Richtlijn CANS
•	 Prof.dr. C.T.J. Hulshof en dr. J.H.A.M. Verbeek: 

Richtlijn aspecifieke lage rugklachten

NHG
•	 J.J.L. van Dijk: Richtlijn Hartfalen
•	 J.J.L. van Dijk: Richtlijn Cardiovasculair Risico-

management
•	 M. Massaut-Panis: Richtlijn Subfertiliteit
•	 Prof.dr. C.T.J. Hulshof : Richtlijn Prikkelbare 

Darmsyndroom
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Leden 2011
In het verslagjaar zijn overleden:
B.C.F. Muller, T.C. Johnson, S.K. Dijstelberge, erelid 
H.L. Leyssen, A.M.N.G. van Attekum, A.J.A.M. Mut-
saerts, L.L.J. Goossens, A.M. Oberndorff-de Wilde 
en P. Staal.

Ledenbestand 31-12-2011 31-12-2010

Ereleden 6 7

Leden 1760 1867

Buitengewone leden 177 154

Seniorleden 52 46

Totaal 1.995 2.074
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De commissie is van mening dat het bijdraagt aan 
de kwaliteit van de scholing en de kwaliteit van het 
accrediteren. Als er structureel gevisiteerd gaat 
worden zullen er zaken rond de tijdsbesteding en 
vergoeding geregeld moeten worden. De visitatie 
is besproken in het accrediteurenoverleg van de 
AbSg, ook hier was men positief en de AbSg gaat 
hiermee verder.

1.5. Toekomstplannen
Het visiteren van scholingen zal samen met de 
AbS verder worden uitgewerkt.

2 COMMISSIE RICHTLIJNONTWIKKE-
LING EN WETENSCHAP (CROW)

2.1 Samenstelling
Th.F. Senden voorzitter
Vacature secretaris
R.M. Bakker-Rens lid
Dr. J. Maas lid
Dr. T.M. Pal lid
M.W.C. Sandbrink lid
Prof.dr. C.T.J. Hulshof adviseur (vanuit Kwaliteits-
  bureau NVAB)
Dr. T. Brand contactpersoon namens NVAB-bestuur

2.2 Toelichting samenstelling
Secretaris W.P. Piebenga heeft zijn werkzaamhe-
den voor de CROW per 1 maart 2011 beëindigd. Er 
is nog geen opvolger.
De CROW streeft ernaar om haar samenstelling 
representatief te laten zijn voor de beroepsgroep 
en het voor de taakstelling relevante werkveld: de 
bedrijfsarts zowel actief in het uitvoerende veld (in 
loondienst of zelfstandig), vanuit het onderwijs, 
vanuit de wetenschappelijke setting en vanuit het 
Kwaliteitsbureau NVAB.

2.3 Taakstelling
De doelstelling van de Commissie Richtlijnont-
wikkeling en Wetenschap is het gevraagd en 
ongevraagd adviseren van het bestuur (en Kwa-
liteitsbureau NVAB) met betrekking tot richtlijn-
ontwikkeling en met betrekking tot de invulling 
van de rol van de NVAB in het kader van bevorde-

BIJLAGEN

1 COMMISSIE ACCREDITATIE (CA)

1.1 Samenstelling
E.A. Sprong voorzitter
T.I.M. Timmer lid
E. Hustinx lid
J.C.M. Bouwmans lid
T.B.P. Miermans-Lousberg contactpersoon namens  
 NVAB-bestuur

1.2 Toelichting op de samenstelling
In 2011 is afscheid genomen van H. Jacobs. De 
commissie bestaat nu uit 4 leden.

1.3 Taakstelling
De commissie beoordeelt de accreditatie aanvra-
gen van bij- en nascholing voor de NVAB en doet 
dit op basis van het beroepsprofiel van de bedrijfs-
arts, het competentieprofiel bedrijfsgeneeskunde, 
Reglement accreditatie Sociale Geneeskunde en 
de harmonisatieafspraken van de KNMG.
Alle aanvragen worden door alle leden beoordeeld. 
Hierdoor blijven de leden van de commissie kri-
tisch. Een eventuele afwijzing is dan ook geen in-
dividuele mening maar wordt gedragen door de 
gehele commissie. Tegen een afwijzing is altijd de 
mogelijkheid van bezwaar.

1.4 Activiteiten
Het accrediteren van de aanvragen is een continu 
proces. Hierbij wordt de commissie, voor de ad-
ministratie, ondersteund door het bureau van het 
AbSg.
Het AbSg organiseert 1 keer per jaar een bijeen-
komst voor haar accrediteurs om tot afstemming 
te komen en ervaringen uit te wisselen, de leden 
van de commissie zijn hierbij aanwezig.
Binnen de KNMG willen wij tot een eenduidige 
wijze van accrediteren komen en hiervoor functi-
oneert al enkele jaren het accreditatieoverleg. Alle 
bij de KNMG aangesloten wetenschappelijke ver-
enigingen zijn hierin vertegenwoordigd. De voor-
zitter woont samen met de contactpersoon van 
het bestuur deze bijeenkomsten bij.
In het najaar van 2010 zijn voor het eerst scholin-
gen gevisiteerd. Dit is in 2011 geëvalueerd.
De gevisiteerde aanbieders van de scholing heb-
ben positief op de visitatie gereageerd.
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NVAB en de benoemingsprocedure van de 
leerstoelhouder.|Het was een complex en 
langdurig maar goed verlopen proces en de 
CROW is gelukkig met het bereikte resultaat.

•	 De CROW heeft een tweetal multidisciplinaire 
richtlijnen beoordeeld en het bestuur geadvi-
seerd over autorisatie van de richtlijnen.

•	 De CROW twee verzoeken om ondersteuning 
door de NVAB van subsidie-aanvragen beoor-
deeld en het bestuur hierover geadviseerd.

•	 De CROW heeft op verzoek van het be-
stuur een uitgewerkt vervolgadvies uit-
gebracht over een mogelijk vervolg, in 
digitale vorm, op het handboek BGZ.  

Het gaat om een voor leden digitaal toegankelijke 
bron van achtergrondinformatie voor de bedrijfs-
arts als professional die elders niet gestructureerd 
te vinden is. Hierbij moet gedacht worden aan ge-
redigeerde teksten over beroepsgroepspecifieke 
ethische en juridische aspecten, standpunten van 
de NVAB en dergelijke die volgens de CROW on-
ontbeerlijk zijn in het kader van de socialisatie van 
de bedrijfsarts als beroepsgenoot. En daarmee als 
leerstof voor bedrijfsartsen in opleiding en ‘naslag-
werk’ voor leden in het algemeen. In het advies is 
uitgegaan van een low-budget benadering. Het 
wachten is op uitsluitsel van het bestuur over de 
wil en mogelijkheid om (beperkte) middelen be-
schikbaar te stellen:
•	 Een advies over de wenselijkheid van een 

monodisciplinaire richtlijn over het handelen 
van de bedrijfsarts bij (het voorkomen van) 
arbeidsconflicten was aan het eind van het 
verslagjaar vrijwel gereed voor aanbieding aan 
het bestuur.

•	 Eind 2011 is de werving gestart voor drie nieu-
we leden.

•	 Een begin is gemaakt met de discussie over 
criteria voor de prioritering van herziening van 
bestaande NVAB-richtlijnen.

2.5 Ontwikkelingen en toekomstplannen
•	 Invulling geven aan de met KBN overeengeko-

men nieuwe taak- en rolverdeling ten aanzien 
van de diverse soorten richtlijntrajecten.

•	 Verder voeren van de discussie over de invul-
ling van de rol van CROW ten aanzien van het 
wetenschapsbeleid van de NVAB.

•	 Afronding van een advies aan het bestuur over 
criteria voor het beoordelen van aanvragen 

ring van de wetenschappelijke ontwikkeling van de 
arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

2.4 Activiteiten
De CROW heeft in 2011 een beleidsbijeenkomst 
gehouden, waarin uitgebreid is stil gestaan bij de 
ontwikkelingen in de positie en taak van de CROW 
in relatie met het Kwaliteitsbureau en het bestuur 
(zie Ontwikkelingen en toekomstplannen). Daar-
aan was behoefte ontstaan vanwege de volgende 
redenen:
•	 Het belangrijkste doel dat in de vorige be-

leidsbijeenkomst in 2007 was geformuleerd, 
namelijk het streven naar versterking van de 
wetenschappelijke basis o.a. door vestiging 
van een bijzondere leerstoel, behoefde na re-
alisatie van de leerstoel eind 2010 een nieuwe 
impuls.

•	 De rol van de CROW ten aanzien van de richt-
lijnontwikkeling was door belangrijke verande-
ringen van het beleid en de rol van de NVAB 
onhelder geworden. De oorspronkelijke rol 
van de CROW was gericht op advisering van 
bestuur en later het Kwaliteitsbureau ten 
aanzien van de ontwikkeling en autorisa-
tie van monodisciplinaire NVAB-richtlijnen. 
Met de verschuiving van het accent op mo-
nodisciplinaire richtlijnontwikkeling in het 
begin naar (bijdragen aan) multidisciplinaire 
richtlijnontwikkeling nu is de vraag welke rol 
de CROW in dat kader kan en moet vervul-
len. Daarnaast is de vraag wat de rol van de 
CROW is ten aanzien van de toenemende 
vraag aan de NVAB om autorisatie van richtlij-
nen van andere beroepsgroepen en instanties. 

Naar aanleiding van de beleidsbijeenkomst heeft 
een overleg met een vertegenwoordiging van het 
Kwaliteitsbureau en het bestuur plaatsgevon-
den. Deze heeft helderheid gebracht over de rol- 
en taakverdeling van deze partijen in het kader 
van diverse soorten richtlijntrajecten en weten-
schapsbeleid. Verder is afgesproken dat bezien 
zal worden of de secretarisrol voor de CROW 
vanuit het Kwaliteitsbureau ingevuld kan worden. 
Naast de beleidsbijeenkomst is de CROW drie keer 
voor regulier overleg bijeen geweest. De volgende 
onderwerpen zijn in de reguliere bijeenkomsten 
onder andere aan de orde geweest:
•	 Evaluatie van het traject ten aanzien van 

de vestiging van de leerstoel door de 
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zijn op beleidsmatig of wetenschappelijk gebied 
om ook vanuit deze hoek eigentijdse frisse ideeën 
te krijgen.

3.3 Taakstelling van de commissie
De doelstelling van de Commissie voor Beroeps-
uitoefening en Ethiek is, conform het beleidsplan 
van de NVAB, de bedrijfsarts te ondersteunen bij 
het op een professionele wijze uitoefenen van zijn 
of haar vak.
Tot 2012 heeft zich dit vertaald naar de volgende 
concrete doelen:
1. Het benoemen en bewaken van de ethische 

normen waarbinnen het vak van bedrijfsarts 
dient te worden uitgeoefend.

2. Het benoemen van de kerncompetenties van 
de bedrijfsarts.

3. Het benoemen van de ‘output’ van de bedrijfs-
arts in het spreekuurproces en de organisatie-
adviestaak naar de aangesloten organisaties.

4. Het benoemen en verduidelijken van de wette-
lijke kaders waarbinnen bedrijfsartsen moeten 
werken (in samenwerking met de Commissie 
Wet en Regelgeving).

Hierbij heeft de CBE gewerkt aan de volgende ta-
ken op instrumenteel niveau:
1. Adviseren van individuele NVAB-leden inza-

ke onderwerpen over beroepsuitoefening en 
ethiek.

2. Het voorbereiden van adviezen en standpun-
ten over de beroepsuitoefening en de ethiek in 
het algemeen en actuele vraagstukken in het 
bijzonder.

3. Initiëren van activiteiten die de professionele 
uitoefening van de bedrijfsgezondheidszorg 
ondersteunen.

4. Actief bijdragen aan bij-/nascholing van de 
bedrijfsarts op het gebied van ethiek (b.v. BG-
dagen).

3.4 Activiteiten
De CBE is in 2011 zes maal bijeen gekomen in. Eén 
van deze bijeenkomsten is besteed aan scholing 
op het gebied van beleidsstukken schrijven.
•	 Een revisie van het NVAB-standpunt “Basis-

contracten” op verzoek van het NVABbestuur.
•	 Ongevraagd advies aan het NVAB-bestuur 

“Overwegingen bij de bedrijfsgeneeskundige 
advisering over vruchtbaarheidsbehandeling 
en werk”.

van subsidie voor onderzoeken (m.n. promo-
tie-onderzoeken van bedrijfsartsen) die regel-
matig bij het bestuur worden ingediend.

•	 Afronding van een advies aan het bestuur over 
criteria voor beoordeling van verzoeken om 
ondersteuning van subsidie-aanvragen van 
andere partijen.

•	 Afronding van een advies aan het bestuur en 
KBN over de wenselijkheid van een monodis-
ciplinaire richtlijn Arbeidsconflicten.

•	 Afronding van de werving van drie nieuwe le-
den voor de CROW. Het aantal te werven leden 
zal afhankelijk zijn van de conclusies van de 
herbezinning op de taakstelling van de CROW.

3  COMMISSIE BEROEPS- 
UITOEFENING EN ETHIEK (CBE)

3.1 Samenstelling
M.C. Bleeker voorzitter
B. Groenenberg secretaris
R.J.P. Hackmann-Gons lid
Mr. M.J. Kelder lid
B. Koelemeijer tijdelijk agendalid
Mr. C. van Roessel agendalid vanuit de CWR
M.E. Voorwald lid
F.A. van Werven-Bruijne lid
J.H.M. Manders buitengewoon lid vanuit Kwaliteits-
 bureau NVAB
Dr. T. Brand/P.E. Rodenburg contactpersonen 
 namens het NVAB-bestuur

3.2 Toelichting op de samenstelling
J. Bouwmans is afgetreden als lid van de CBE.
De 6 gewone leden zijn wisselend meer of minder 
actief voor de CBE. Activiteiten worden als vrijwil-
liger onbetaald uitgevoerd naast de betaalde werk-
zaamheden als uitvoerend bedrijfsarts in de prak-
tijk. Twee leden zijn agendaleden. De CBE heeft 
momenteel geen aspirantleden.
De CBE streeft ernaar om haar samenstelling re-
presentatief te laten zijn voor de beroepsgroep: 
bedrijfsartsen actief in het uitvoerende veld (in 
loondienst of zelfstandig), actief op beleidsmatig 
gebied of actief in een meer wetenschappelijke set-
ting.
De huidige leden zijn allen uitvoerend bedrijfsarts 
in loondienst. Gezocht wordt nog steeds naar zelf-
standig gevestigde leden, en leden die werkzaam 
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standpunt Basiscontracten” en “Overwegin-
gen bij de bedrijfsgeneeskundige advisering 
over vruchtbaarheidsbehandeling en werk”.

•	 Deelnemen aan een focusgroep waarin ge-
discussieerd wordt vanuit bedrijfsartsenper-
spectief ten behoeve van een wetenschap-
pelijk onderzoek naar ethische aspecten van 
gezondheidsbevordering op de werkvloer.

•	 Drie keer een parallelsessie verzorgen tijdens 
de BG-dagen.

•	 De ingezette gestructureerde werkwijze van de 
commissie voortzetten, waaronder 2x per jaar 
direct overleg met het NVAB-bestuur, waarbij 
onder andere de positie van de CBE ten op-
zichte van het bestuur nader aandacht zal krij-
gen.

•	 NVAB-leden blijven betrekken bij ons werk: 
nieuwe leden voor de commissie blijven wer-
ven.

4  COMMISSIE WET- EN REGELGEVING 
(CWR)

4.1 Samenstelling
Mr. C. van Roessel voorzitter
Mr. R. van Eijzeren secretaris
Mr. M.J. Kelder lid
Mr. R. Kloots lid
A. de Lege lid
Mr. D.W.M. Weesie lid
Prof.mr. A. Hendriks adviserend lid namens KNMG
Drs. J.H.M. Manders vanuit Kwaliteitsbureau 
 NVAB
Mr. P.E. Rodenburg/M.L. v.d. Kieboom 
 contactpersonen namens NVAB-bestuur

4.2 Toelichting op de samenstelling
Eind 2010 heeft Rob van Eijzeren afscheid geno-
men van de CWR. H. van der Meer, adviserend lid 
namens de KNMG heeft de CWR medio 2011 ver-
laten en is opgevolgd door prof.mr. A. Hendriks.

4.3 Taakstelling
De commissie adviseert het bestuur gevraagd en 
ongevraagd over aangelegenheden die de ade-
quate uitvoering en kwaliteitsverbetering van de 
arbeids- en bedrijfsgeneeskunde betreffen, in het 
bijzonder in die gevallen waarin wet- en regelge-
ving in hoge mate bepalend is voor de vorm, de in-

•	 Beoordeling FAQ’s op ethische relevantie en 
beantwoording van enkele vragen met behulp 
van ethische analyse.

•	 Publicatie in het TBV (jaargang 19, nr. 5): “De 
rol van de bedrijfsarts bij het alcoholbeleid”.

•	 Drie parallelsessies bij de BG-dagen: Moreel 
Beraad.

•	 Bijdrage aan Boerhaavecursus “Medisch Ethi-
sche casuïstiek” (De bedrijfsarts en de strijd 
tegen het ziekteverzuim).

3.5 Evaluatie
De gestructureerde werkwijze van de CBE door in-
tern portefeuilles te verdelen begint haar vruchten 
af te werpen.
De deskundigheidsbevordering-dag heeft bijge-
dragen aan het op een meer doordachte wijze in-
gaan op adviesaanvragen en deze op een goede 
wijze afronden.
De voorgenomen activiteiten die in het jaarplan 
van 2010 zijn genoemd zijn grotendeels uitge-
voerd. Daarbij past de kanttekening dat de inzet 
van de leden om deze activiteiten te volbrengen 
groot is geweest en een appel doet op een vrijwil-
lige inzet die wel haar grenzen heeft bereikt.

3.6 Toekomstplannen
In 2008 heeft de CBE besloten om de komende 
jaren de focus vooral te leggen op de moreel-
ethische aspecten van de beroepsuitoefening. De 
CBE wil zich ontwikkelen als een commissie van 
en voor de bedrijfsarts die in de praktijk met vele 
dilemma’s wordt geconfronteerd. De CBE zal zich 
steeds minder gaan richten op het afleveren van 
volledige nieuwe of herziene beleidsdocumenten, 
maar wil vooral bijdragen aan dergelijke documen-
ten vanuit moreel-ethisch kader.
Voor 2012 zijn de volgende activiteiten gepland:
•	 Zie NVAB strategische leidraad 2010-2015: 

wel blijven bijdragen aan het actualiseren en 
uitbreiden van richtlijnen, leidraden en stand-
punten die de praktiserende bedrijfsarts on-
dersteunen bij de beroepsuitoefening (bv. 
over IVF, PMO), maar hierbij vooral nadruk 
op morele aspecten ervan.

•	 In samenspraak met het Kwaliteitsbureau 
NVAB individuele vragen uit de vraagbaak op 
morele aspecten beoordelen, deze ordenen en 
bijdragen aan de beantwoording.

•	 Samen met het NVAB-bestuur een vervolg 
afspreken op de stukken “Gereviseerd NVAB-
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die te maken hebben met het beoordelingska-
der van het UWV.

4.5 Evaluatie
•	 Gerealiseerd zijn:

•	 De leidraad Bedrijfsarts en privacy, NVAB, 
Boaborea; uitgegeven april 2011.

•	 De leidraad casemanagement; aangebo-
den aan bestuur NVAB, november 2011. 
Nog niet gepubliceerd.

•	 Medische keuringen, verplicht gesteld door 
werkgever, maar niet op basis wet en regelge-
ving of CAO, stond geagendeerd. Vanwege het 
ontwikkelen van de leidraad casemanagement 
en vanwege de zeer beperkt beschikbare tijd is 
dit onderwerp niet behandeld.

•	 Punt van zorg was en is de participatie en het 
voortbestaan van de CWR. In de loop van 2011 
bleek het lastig een voltallige vergadering te 
beleggen, ook de reactiesnelheid per mail was 
traag. Er wordt nu geëxperimenteerd met een 
werkwijze waarbij de leden van de commissie 
elkaar minder ontmoeten maar per onderwerp 
mailcontact leggen en aan opdrachten wer-
ken. Dit is zeker geen ideale situatie. Zeker 
eenmaal per jaar zal een plenaire vergadering 
worden belegd.

4.6 Toekomstplannen
Onderwerpen voor de CWR in 2012 zijn:
•	 Doorontwikkelen van de leidraad casemanage-

ment. Met CBE en Kwaliteitsbureau NVAB 
bespreekt de CWR de verdere uitwerking van 
deze leidraad.

•	 Juridische aspecten van medische keuringen, 
verplicht gesteld door werkgever, maar niet op 
basis wet en regelgeving of cao.

•	 Evaluatie werkwijze van de CWR en beraadsla-
gen over het voortbestaan van de CWR.

houd en het kader waarbinnen de professie wordt 
uitgeoefend.
De term wet- en regelgeving wordt breed opgevat 
variërend van bedrijfsgebonden afspraken, arbo-
convenanten tot Europese regelgeving.
De commissie adviseert het bestuur gevraagd en 
ongevraagd.

4.4 Activiteiten
De commissie is in het zevende jaar van haar be-
staan 2 maal bijeen geweest.
Twee belangrijke onderwerpen zijn uitgebreid be-
sproken:
•	 In vervolg op de aanzet die in 2010 is gegeven, 

is de leidraad privacy van de werknemer in de 
bedrijfsgezondheidszorg ontwikkeld en afge-
rond. Tijdens dit proces is overleg geweest 
met Boaborea. Het resultaat is een leidraad 
die wordt gedragen en is uitgegeven door zo-
wel de NVAB als Boaborea.

•	 Het bestuur heeft de CWR gevraagd een lei-
draad uit te brengen waarin werkwijze(n) en 
rechten/plichten in de relatie tot casemana-
gers wordt beschreven. De CWR heeft in 2011 
een leidraad casemanagement ontwikkeld 
met het accent op juridische aspecten.

In het bijzonder besteedt de leidraad aandacht 
aan de communicatie tussen de verschillende par-
tijen. Zeker niet alle aspecten in verband met de 
inzet van casemanagers zijn beschreven in deze 
concept leidraad. Zo zijn enkele ethische kwesties 
nog niet uitgewerkt en ook niet de vraag hoe be-
drijfsartsen zich kunnen opstellen wanneer de rol 
van de casemanager in contracten niet juist wordt 
weergegeven.
Verder zijn nog een aantal andere zaken aan de 
orde gekomen:
•	 De vraagbaak is een continu aandachtspunt. 

De CWR heeft slechts enkele vragen beant-
woord. De dalende tendens sinds 2010 zette 
zich voort. Het Kwaliteitsbureau is steeds 
beter in staat de meeste vragen zelf te beant-
woorden.

•	 Het onderwerp loonsancties door het UWV 
waarover een aantal signalen de CWR heeft 
bereikt is overgeheveld naar de stuurgroep 
poortwachter. Dit overleg is nieuw leven 
ingeblazen. R. Kloots (namens de NVAB) 
en N. Weesie nemen deel aan dit overleg. 
In dit overleg komen onderwerpen aan bod 
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en opmerkelijke bijdrage hebben geleverd op het 
terrein van de arbeidsen bedrijfsgeneeskunde.

5.4 Activiteiten
In 2011 werden zowel de Burgerpenning als de 
Zielhuispenning toegekend. Er vond geen ver-
kiezing plaats van de bedrijfsarts Par Excellence. 
Voorjaar 2011 was er de reguliere correspondentie 
met de opleidingsinstituten over het nomineren 
voor de Zielhuispenning, gevolgd door het nodige 
leeswerk in de zomermaanden. Door het geringe 
aantal cursisten was het aantal nominaties dit jaar 
opvallend laag. Besluitvorming over nominatie en 
de prijswinnaar was ook nu weer mogelijk door 
uitwisseling van standpunten via de e-mail.
De Zielhuispenning 2011 werd tijdens de najaars-
ledenvergadering uitgereikt aan C. van der Ben en 
M. Boersma voor hun scriptie: Indicatoren voor 
verzuim na het bevallingsverlof. 
De werkzaamheden voor de uitreiking van de Bur-
gerpenning beginnen voor de commissie al aan 
het eind van 2010 met de inventarisatie van de ge-
reed gekomen proefschriften van de afgelopen 2 
jaar. Bestudering hiervan leidde tot een nominatie 
van een 5-tal, waarvan een aantal door de onder-
zoekers zijn toegelicht op de voorjaarsvergadering 
2011. Na rijp beraad besloot de commissie ech-
ter unaniem de Burgerpenning niet aan een van 
deze onderzoekers uit te reiken, maar aan prof.
dr. W. van Mechelen voor de belangrijke rol die hij 
gespeeld heeft bij de realisatie van een hele serie 
voor de taakuitoefening van de bedrijfsartsen re-
levante proefschriften op het gebied van klachten 
van het houdings- en bewegingsapparaat en psy-
chische klachten.

5.5 Toekomstplannen
In het jaar 2012 zal de Zielhuispenning uitgereikt 
worden en zal door (aanstaand) vertrek van een 
aantal leden van de CBZ met de werving van nieu-
we leden begonnen worden.

5 COMMISSIE TOT TOEKENNING VAN 
DE BURGER-/ZIELHUISPENNING 
(CBZ)

5.1 Samenstelling
Dr. T.M. Pal voorzitter
K.T. Niks lid
G. van der Laan lid
M.J. van Til lid
M.D.M. van Beukering lid
Dr. T. Brand contactpersoon namens NVAB-bestuur

5.2 Toelichting op de samenstelling
Hoewel K. Niks gelukkig in de loop van 2011 weer 
een begin kon maken met activiteiten voor de CBZ 
is T. Pal het voorzitterschap van de CBZ blijven 
waarnemen.
Hoewel de CBZ haar voorbereidende werk niet in 
de openbaarheid verricht zijn de uitkomsten altijd 
duidelijk en worden openbaar gemaakt tijdens de 
daarvoor bestemde NVAB bijeenkomsten.

5.3 Taakstelling
De commissie heeft een aantal vastgestelde taken: 
de belangrijkste zijn het verzorgen van de (bin-
dende) voordrachten voor de toekenningen van de 
Burger- en Zielhuispenning en het kiezen van de 
bedrijfsarts Par Excellence. Het doel van de Burger-
penning is om de wetenschappelijke ontwikkeling 
binnen de bedrijfsgezondheidszorg te stimuleren. 
Het doel van de Zielhuispenning is bedrijfsartsen 
in opleiding op basis van hun scripties en/of we-
tenschappelijke artikelen te stimuleren bijdrages 
te leveren aan de ontwikkeling en verbetering van 
de beroepsuitoefening. Aan de auteurs van de drie 
beste scripties en/of wetenschappelijke artikelen 
wordt gevraagd om deze onderzoeken te presen-
teren en zo mogelijk te publiceren in vaktijdschrif-
ten.
Voor het stimuleren van publicatie in vaktijdschrif-
ten zijn financiële beloningen vastgesteld die uit-
gekeerd worden aan de auteur wanneer publicatie 
aantoonbaar is.
Sinds kort wordt aan genomineerden voor de Bur-
gerpenning ook gevraagd hun onderzoeken te pre-
senteren op de voorjaarsvergadering.
Het doel van de verkiezing van de bedrijfsarts Par 
Excellence is om bedrijfsartsen in het zonnetje 
te zetten die dagelijks werkend in de praktijk zeg 
maar met hun voeten nog in de klei een bijzondere 
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groeid tot een vast jaarlijks ontmoetingspunt 
voor Europese opleiders bedrijfsgeneeskunde. 
EASOM organiseerde van 25 t/m 27 augustus 
haar elfde Summer School met als thema Tea-
ching Ethics in occupational medicine in Rou-
en. Als vertegenwoordigers van UEMS-SOM 
was D. Spreeuwers hierbij aanwezig. Voor 
meer informatie zie www.easom.org.

•	 C. Hulshof is voorzitter van het ICOH Scien-
tific Committee Health Services Research and 
Evaluation in Occupational Health. Meer in-
formatie hierover op www.icohweb.org.

•	 Daarnaast is hij lid van de Steering Group of 
the Occupational Health Clinical Effectiveness 
Unit of the Royal College of Physicians and the 
Faculty of Occupational Medicine in the UK.

•	 P. Kroon is bestuurslid van het Suriname In-
stitute of Public and Occupational Health (SI-
POH).

•	 P. Kroon en D. Spreeuwers hebben eind janu-
ari in Suriname een week bij- en nascholing 
verzorgd voor Surinaamse bedrijfsartsen en 
huisartsen. Tevens hadden zij een gesprek 
met de Pan American Health Organisation (= 
de Caraïbische tak van de WHO).

•	 P. Kroon en A. Weel waren van 31 oktober t/m 
4 november cursusleiders van de bij- en na-
scholing Occupational Health te Paramaribo. 
Voor progamma en inleidingen, zie www.efoh.
eu.

•	 D. Spreeuwers en A. Weel zijn in 2011 gestart 
met de voorbereiding van de ‘4th international 
conference on the history of occupational and 
environmental health’, dit in opdracht van het 
desbetreffende ICOH Scientific Committee. 
Er is een voorbereidingscomité gevormd dat 
enkele malen bijeen is geweest. Het congres 
is voorzien voor juni 2013 in Nederland. Ten 
tijde van het schrijven van dit jaarverslag is 
de locatie nog niet vastgesteld. Vlak voor de 
jaarwisseling heeft het Coronel Instituut voor 
Arbeid en Gezondheid van de Universiteit van 
Amsterdam zich teruggetrokken als host voor 
dit congres. Daarop heeft het voorbereidings-
comité contact gelegd met de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam.

Nationale activiteiten 2011
•	 In de januarivergadering heeft de CIB haar jaar-

plan en begroting (met budget van e4.000, zie 
jaarverslag 2010) voor 2011 vastgesteld.

6  COMMISSIE INTERNATIONALE  
BETREKKINGEN (CIB)

6.1 Samenstelling
P.J. Kroon voorzitter
Dr. D. Spreeuwers secretaris
Prof.dr. C.T.J. Hulshof lid
O.B.A. Veldhuijzen van Zanten lid
J.A. van der Vliet lid
Dr. A.N.H. Weel lid
H.O. Spanjaard contactpersoon namens NVAB-
 bestuur

6.2 Activiteiten
Voor het eerst werkte de CIB met een jaarplanning 
van de vergaderingen. De CIB kwam in het verslag-
jaar vier keer bijeen, en wel op 17 januari, 28 febru-
ari, 16 mei en 14 november.
De geplande vergadering van 5 september moest 
worden afgeblazen daar teveel leden verhinderd 
bleken.
De CIB vergadert bij het Kwaliteitsbureau NVAB 
te Utrecht. Op 14 november was de vergadering 
bij restaurant Het Wapen van Rijsenburg te Drie-
bergen. Aansluitend vond het jaarlijkse CIB-diner 
plaats.

Internationale representatie en communicatie
De leden van de CIB hebben allen een uitgebreid 
internationaal netwerk en participeren in diverse 
internationale verbanden. Hieronder een kort 
overzicht van hun internationale activiteiten.
•	 De CIB vertegenwoordigt de KNMG in de 

UEMS-SOM (Union of European Medical 
Specialists, section Occupational Medicine). 
De vergaderingen vonden plaats in Londen 
UK (mei) en Bled, Slovenië (september). Ver-
tegenwoordigers zijn J. van der Vliet en D. 
Spreeuwers. Laatstgenoemde is tevens voor-
zitter van UEMS-SOM. Voor meer informa-
tie zie de website van de UEMS-SOM: www.
uems-occupationalmedicine.com

•	 J. van der Vliet is chairman van de Subcom-
mittee Prevention van het Comité Permanent 
des Médecins Européens (CPME), een advies-
orgaan voor de Europese Commissie.

•	 In augustus 2011 heeft A. Weel zijn functie 
van Secretary General van de European Asso-
ciation of Schools of Occupational Medicine 
(EASOM) na ruim tien jaar neergelegd. In die 
tien jaar is de EASOM Summer School uitge-
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•	 “Intercultureel Bedrijfsgezondheidsma-
nagement” door D. Spohn, beleidsmede-
werker, Stabsstelle Gesundheitsmanage-
ment Münchener Stadtentwässerung, 
München.

De presentaties van deze parallelsessies zijn 
op te vragen via www.nvab-online.nl.

•	 In september 2011 participeerde de CIB in 
een voorbereidingsoverleg voor de BG-dagen 
2012, samen met het Kwaliteitsbureau NVAB 
en de andere NVAB-commissies en -werkgroe-
pen.

•	 Via het TBV communiceert de CIB met de le-
den van de NVAB, door af en toe een bijdrage 
te leveren aan de rubriek Verenigingsnieuws.

•	 De CIB brengt advies uit aan individuele 
NVAB-leden die zich oriënteren op een werk-
kring in het buitenland. Daarnaast biedt de 
CIB incidenteel ondersteuning aan buiten-
landse bedrijfsartsen die zich in Nederland 
willen vestigen.

6.3 Evaluatie
Tijdens de novembervergadering heeft de CIB haar 
functioneren geëvalueerd. Het enthousiasme van 
de leden is groot, maar de output van de commis-
sie is beperkt doordat haar leden erg druk zijn. 
Voorts constateert de CIB dat diverse bedrijfsart-
sen internationale activiteiten uitvoeren waar de 
CIB geen weet van heeft. De CIB wil haar slag-
kracht vergroten door de commissie om te vor-
men tot een platform, waarbij ook bedrijfsartsen 
in het buitenland worden betrokken. Een dergelijk 
platform zou tijdens de BG-dagen 2012 van start 
kunnen gaan.

•	 In 2011 heeft de CIB gewerkt aan een advies 
aan het NVAB-bestuur, dit naar aanleiding 
van de adviesaanvraag van het bestuur inzake 
de consequenties van de Europese regelge-
ving voor Nederland. Het bestuur had deze 
aanvraag geformuleerd als onderdeel van de 
Strategische Leidraad 2010-2015. Voor het ad-
vies is mede input geleverd door de FNV. Ook 
ontwikkelingen in recente Europese Directives 
zijn meegenomen. Eind 2011 was het advies 
gereed voor verzending aan het bestuur.

•	 De CIB heeft in het verslagjaar verder gewerkt 
aan de internationale accreditatie van bij- en 
nascholing occupational health. Er is contact 
gelegd met het Accreditatiebureau Sociale Ge-
neeskunde (AbSg). De volgende stap is een 
overeenkomst tussen AbSg en UEMS. Het 
NVAB-bestuur heeft de CIB laten weten dat 
hij het initiatief van de CIB steunt om tot een 
agreement te komen tussen UEMS en AbSg.

•	 Om de NVAB-website beter te laten functione-
ren als communicatiemiddel van de CIB met 
de leden van de NVAB heeft de CIB overlegd 
met bestuurslid M. Ligthart. Een en ander 
wordt ingepast binnen het communicatieplan 
dat de NVAB heeft opgesteld.

•	 De CIB streeft sedert 2005 naar een inhoude-
lijke inbreng over ontwikkelingen in het bui-
tenland bij de Bedrijfsgeneeskundige dagen. 
In 2007 en 2009 heeft de CIB een preconfe-
rence (‘internationale dag’) georganiseerd op 
de woensdag voorafgaand aan de Bedrijfsge-
neeskundige Dagen op Papendal. Voor 2011 
heeft de CIB afgezien van de organisatie van 
een preconference, maar voor de komende ja-
ren wil zij dit als optie nadrukkelijk open hou-
den.

•	 Voor de Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2011, 
die op 12 en 13 mei op Papendal werden ge-
houden, heeft de CIB de volgende parallelses-
sies georganiseerd: 
•	 “The fate of Jimmy and what can the Heal-

thy Working Lives Group do about it?” door 
prof. E. MacDonald, Honorary Professor 
and Head of Healthy Working Lives Group, 
Centre for Population and Health Sciences, 
University of Glasgow, Scotland. Helaas 
kon deze sessie wegens ziekte van E. Mac-
Donald geen doorgang vinden.
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de NVVG H. Hullen. Bij het ter perse gaan van dit 
jaarverslag was nog niet duidelijk of er binnen de 
NVVG ook al concrete afspraken zijn gemaakt die 
tot wisseling van de positie hebben geleid.
De vijfde verandering in 2011 is de wisseling van 
voorzitter. G. Robeer is per 1-12-2011 benoemd tot 
voorzitter van de AC en volgt daarmee dr. L.A.M. 
Elders op die wegens drukke werkzaamheden aan-
gegeven heeft terug te willen treden. Sinds sep-
tember 2006 heeft hij deze positie bekleed. Er is 
door de oud-voorzitter een dankwoord geschreven 
aan alle leden en plaatsvervangende leden van de 
AC met inbegrip van de medewerkers van het Kwa-
liteitsbureau. Daarin heeft hij benadrukt dat vooral 
de goede samenwerking de sleutel tot succes is 
van de AC.
Als laatste punt moet nog worden vermeld dat voor 
de vrijgevallen positie van G. Robeer, het NVAB-
bestuur nog een lid van de AC moet benoemen.

7.3 Taakstelling
In opdracht van de Ledenvergadering mandateert 
het NVAB-bestuur de AC om namens de NVAB 
een oordeel uit te spreken. Indien de AC besluit tot 
autorisatie dan betekent dit dat de richtlijn geldt 
voor alle leden van de NVAB.
De AC heeft tot taak de beoordeling van:
•	 de wetenschappelijke onderbouwing van het 

in een conceptrichtlijn voorgestelde beleid 
(mede aan de hand van het AGREE-instru-
ment en soortgelijke instrumenten)

•	 de opzet van de conceptrichtlijn, met name 
indeling, consistentie, taalgebruik, toeganke-
lijkheid

•	 de implementeerbaarheid, met name prakti-
sche toepasbaarheid, noodzakelijke tijdsbe-
steding voor de uitvoering  vereiste randvoor-
waarden (o.a. instrumentarium, regelgeving, 
logistiek).

Hierbij zal de AC een afweging maken tussen het 
in wetenschappelijk opzicht noodzakelijke, het op-
timale in ideale omstandigheden en het praktisch 
haalbare in normale omstandigheden.

7.4 Activiteiten
In 2010 heeft autorisatie van de multidisciplinaire 
richtlijn Overspanning en Burnout plaatsgevon-
den, waarin NVAB, NHG (Nederlands Huisartsen 
Genootschap) en LVE (Landelijke Vereniging van 
Eerste Lijns Psychologen) participeerden. Ook 
heeft de AC zich gebogen over de LESA Overspan-

7 AUTORISATIECOMMISSIE (AC)

7.1 Samenstelling
G.G. Robeer voorzitter
M. Lebbink secretaris (vanuit het Kwaliteitsbureau)
Prof.dr. J.R. Anema lid
P.P.C. Coffeng lid
Prof.dr. W. van Rhenen lid
G.G. Robeer lid
L. de Roos lid
Dr. P. Smits lid
F.L. van Duijn lid (namens de NVVG)
Prof.dr. C.T.J Hulshof coördinator richtlijn- 
 ontwikkeling NVAB (KBN)
Mr. P.E. Rodenburg plaatsvervangend lid 
 (voorzitter NVAB)
M.D.M. van Beukering plaatsvervangend lid 
 (hoogleraar)
Prof.dr. J.J.L. van der Klink plaatsvervangend lid  
 (hoogleraar)
Dr. A.C.L.P.J. Verhoeven plaatsvervangend lid 
 (bedrijfsarts, praktiserend)
M.W.C. Sandbrink plaatsvervangend lid  
 (beroepsopleidingen)
A. de Wind plaatsvervangend lid (buiten beroeps-
 groep)
P.P.C. Coffeng contactpersoon namens NVAB- 
 bestuur

7.2 Toelichting op de samenstelling
De leden alsmede alle plaatsvervangende leden 
van de Autorisatie Commissie worden benoemd 
voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor 
een tweede periode is mogelijk. Volgens het roos-
ter van aftreden hebben zich in 2011 enkele perso-
nele wijzigingen voorgedaan in de samenstelling 
van de Autorisatiecommissie (AC).
P. Coffeng heeft plaatsgenomen in de AC als op-
volger van H. Hlobil, die reeds in 2010 was afge-
treden als bestuurslid van de NVAB en op grond 
daarvan een positie bekleedde in de AC. W. van 
Rhenen heeft zich bereid verklaard om de positie 
van prof.dr. F. van Dijk over te nemen die ook in 
2010 reeds was teruggetreden uit de AC.
De derde verandering geldt de positie van J. van 
der Klink, die heeft aangegeven wel bij de AC be-
trokken te willen blijven maar liever in de functie 
van plaatsvervangend lid. Op zijn plaats in de AC 
kunnen we nu P. Smits verwelkomen.
F. van Duijn heeft te kennen gegeven graag zijn 
positie af te staan aan de nieuwe voorzitter van 
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De NVAB-leden die betrokken zijn bij de ontwik-
keling van multidisciplinaire ketenzorgrichtlijnen 
op initiatief van derden worden elders in dit ver-
slag genoemd. Als laatste moeten de leden van de 
Commissie Richtlijn Ontwikkeling en Wetenschap 
(CROW) worden genoemd die betrokken zijn bij 
richtlijnontwikkeling (zie bij jaarverslag CROW).

AGREE-training
Kennis van het instrumentarium om richtlijnen 
professioneel te kunnen autoriseren vormt de ba-
sis van het autorisatieproces. Het AGREE-instru-
ment is een bekend autorisatieinstrument maar 
heeft een vernieuwing ondergaan. Om de zittende 
en nieuwe (plaatsvervangende) leden van de AC 
de gelegenheid te geven om de kennis te nemen 
van deze nieuwe ontwikkelingen is aan het bestuur 
van de NVAB bevraagd om goedkeuring te geven 
voor een AGREE-II training. Ook de leden van de 
Commissie Richtlijn Ontwikkeling en Wetenschap 
(CROW) zouden hieraan deel kunnen nemen. 
Dit is onderling afgestemd met de voorzitter van 
CROW. Het NVAB-bestuur heeft het financierings-
voorstel voor de cursus goedgekeurd. Op 14 febru-
ari 2012 zal deze AGREE-II training plaatsvinden.

7.5 Toekomstplannen
De Autorisatiecommissie zal naast de NVAB-richt-
lijnen autorisatie van de volgende kennisproduc-
ten continueren:
•	 Multidisciplinaire richtlijnen waarbij de NVAB 

(mede-)opdrachtgever/initiatiefnemer is 
•	 Multidisciplinaire richtlijnen met andere 

arbo professionals
•	 Landelijke eerstelijns samenwerkingsafspra-

ken (LESA’s) waarin een rol voor de bedrijfs-
arts is opgenomen. 

Gezien de stand van zaken van lopende ontwikkel-
trajecten zal er in 2012/2013 zeker weer een beroep 
op de AC worden gedaan. Naar verwachting zul-
len de volgende richtlijntrajecten tot een afronding 
komen:
•	 Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) 

(monodisciplinair)
•	 Preventie Overgewicht (monodisciplinair)
•	 Lasrook (multidisciplinair met andere arbo-

professionals)
•	 Tillen (multidisciplinair met andere arbopro-

fessionals)

ning en Burnout. LESA is de afkorting voor Lan-
delijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak. Voor 
het afronden van de richtlijn Overspanning en Bur-
nout heeft de voorzitter van de AC additioneel om 
10.000 Euro financieren verzocht aan het NVAB 
bestuur. Het NVAB-bestuur heeft hiermee inge-
stemd waarbij zowel NVABbestuur als het Kwa-
liteitsbureau 50% hebben bijgedragen in de aan-
vullende financiering die uiteindelijk tot afronding 
van het richtlijnproces heeft geleid. De richtlijn 
werd in september 2011 gepubliceerd en beschik-
baar gesteld via de NVAB-website. De LESA is eind
december 2011 gepubliceerd in Huisarts & We-
tenschap (M. Bastiaanssen, M. Loo, B. Terluin, L. 
Vendrig, C. Verschuren, J. Vriezen, Huisarts & we-
tenschap. S4(12) december 2011: 11-16) en is even-
eens te downloaden via de NVAB-website.
In 2011 werden de volgende richtlijnen geautori-
seerd:
•	 De Multidisciplinaire Richtlijnmodule Diabe-

tes en Arbeid. De richtlijnmodule zal in de 
loop van 2012 beschikbaar komen voor de le-
den nadat de reacties zijn verwerkt en vormge-
ving en lay-out hebben plaatsgevonden.

•	 Richtlijn Infuenzapreventie. Deze richtlijn 
werd geautoriseerd in juni 2011 en komt begin 
2012 beschikbaar.

Daarnaast werd op verzoek van de voorzitter van 
de NVAB door de voorzitter van de AC commentaar 
geleverd op de richtlijn Oncologische revalidatie 
met name op het hoofdstuk “revalidatieprogram-
ma’s en arbeids(re)integratie en maatschappelijke 
participatie”. De richtlijn Oncologische revalidatie 
is onder auspiciën van het richtlijnenbureau van 
het Integraal Kankercentrum Nederland ontwik-
keld.
Verder zijn er veel bedrijfsartsen actief in multidis-
ciplinaire richtlijntrajecten:
•	 Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS): 

D. Visser en E. Stigter
•	 Preventie Overgewicht: S. den Brinker,  

R. Heussen, I. Marsman
•	 Lasrook: dr. F. van Rooij
•	 Tillen: dr. L.A.M. Elders
•	 Agressie en Geweld: J. Dogger
•	 Werkdruk: M. Wichgers-van Alst
•	 Veiligheidsgedrag in productieomgevingen: 

M. Caubo
•	 Werken met ernstige psychiatrische aandoe-

ningen: dr. D. Bruinvels
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•	 het ontwikkelings- en implementatieproces 
kritisch en constructief te volgen;

•	 in nauwe samenwerking met de NVAB-kringen 
bij te dragen aan draagvlak voor de invoering 
van visitatie onder bedrijfsartsen.

8.4 Activiteiten
•	 Eind 2010 werd vanuit de evaluaties van de 

visitatie geconstateerd dat er diverse signalen 
waren van scheefgroei over de wijze waarop de 
IVP’s werden beoordeeld; het zou te strak ge-
beuren en niet meer in overeenstemming zijn 
met de oorspronkelijke gedachte van de visita-
tie, nl. het uitgangspunt dat visitatie eerst en 
vooral een educatieve doelstelling heeft. Het 
risico van al te formele of bureaucratische be-
oordelingen is, dat de kwaliteitsimpuls die de 
visitatie beoogt te geven, in zijn tegendeel om-
slaat. Dit punt is in de CVB besproken, waarna 
besloten is om een brief aan alle visitatoren 
te sturen met het verzoek om de oorspronke-
lijke gedachte van de visitatie weer meer als 
uitgangspunt te nemen. De brief lijkt het be-
oogde effect te hebben gehad.

•	 In het voorjaar werd de CVB geconfronteerd 
met haar eerste formele klacht over de visitatie. 
Al eerder had de CVB een Klachtencommissie 
ingesteld en was er globale regelgeving opge-
steld (hoofdstuk 8 van Visitatiereglement). Al 
snel bleek dat deze regelgeving nog te weinig 
concreet was uitgewerkt. Allereerst was niet 
helder wat het onderscheid is tussen een klacht 
en een geschil. Over dit vraagstuk heeft de 
CVB zich als eerste gebogen. Gedefinieerd is 
dat bij een geschil altijd een individueel belang 
in het geding is, bv. de afkeuring van een IVP of 
een bejegening door een visitator. Bij klachten 
gaat het meer om zaken die structureel zijn en 
die betrekking hebben op het visitatiemodel 
van de NVAB in het algemeen, bijv. iemand 
kan het niet eens zijn met een bepaalde vra-
genlijst of een procedure die gevolgd wordt. 
Ook de afhandeling verschilt: klachten komen 
binnen bij het Kwaliteitsbureau en worden in 
overleg met de CVB afgehandeld. Geschillen 
komen binnen bij Kwaliteitsbureau en gaan 
dan direct door naar de Geschillencommissie. 
In overeenstemming met deze definitie is de 
naam van de Klachtencommissie gewijzigd in 
Geschillencommissie Visitatie. Eind 2011 is 
Hoofdstuk 8 van het Visitatiereglement gron-

•	 Agressie en Geweld (multidisciplinair met an-
dere arboprofessionals)

•	 Werkdruk (multidisciplinair met andere arbo-
professionals)

•	 Veiligheidsgedrag in productieomgevingen 
(multidisciplinair met andere arboprofessio-
nals)

•	 Werken met ernstige psychiatrische aandoe-
ningen (multidisciplinair).

8.  COMMISSIE VISITATIE BEDRIJFS-
ARTSEN (CVB)

8.1 Samenstelling
Dr. L.P.H. Vermeer voorzitter
J.G.F. Beens lid
J. Dogger lid
B.G.H. Goessens lid
A.B. van der Plas lid
J.A.H. Revenboer lid
C.J.F.P.M. Rossou lid
M. de Vos lid
J.H.M. Manders secretaris/projectleider (vanuit  
 KBN NVAB)
J.C.M. Gerritsen secretaris/projectleider (vanuit  
 KBN NVAB)
F.A.M. Broekman contactpersoon namens NVAB-
 bestuur

8.2 Toelichting op de samenstelling
De Commissie Visitatie Bedrijfsartsen (CVB) is in 
het voorjaar van 2006 geïnstalleerd om het bestuur 
te adviseren over de ontwikkeling en implementa-
tie van een systeem van visitatie voor en door be-
drijfsartsen. In het begin van 2011 is de commissie 
versterkt door de komst van een nieuw lid, M. de 
Vos. In de loop van 2011 heeft commissielid R. van 
Leeuwen zijn werkzaamheden gestaakt.

8.3 Taakstelling van de commissie
De CVB heeft tot taak:
•	 namens de NVAB-leden/praktiserend bedrijfs-

artsen het bestuur gevraagd en ongevraagd te 
adviseren over het thema visitatie (en/of an-
dere kwaliteitssystemen)

•	 inhoudelijke ondersteuning te bieden aan 
projectuitvoerder(s) op basis van kennis van 
het vakgebied, de doelgroep en de toepassing 
van kwaliteitssystemen
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•	 Al eerder was geconstateerd dat het Instructie-
boek Visitatie (verkrijgbaar op de NVAB-web-
site) niet door alle gevisiteerden vooraf wordt 
gelezen. Ook was al vaker gebleken dat gevisi-
teerden die vooraf een workshop hadden ge-
volgd (op BG-dagen of bij eigen arbodienst) 
beter voorbereid zijn en met meer plezier het 
traject doorlopen. De CVB was van mening 
dat je gevisiteerden echter niet kunt verplich-
ten tot deelname aan een dergelijke workshop; 
dit zou de noodzakelijke tijdsinvestering van 
het visitatietraject nog groter maken. Als al-
ternatief is besloten om in 2011 een digitale 
instructievideo te maken, waarin het hele vi-
sitatietraject op hoofdlijnen wordt toegelicht. 
De video zal op de NVAB-website beschikbaar 
komen en kan door gevisiteerden individu-
eel of in hun visitatiegroep worden bekeken. 
De opname van de video heeft in november 
plaatsgevonden; dit instrument zal begin 2012 
voor alle gevisiteerden beschikbaar zijn.

8.5 Toekomstplannen
•	 De visitatie is nu volop op stoom. In 2010 wer-

den 63 groepen (290 personen) gevisiteerd, in 
2011 waren dit er al 95 (437 personen) en voor 
2012 zijn er al 117 groepen (550 personen) 
aangemeld voor visitatie. Daarmee is aan het 
eind van 2012 ongeveer driekwart van de ac-
tieve bedrijfsartsen gevisiteerd. In 2013 volgt 
dan nog een kleinere groep, die voor het eerst 
gevisiteerd wordt (nulmeting). Tegelijkertijd 
wordt in 2012 een begin gemaakt met de eer-
ste vervolgvisitaties, met behulp van een pilot-
groep, waarin de nieuw ontwikkelde werkwijze 
kan worden uitgeprobeerd en verbeterd.

•	 Er blijft behoefte aan nieuwe visitatoren; in 
april 2012 is er weer een training gepland, 
waarmee het totaal aantal visitatoren op 60 
zal worden gebracht; met dit aantal zullen we 
de komende jaren goed uit de voeten kunnen.

•	 Een belangrijke wijziging in 2012 betreft de 
komst van een nieuwe versie van het Alge-
mene Digitale Audit Systeem: ADAS 3.0. Dit 
systeem wordt ontwikkeld door TNOCBO. 
Zowel voor gevisiteerden als voor visitato-
ren zal de nieuwe versie veel verbeteringen 
bevatten. Gepland wordt om ADAS 3.0 in 
de zomer van 2012 in gebruik te nemen. 
Er zal een overgangsperiode zijn waarin al lo-
pende visitaties nog in de huidige versie van 

dig herzien, op basis van de nieuwe inzichten 
en ontwikkelde procedures.

•	 Als leden van de geschillencommissie Visi-
tatie zijn benoemd: C. van Roessel (voorzit-
ter), I. van Werven, R. Sijderius. Als vervan-
gers zijn benoemd: A. van der Plas en H. 
Revenboer, beiden tevens lid van de CVB. 
Vervolgens is de Geschillencommissie voor 
het eerst bijeen gekomen en heeft de te vol-
gen procedures nader uitgewerkt. Hierna is de 
klacht in behandeling genomen. In de zomer 
2011 is uitspraak gedaan.

•	 Een ander punt dat uit de evaluaties naar 
voren kwam is dat gevisiteerden, die vooral 
werkzaam zijn in het gebied van preventie en 
keuringen, niet goed uit de voeten kunnen met 
de bestaande medical audits (op basis van de 
Richtlijnen Psychische klachten, Rugklachten 
en Ischemische hartziekten). Daarom heeft de 
CVB besloten om een vierde medical Audit te 
ontwikkelen, specifiek voor Medische Keurin-
gen. Het instrument is in ontwikkeling en zal 
medio 2012 beschikbaar komen.

•	 Een belangrijk onderwerp in 2011 was de nadere 
bepaling van vorm en inhoud van de volgende 
ronde van de visitatie, de zgn. Vervolgvisitatie. 
In de eerste visitatieronde ging het om een 
nulmeting: de gevisiteerde formuleerde voor 
de eerste keer een Individueel Verbeter Plan 
en er kon nog niet worden ingegaan op de 
kwaliteitsinspanningen van voorgaande jaren. 
In de vervolgvisitatie komt een terugblik op de 
voorbije periode wel aan de orde.

•	 De werkwijze die de CVB heeft ontwikkeld 
komt in grote lijnen op het volgende neer. De 
gevisiteerde houdt tijdens de periode tussen 
twee visitaties een portfolio bij van de activi-
teiten, die hij/zij onderneemt om de verbeter-
punten uit het eigen IVP te realiseren. Aan het 
eind van de vijfjaren periode maakt de gevisi-
teerde t.b.v. de formele vervolgvisitatie een Sa-
menvatting Visitatieportfolio (in de vorm van 
een document, waarin de gevisiteerde per ver-
beterpunt kort verslag doet van zijn/haar ac-
tiviteiten en leerervaringen). Daarnaast maakt 
de gevisiteerde een nieuw IVP voor de volgen-
de periode. De visitatoren beoordelen tijdens 
de visitatie zowel de Samenvatting Visitatie-
portfolio als het nieuwe IVP. Het bestuur van 
de NVAB heeft haar akkoord verleend aan de 
voorgestelde werkwijze.
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9.3 Taakstelling
De CNN houdt zich in hoofdzaak bezig met het 
organiseren van de nascholing tijdens de voor- en 
najaarsvergadering en de bedrijfsgeneeskundige 
dagen. Tijdens de voorjaarsvergadering krijgen 
eens per twee jaar de genomineerden voor de Bur-
gerpenning gelegenheid hun proefschrift toe te 
lichten. In het alternerende jaar krijgen de hoog-
leraren gelegenheid de activiteiten van hun onder-
zoeksinstituten onder de aandacht te brengen.
Tijdens de BG-dagen wordt aandacht geschonken 
aan de inhoud van bedrijfsgeneeskundige zorg en 
relevante randgebieden.

9.4 Activiteiten
De commissie vergadert steeds op de tweede 
woensdag van de maand tussen 16:00 en 20:00 
uur bij het Kwaliteitsbureau NVAB te Utrecht. 
Onder het genot van een broodje wordt gebrain-
stormd over thema’s en wordt het programma 
voor de activiteiten vormgegeven.
Eind juni 2011 heeft een CNN-retraite plaatsge-
vonden, waarbij de afgelopen BG-dagen werden 
geëvalueerd maar vooral ook veel aandacht is be-
steed aan de toekomst van deze NVAB-nascholing.
Voor informatie over het wetenschappelijk ge-
deelte van de ledenvergaderingen en de Bedrijfs-
geneeskundige dagen 2011 zie in het NVAB-jaar-
verslag 2011.

9.5 Toekomstplannen
4 april 2012: Voorjaarsledenvergadering
24 en 25 mei 2012: Bedrijfsgeneeskundige dagen: 
Haal het beste uit jezelf
7 november 2012: Najaarsledenvergadering.

10 FINANCIELE ADVIESCOMMISSIE  
(FAC)

10.1 Samenstelling
R.A.M. de Bruijn lid
E.P. Harderwijk lid
P.R.A. Wijngaard lid
Mr. P.E. Rodenburg/F.A.M. Broekman contact-
 personen namens NVAB-bestuur

10.2 Toelichting op de samenstelling
In 2011 heeft J.H.M. Cluitmans de FAC verlaten en 
is opgevolgd door R.A.M. de Bruijn.

ADAS zullen worden afgerond en waarin nieu-
we visitaties al in versie 3.0 draaien.

8.6 Evaluatie
De CVB is erg tevreden over de ontwikkelingen en 
de voortgang van het kwaliteitsproject Visitatie tot 
nu toe. Geconstateerd kan worden dat aan het be-
gin van 2012 al bijna de helft van de bedrijfsartsen 
in Nederland bezig zijn om voorgenomen verbe-
terpunten te realiseren. Voor een wetenschappe-
lijke beroepsvereniging is dat een opsteker. De 
samenwerking tussen het uitvoerend Kwaliteits-
bureau NVAB en de CVB als commissie is erg 
vruchtbaar gebleken. De uitvoerend bedrijfsartsen 
in de Commissie zorgen voor beleidsplannen die 
gebaseerd zijn op de dagelijkse praktijk: zij wikken 
en wegen en doen voorstellen aan het bestuur. De 
voorbereiding, uitvoering en dagelijkse leiding zijn 
in handen van het Kwaliteitsbureau, wat gezien de 
omzet en impact van het project ook noodzakelijk 
is. Wat de CVB betreft is dit een goed voorbeeld 
van samenwerking tussen vrijwilligers uit de ach-
terban van de NVAB (de leden van de CVB) en de 
vaste medewerkers.

9  COMMISSIE NVAB NASCHOLING  
(CNN)

9.1 Samenstelling
H.J. de Jager voorzitter
G.B. de Bruin lid
M.T. Geilenkirchen lid
P. Hulleman lid
A.J. Lindhout lid
V. Noordzij-Niekoop lid
T. Rejda lid
G.G. Robeer lid
F. Tofield lid
Dr. A.C.L.P.J. Verhoeven lid
G.B.S. Penders contactpersoon namens NVAB- 
 bestuur

9.2 Toelichting bij de samenstelling
Uitgetreden zijn M. van Gils, R. van Leeuwen en 
I. van Zanten-Przybyszw. Eind 2011 is M. Geilen-
kirchen als nieuw CNN-lid toegetreden De CNN 
wordt secretarieel ondersteund door E. van der 
Putten van het Secretariaatsbureau NVAB.
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zorg toegesneden op de SW;
•	 geaccrediteerde nascholing;
•	 contact onderhouden met relevante instan-

ties zoals Cedris, VNG, SBCM, UWV en UWV 
WERKbedrijf;

•	 volgen van actuele ontwikkelingen met impact 
op de SW, zoals in het bijzonder wetswijzigin-
gen in de sociale zekerheid.

11.5 Activiteiten
De werkgroep is in 2011 drie nascholingsdagen 
bijeen geweest Eén dag beslaat netto vijf contact-
uren.
Naast het bespreken van casuïstiek en het uitwis-
selen van informatie over (voorgenomen) veran-
deringen in de sociale zekerheidswetgeving met 
betrekking tot de SW en andere vormen van ge-
subsidieerde arbeid, kwamen de volgende nascho-
lingsthema’s aan bod:
•	 E. de Vries, bedrijfsarts: Gezondheidsmanage-

ment en verbeteren van leefstijl (BRAVO) bij 
SW-medewerkers. Hoe kan de bedrijfsarts be-
invloeden en stimuleren?

•	 Drs. S. van Rossum, productmanager Stich-
ting Blik op Werk: De Workability Index (WAI). 
Toepasbaarheid van dit door de overheid ge-
propageerde instrument in de SW.

•	 P. van der Heijde, AbvaKabo/FNV Bondgeno-
ten. Nieuwe Wet werken naar vermogen: wat 
houdt deze wet in, wat gaat het betekenen 
voor de SW-bedrijven de SW-medewerkers, 
zitten er ook nog veranderingen in de wet die 
het werk van de bedrijfsartsen raken? Hoe kij-
ken de vakbonden hier tegen aan?

•	 T. Brink, districtscoördinator UWV WERKbe-
drijf. De ondergrens bij (her)indicaties voor de 
WSW en de vernieuwde Wet Wajong, conse-
quenties voor de toekomstige SW-populatie.

•	 Y. Martens, regiomanager, A. Hoogduin, 
schrijftolk en loopbaanbegeleider en J.J. Voer-
man, loopbaanbegeleider GGMD: Behande-
ling, begeleiding en re-integratie van werkne-
mers met gehoorbeperkingen binnen de SW, 
waar moet de bedrijfsarts alert op zijn?

•	 P. Huyts, job coach en L. Lörx, arbeidsdeskun-
dige: Doelstelling en diensten van Visio Zicht 
Op Werk. De werkwijze voor aanmelding/be-
handeling/begeleiding, de financiering en de 
mogelijkheden voor samenwerking/afstem-
ming met de bedrijfsarts bij de begeleiding 
van slechtzienden en blinden.

10.3 Taakstelling
a. De rekening en verantwoording van de penning-
meester over het lopende jaar na afsluiting nazien.
b. Gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren 
betreffende de verenigingsfinanciën en over beide 
aspecten in de eerstvolgende ledenvergadering 
verslag te doen.

10.4 Activiteiten
De FAC is in 2011 diverse malen bijeen geweest en 
heeft overleg gevoerd met het bestuur.
Verantwoording is afgelegd in de algemene leden-
vergadering.

11  WERKGROEP BEDRIJFSARTSEN  
SOCIALE WERKVOORZIENING   
(BA-SW)

11.1 Samenstelling bestuur
C.A. le Duc voorzitter
H.C. van Oene-Oprel penningmeester, secretaris a.i.
R. Severeijns contactpersoon namens NVAB-
 bestuur

11.2 Toelichting samenstelling bestuur
In de samenstelling van het bestuur zijn dit jaar 
geen wijzigingen opgetreden. De functie van se-
cretaris is nog vacant. Collega Kessels verdient een 
eervolle vermelding voor het ‘contracteren’ van 
sprekers in het kader van bij- en nascholing.

11.3 Samenstelling werkgroep
De werkgroep heeft ongeveer 60 leden die geheel 
of gedeeltelijk werkzaam zijn voor SW-bedrijven.
De grootste groep verleent zijn diensten via een 
contract tussen een van de grotere landelijke arbo-
diensten en het SW-bedrijf. Enkelen zijn in dienst 
van het SW-bedrijf zelf en het aantal ZZP-ers dat in 
deze branche werkt neemt nog steeds toe.

11.4 Taakstelling
De werkgroep beoogt een platform te zijn ten be-
hoeve van bedrijfsartsen werkzaam voor de Soci-
ale Werkvoorziening (SW).
Doelen zijn:
•	 bevorderen van onderling contact, uitwisse-

ling van informatie en onderlinge advisering;
•	 wetenschappelijke verdieping en bewaking 

van de kwaliteit van de bedrijfsgezondheids-
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De bezuinigingen die het kabinet hiermee beoogd 
hebben in onze ogen ernstige gevolgen voor de so-
ciale werkvoorziening in Nederland. Veel mensen 
met een arbeidshandicap dreigen buiten de ‘ar-
beidsmarktboot’ te vallen en in de bijstand terecht 
te komen. De visie in Den Haag is dat ‘beschut 
werk’ alleen toegankelijk dient te zijn voor men-
sen die “echt” daarop aangewezen zijn. In dat ene 
woordje “echt” zit een vergissing die gebaseerd 
lijkt op een grove onderschatting van de arbeids-
beperkingen van de huidige SW-populatie.
Daarnaast wordt de verborgen arbeidsongeschikt-
heid in de bijstand evenmin (h)erkend. De gedach-
te ‘iedereen aan het werk’ is met betrekking tot 
de meeste Nederlanders met een verstandelijke, 
lichamelijke of psychische handicap zeker moge-
lijk, maar dan moet wel aan een aantal randvoor-
waarden worden voldaan. Het werk, de arbeids-
omstandigheden en begeleiding dienen aangepast 
te zijn aan de mogelijkheden én beperkingen van 
arbeidsgehandicapten. Dit geldt ook voor de be-
drijfsgezondheidskundige begeleiding.
Monitoring van de arbeidsomstandigheden dient 
met behulp van een adequate Risico- Inventarisa-
tie en -Evaluatie (RI&E) plaats te vinden. Ook het 
(individueel) werkplekonderzoek speelt hierin een 
rol.
De kwetsbare balans tussen belasting en belast-
baarheid van werkende arbeidsgehandicapten kan 
uitstekend gecontroleerd worden door het uitvoe-
ren van Preventief Medisch Onderzoek (PMO). 
Dit gebeurt nu nog slechts in beperkte mate. Het 
‘open’ spreekuur van de bedrijfsarts is eveneens 
een instrument om dit doel te bereiken.
Voor deze nuttige en ons inziens noodzakelijke 
dienstverlening zijn uiteraard ‘passende’ financië-
le middelen gewenst. Naïef om dit te stellen in een 
tijd van bezuinigingen? Het niet benutten van het 
arbeidspotentieel van mensen met een handicap 
die ‘veroordeeld’ zijn tot de bijstand is duurder! 
Dit afgezien van waar het allemaal om ging: een 
betaalde baan stelt mensen met een handicap in 
staat maatschappelijk beter geïntegreerd en ge-
zonder te functioneren.

De drie bijeenkomsten van de NVAB-werkgroep 
BASW vonden plaats in het hoofdkantoor van Arbo 
Unie in Utrecht. Dit met dank voor de gastvrijheid. 
Voor het verslagjaar 2011 zijn voor de themabijeen-
komsten 3 x 5 = 15 accreditatiepunten toegekend 
door het AbSg.

11.6 Toekomstplannen
In 2012 zal de Werkgroep BASW wederom drie-
maal bijeenkomen. Geplande data zijn vrijdag 16-
03, 15-06 en 02-11.
Nascholingsthema’s zoals deze voorlopig vastge-
steld zijn:
•	 De Wet werken naar vermogen (WWNV): visie 

van Cedris, het overkoepelend orgaan van de 
SW-bedrijven in Nederland, op de consequen-
ties voor de SW-populatie en de behoefte aan 
bedrijfsgezondheidskundige zorg.

•	 STECR Werkwijzer ‘Verslaving en Werk’.
•	 Hoe om te gaan met de groepen medewerkers 

die verschillen in arbeidsovereenkomst, m.n. 
ten aanzien van de vorm van sociaal medische 
begeleiding.

•	 De invloed van huidig en toekomstige poli-
tiek klimaat op de SW en de gevolgen daarvan 
voor de arbo- en bedrijfsgezondheidszorg met 
sprekers uit de politiek.

•	 Richtlijn Psychische Klachten: toepasbaarheid 
in de SW.

•	 Gebruik van de kFML in de SW.
•	 De toepassing van de door TNO ontwikkelde 

Dariuz test als instrument voor bepaling van 
de afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijfsge-
zondheidskundige inbreng nuttig/nodig?

Geaccrediteerde nascholing zal niet meer alleen 
door het bestuur verzorgd worden, maar ook door 
individuele leden. De aansluiting met GAIA is ge-
realiseerd, zodat door aanwezige leden behaalde 
nascholingspunten ook direct digitaal toegekend 
worden.
De werkgroep heeft zich voorgenomen ook het 
komend jaar weer contacten te onderhouden met 
NVAB, Cedris, SBCM, VNG, UWV, UWV WERKbe-
drijf en andere instanties werkzaam in het veld van 
de sociale zekerheid. Veranderingen in de sociale 
wetgeving met impact op de sociale werkvoorzie-
ning worden nauwlettend gevolgd. Er komt per 1 
januari 2013 één regeling voor de onderkant van 
de arbeidsmarkt. De nieuwe Wet werken naar ver-
mogen voegt de Wet Wajong, WWB, WIJ en WSW 
samen.
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voor arbeid en gezondheid-bedrijfsarts, domein 
bedrijfsgeneeskunde.

12.5 Activiteiten
In 2011 hebben een viertal nascholingsdagen 
plaatsgevonden met ieder netto vijf contacturen. 
De bijeenkomsten werden gemiddeld door onge-
veer 50 leden per keer bijgewoond en bestonden 
zoals gewoonlijk uit een beknopt huishoudelijk 
gedeelte en de behandeling van een groot aantal 
thema’s aan de hand van (veelal externe) inleiders. 
De organisatie van de diverse nascholingsdagen 
was in handen van het bestuur. Hierbij werden 
voor elke bijeenkomst het jaarplan opgenomen 
dagthema’s aan de hand van de leerdoelen uitge-
werkt en uiteindelijk vertaald in een viertal zeer re-
levante en goed gewaardeerde nascholingsdagen. 
De gemiddelde waardering, uitgedrukt in een rap-
portcijfer, bedroeg een 8.
In 2011 is er naast de twee reguliere nascholingen 
ook een nascholing in het buitenland georgani-
seerd. Deze nascholing werd gehouden in Brussel 
en waren op twee opeenvolgende dagen gehou-
den. Het bestuur heeft de intentie om 1x per 2 jaar 
een nascholing in het buitenland te organiseren. 
Dit zou betekenen dat er in 2013 weer een nascho-
ling in het buitenland wordt gehouden maar op dit 
moment is nog niet bekend hoe en waar dit wordt 
gehouden.

Nascholingsthema’s
In de verslagperiode hebben vier gecombineerde 
vergader- en nascholingsdagen plaatsgevonden 
rond de volgende thema’s:
•	 Kopzorgen (accreditatienr. 72055; 5 uur)
•	 Klinische lessen uit de bedrijfsgeneeskunde 

(NSPOH) (accreditatienr. 99607; 5 uur)
•	 Re-integratie en gezondheidspromotie in Bel-

gische en Europese setting (2 dagen) (accredi-
tatienr. 106815; 2x 5 uur).

12.6 De toekomst
Het bestuur stelt zich ten doel ook voor 2012 4 
nascholingsdagen met totaal 20 punten te orga-
niseren. Er wordt momenteel gewerkt aan een 
2-daagse nascholing op Texel, daarnaast wordt er 
op 7 februari en 17 april nog een nascholingsdag 
georganiseerd.
Er zijn bestuursoverleggen gepland op dinsdag 10 
januari en dinsdag 12 juni.

12 WERKGROEP BANK- EN VERZEKE- 
RINGSWEZEN, ADMINISTRATIE- 
KANTOREN EN VRIJE BEROEPEN  
(Club 25)

12.1 Samenstelling bestuur
C. van der Graaf voorzitter
I. van Ham secretaris (ondersteuning van B. Sinia)
E.A.M. van Dijkman-van der Zwet penningmeester
G.Th.J. Reuling lid
M.L. van den Kieboom contactpersoon namens  
 NVAB-bestuur

12.2 Toelichting samenstelling bestuur
In het verslagjaar is penningmeester M. Korevaar 
opgevolgd door E. van Dijkman-van der Zwet en is 
G. Reuling als lid toegetreden. 

12.3 Leden
Er waren per 1 januari 2011 twee afmeldingen. Het 
aantal leden van de club 25 is per 1 januari 2011: 
67.

12.4 Taakstelling
“Club 25” is een werkgroep die in de jaren ’70 werd 
opgericht door een aantal bedrijfsartsen werkzaam 
binnen de branches, welke ressorteerden onder de 
toenmalige Bedrijfsvereniging 25. In de loop der 
jaren is het ledenaantal sterk gegroeid en is de 
werkgroep zich meer en meer gaan toeleggen op 
na- en bijscholing op het terrein van arbeidsom-
standigheden en bedrijfsgezondheidszorg, toege-
spitst op de categorie bedrijven waarbinnen haar 
leden werkzaam zijn.
Aan de hand van een door het bestuur opgesteld 
jaarplan worden jaarlijks vier tot vijf nascholings-
dagen georganiseerd, ieder rond een bepaald the-
ma. Het jaarprogramma is gericht op het bevor-
deren van relevante kennis en vaardigheden voor 
de beroepspraktijk waarbij geprobeerd wordt alle 
aandachtsgebieden, zoals deze door het CSG zijn 
geformuleerd, aan bod te laten komen.
Iedere bijeenkomst wordt door middel van een 
schriftelijke enquête geëvalueerd waarna de deel-
nemers, tegen inlevering van het enquêteformu-
lier, een certificaat van deelname ontvangen. Voor 
iedere nascholingsdag wordt bij het AbSg accredi-
tatie aangevraagd als deskundigheidsbevorderen-
de activiteit ten behoeve van de herregistratie van 
sociaalgeneeskundigen, met als doelgroep artsen 
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Diverse leden van de Werkgroep BaZ participeren 
in verschillende werkgroepen, zoals o.a. in:
•	 Commissie iatrogene besmetting hepatitis B
•	 Richtlijnen bureau
•	 WIZA werkgroep
•	 Commissies Gezondheidsraad
•	 een aantal werkgroepen voor de Verzekerings-

geneeskundige protocollen van de NVVG/
VGI.

13.4 Toekomstplannen
De NVAB werkgroep Bedrijfsartsen werkzaam in 
de Zorg wil een kennisplatform zijn voor kennis 
en informatie over het werken als bedrijfsarts in 
Zorginstellingen. Hiertoe participeren wij in meer-
dere werkgroepen, commissies etc., waarbij wij 
onze specifieke deskundigheid kunnen inzetten 
en waarbij het vak van bedrijfsarts op een hoger 
niveau kan worden gebracht.

13.5 Evaluatie
Wat hebben wij nu van al onze plannen het afgelo-
pen jaar gerealiseerd? Kijkende naar onze taakstel-
ling hebben wij dit door middel van onze 3 nascho-
lingsdagen bereikt: de dagen zijn zeer goede en 
belangrijke momenten voor onze leden voor het 
uitwisselen van contacten en kennis. De op deze 
dagen gevoerde discussies worden door onze le-
den als zeer zinnig ervaren. Verschillende leden 
participeren in meerdere werkgroepen/commis-
sies waarbij de specifieke kennis van een bedrijfs-
arts in een gezondheidszorginstelling kan worden 
toegepast.
Daarnaast ontvangen wij van verschillende kan-
ten vragen over onderwerpen die te maken heb-
ben met onze specifieke populatie en deze vragen 
kunnen ook weer input zijn voor nascholingson-
derwerpen.

13 WERKGROEP BEDRIJFSARTSEN  
ZORG (BAZ)

13.1 Samenstelling van het bestuur
G. Frijstein voorzitter
R.J. Naber secretaris
H. Cluitmans penningmeester
J. Groenen lid
A.A. Bos lid
P. Ruige lid
T.B.P. Miermans/G.B.S. Penders contactpersonen
 namens NVAB-bestuur

13.2 Taakstelling
De doelstellingen van de werkgroep luiden als 
volgt:
•	 Het bevorderen van onderling contact en ken-

nisoverdracht.
•	 Het bezinnen op de plaats en taak van de be-

drijfsarts binnen de betrokken instellingen.
•	 Het entameren en coördineren van bedrijfsge-

neeskundige activiteiten gericht op het speci-
ale aandachtsgebied van de betrokken artsen.

•	 Het scheppen van de mogelijkheid om even-
tuele adviezen naar buiten te brengen.

•	 Het leggen en onderhouden van functionele 
relaties naar buiten.

13.3 Activiteiten
In het jaar 2011 heeft de werkgroep 3 nascholings-
bijeenkomsten gehouden. Onze bijeenkomsten 
waren voor het jaar 2011 geaccrediteerd met 4 
punten per bijeenkomst (en een maal 5 punten).
De onderwerpen die in deze vergaderingen behan-
deld zijn, zijn:
•	 Middelenverslaving bij artsen
•	 Vitamine D
•	 Posttraumatische stressstoornis; wat is het en 

wat voor onderzoek vindt er plaats?
•	 Wanneer is er sprake van een succesvolle 

werkhervatting?
•	 Psychosociale begeleiding na kanker
•	 Revalidatie na kanker
•	 MRI; werking, huidige en toekomstige toepas-

singen
•	 Effecten van blootstelling aan MRI
•	 Arbocatalogus MRI
•	 Duizeligheidsklachten.
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bij de KLPD/IPOL heeft de resultaten besproken 
van een door hem verricht onderzoek naar mo-
gelijke psychosociale problematiek bij politieve-
teranen. Waaronder verstaan wordt de ex-militair, 
werkzaam bij de politie, die uitgezonden is ge-
weest. 5% van alle politiemedewerkers blijkt vete-
raan te zijn. Uit zijn onderzoek blijkt dat de cultuur 
binnen de politie voor veteranen weinig begripvol 
en ondersteunend is. Hij ziet een belangrijke rol 
voor de bedrijfsarts in het korps om in het geval 
van psychosociale problematiek, ook het uitzend-
verleden in beschouwing te nemen.
In een tweede deel van zijn presentatie besteedt 
hij aandacht aan de voorbereiding, de uitvoering 
en de nazorg van uit te zenden politiemedewer-
kers en de rol van de bedrijfsarts in dit traject.
Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van 
de concept zorglijn politie-uitzending Afghanistan. 
Suggesties van de leden LOBPOL worden meege-
nomen in een aanpassing van de concept zorglijn.

Arbo/ergonomie landelijke aanbesteding politie voer-
tuigen; recente ontwikkelingen m.b.t. het veiligheids-
vest
R. Plomp, teamleider Technisch Productadvies, 
Unit Logistiek & Distributie, van de Voorziening 
Tot Samenwerking Politie Nederland, bespreekt in 
zijn presentatie een drietal onderwerpen (dienst-
schoenen, dienstauto en veiligheidsvest) en be-
steedt daarbij aandacht aan arbo-technische en 
ergonomische aspecten.
Bij de aanschaf van de nieuwe dienstauto is met 
name aandacht besteedt aan specifieke veilig-
heidsaspecten en met name aan de ergonomie 
van de stoel. Dit laatste in relatie tot wat de politie-
medewerker aan middelen (wapen, pepperspray, 
handboeien etc.) aan de riem draagt. Over het vei-
ligheidsvest bestonden klachten m.b.t. comfort en 
warmtebelasting. De problemen met het huidige 
vest komen voort uit de eis, dat het vest naald-
werend moet zijn. Deze eis is komen te vervallen; 
blijft de eis met betrekking tot kogel- en steekwe-
rendheid.

Ontwikkeling website psychotrauma voor professio-
nals
M. Pommée, klinisch psycholoog/psychothera-
peut is projectleider van het project Psychotrauma 
Online-Toepassingen. Haar doelstelling is de ont-
wikkeling van een onlinetool voor professionals in 
de eerste lijn, zoals huisartsen, bedrijfsartsen, (be-

14  WERKGROEP LANDELIJKE OVER- 
LEGGROEP BEDRIJFSARTSEN  
POLITIE (LOBPOL)

14.1 Samenstelling van het bestuur
W.N.M. Frankenmolen voorzitter
J. Toussaint bedrijfsarts
D.J.M.H. Bavelaar penningmeester
F.A.M. Broekman/G.B.S. Penders contactpersonen  
 namens het NVAB-bestuur

14.2 Toelichting
Het LOBPOL is een permanente werkgroep van 
bedrijfsartsen werkzaam ten behoeve van de Ne-
derlandse Politie en de Koninklijke Marechaussee.
Een vertegenwoordiger van het Landelijk Arbo-co-
ordinatorenoverleg Politie (LANPOL) neemt sinds 
medio 2007 deel aan de LOBPOL vergaderingen.

14.3 Taakstelling
Het LOBPOL heeft als taakstelling:
1. Het onderling uitwisselen van relevante infor-

matie en onderling adviseren.
2. Het organiseren van thematische presentaties 

door deskundigen ter bevordering van “state 
of the art” arbozorg voor de Nederlandse Po-
litie.

3. Het formuleren van gemeenschappelijke 
standpunten en het harmoniseren van werk-
wijzen in de arbozorg.

4. Het onderhouden van contacten met andere 
voor de politietaakstelling relevante partijen in 
het veld.

5. Het organiseren van intercollegiale toetsings-
bijeenkomsten.

14.4 Activiteiten
LOBPOL heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd 
aan de samenwerkings- en nazorgovereenkomst 
die getekend is door de ministers van Veiligheid en 
Justitie en van Defensie inzake de samenwerking 
op het gebied van de uitzending van politiefunc-
tionarissen in vredesmissies LOBPOL heeft in het 
voortraject een inhoudelijke bijdrage geleverd aan 
Programma en actieplan versterking professionele 
weerbaarheid van politiefunctionarissen.

Presentaties
Zorg voor uitzending politiemedewerkers en nazorg 
politieveteranen:
S. van Zanten, (destijds) commissaris van politie 
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heim, heeft onderzoek gedaan naar suïcide onder 
medewerkers van de Nederlandse politie, naar de 
verklaring hiervan in de zin van eventuele oorza-
ken en risicofactoren en de gevolgen. Uit het on-
derzoek blijkt dat de registratie van suïcide bij de 
politie gebrekkig is. Slechts enkele korpsen bleken 
in staat en/of waren bereid om betrouwbare gege-
vens aan te leveren. De minister van V&J heeft toe-
gezegd de registratie te willen verbeteren. Nader 
onderzoek op basis van een verbeterde registratie 
is niet afgesproken. Het LOBPOL spreekt zijn zorg 
hierover uit. Voorzitter LOBPOL heeft toegezegd 
actie te zullen ondernemen richting politiewerkge-
ver en werknemersvertegenwoordiging.

Onderzoek naar de gezondheidsaspecten van de nieu-
we politiemunitie:
F. Brekelmans, registerarbeidshygiënist/bioloog 
van TNO geeft een presentatie over het onderzoek 
dat is verricht naar mogelijke gezondheidsschade 
door gebruik van een nieuw type politiemunitie. 
Dit naar aanleiding van zorg over hogere geluid-
drukniveaus en emissie van schadelijke stoffen. 
Uit onderzoek blijkt dat de introductie van de nieu-
we munitie geen risico’s met zich meebrengt, mits 
de schietbanen aan de gestelde eisen voldoen en 
de arbeidshygiënische regels gevolgd worden. De 
resultaten van het onderzoek zijn binnen de politie 
ruim gecommuniceerd.

Besproken thema’s
•	 Actualisering Arbo-catalogus politie
•	 Periodiek Medisch Onderzoek politie
•	 Pepperspray en oogproblematiek
•	 Weerbaarheidsproblematiek bij aspiranten
•	 Politiemunitie
•	 Concept richtlijn alcohol, drugs en medicijnen
•	 Orale antistolling en politie
•	 Anti-epileptica gebruik en politie; rijvaardig-

heidsaspecten
•	 Businesscase bedrijfsgezondheidszorg politie
•	 Sport BH
•	 Re-integratie/remediatie IBT (individuele be-

roepsvaardigheidstraining).

14.5 Toekomstplannen
Rode draad voor 2012 is evenals in 2011 het ver-
der optimaliseren van de bedrijfsgezondheidszorg 
voor de sector Politie. Vertrekpunt hierbij zijn de 
arbeidsrisico’s in de sector die eerder gecomple-
teerd en verhelderd zijn. Een belangrijke factor van 

drijfs-) maatschappelijk werk, 1e lijns psychologen. 
Enkele deelnemers LOBPOL hebben toegezegd 
mee te willen denken in de verdere ontwikkeling 
hiervan.

Observatieteam: belastende factoren (fysiek, men-
taal, werktijden), trainings- en loopbaanaspecten
R. Bouwhuis, teamleider Observatieteam regiopo-
litie Utrecht geeft een presentatie over de activitei-
ten van het observatieteam en gaat onder andere 
in op de fysieke en psychosociale belastingken-
merken van het werk. Het specifieke karakter van 
de werkzaamheden vraagt naast de inzet van de 
betrokken medewerker door de aard van de werk-
zaamheden ook ondersteuning vanuit de sociale 
context.

Zorg en nazorg rondom uitzendingen:
Kolonel-arts J. van de Ham, stafarts van de Ko-
ninklijke marechaussee (KMar) besteedt in zijn 
presentatie aandacht aan de samenwerkingsover-
eenkomst tussen het ministerie van Veiligheid en 
Justitie en Defensie. De intentie is om de zorg voor 
politiemedewerkers, daar waar opportuun, zoveel 
als mogelijk te laten aansluiten op die, door de-
fensie geboden. Dat geldt zowel voor de zorg in 
de voorbereiding op de missie, tijdens de missie 
en na terugkeer. De rol van de bedrijfsarts in het 
korps voor aanwijzing uitzending en na terugkeer
wordt besproken.
De stafarts KMar zegt toe voor consultatie door 
bedrijfsartsen beschikbaar te willen zijn. In de op 
de presentatie volgende discussie, worden sug-
gesties gedaan, die in vervolg overleg tussen V&J 
en Defensie zullen worden ingebracht.

Professionele weerbaarheid en de politie als hoog ri-
sicoberoep 
M. Strating, landelijk programmamanager Profes-
sionele Weerbaarheid besteedt aandacht aan het 
landelijke programma en actieplan gericht op het 
versterken van vakmanschap en leiderschap. In 
het kader daarvan wordt onder andere aandacht 
besteed aan praktijkgericht trainen van de indivi-
duele beroepsvaardigheid, aan de thema’s opvang 
en zorg en politie specifieke psychosociale onder-
steuning.
Politiesuïcide, inventarisatie va zelfdoding door amb-
tenaren van politie in Nederland 
J. Timmer, universitair hoofddocent Politiestudies 
VU tevens verbonden aan de Hogeschool Windes-
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mee de directe band met de NVAB en daarmee 
met de KNMG onderstreept wordt.
De ZFB telt 158 leden.

15.4 Taakstelling
De Werkgroep ZFB stelt zich o.a. de volgende con-
crete doelen:
•	 Het vormen van een platform ten behoeve van 

de kwaliteitsborging voor zowel de zelfstandig 
gevestigde en als freelance werkende bedrijfs-
arts binnen de bedrijfsgezondheidszorg en ar-
bodienstverlening.

•	 Als vereniging van vrijgevestigde bedrijfsart-
sen ontwikkelen tot natuurlijke gesprekpartner 
binnen de eigen wetenschappelijke beroepsor-
ganisatie, de KNMG en daarbuiten.

•	 Productontwikkeling ten behoeve van de zelf-
standig gevestigde bedrijfsarts, van belang 
voor het professioneel functioneren.

•	 Het creëren van een regionaal netwerk voor 
ICT-kringen. 

•	 Het creëren van een landelijk netwerk met 
sterk regionaal karakter.

15.5 Activiteiten
In 2011 is er veel energie gestoken door de be-
stuursleden in het bouwen van een nieuwe web-
site, organiseren van nascholing en implemente-
ren van het klachten reglement.
In de voorjaarsvergadering is het klachtenregle-
ment door de leden geaccordeerd en daarmee is 
er een einde gekomen aan een al lang bestaande 
impasse, welke met name op het procesmatige 
vlak bleef liggen.
De klachtenprocedure welke met hulp van het 
Kwaliteitsbureau tot stand kwam kan nu door de 
leden gebruikt worden.
Er zijn 3 nascholingsavonden georganiseerd met 
zeer wisselende onderwerpen, de nascholingen 
werden door de aanwezige leden goed gewaar-
deerd.
Het bestuur heeft in 2011 6 keer vergaderd en heeft 
naast bovenstaande activiteiten ook een aantal be-
stuurlijke afspraken gemaakt waaronder een nieuw 
verkiesbaarheidsprogramma zodat ook daarin de 
structuur hersteld is. Daarnaast is de regiostruc-
tuur geëvalueerd.

15.6 Toekomstplannen
Het bestuur heeft de wens om in het komende 
verenigingsjaar samen met de leden te komen tot 

invloed is de vorming van een landelijk politiekorps 
met 10 politieregio’s. Dit kan het momentum op-
leveren om te komen tot een meer uniforme en 
gestructureerde de wijze waarop de arbodienst-
verlening in het algemeen en bedrijfsgezondheids-
zorg in het bijzonder tot stand zal komen. Het 
LOBPOL acht het van groot belang dat gaandeweg 
branchespecifieke richtlijnen/handreikingen/aan-
wijzingen tot stand worden gebracht om te komen 
tot een kwaliteitsslag in het sector specifieke be-
drijfsgeneeskundig handelen. Een ‘medische auto-
riteit politie’ zou daarin een dirigerende en stimu-
lerende rol kunnen spelen. Zowel intern het korps 
nationale politie als extern naar kennisinstituten, 
bedrijfsgezondheidszorgelementen van ketenpart-
ners van de politie, als naar overheidsinstellingen 
zoals het RIVM, zoals bijvoorbeeld bij epidemieën 
die voor de politieinzet en inzetbaarheid relevant 
zijn (b.v. griepepidemieën, dierziekten e.d.).

15 WERKGROEP ZELFSTANDIGE EN  
FREELANCE WERKENDE  
BEDRIJFSARTSEN (ZFB)

15.1 Samenstelling bestuur
M.G. Mouton-Segeren voorzitter
J. Noordsij penningmeester
C.J.C. Geelen
H.G. Wierda
M.L.J.M. Kimman
R. Severeijns contactpersoon namens NVAB-
 bestuur

15.2 Toelichting op de samenstelling bestuur
Tot september 2011 heeft M. Willems het bestuur 
bijgestaan vanuit het NVAB-bestuur. In september 
is zij op gevolgd door R. Severeijns.
Wij danken M. Willems voor haar enthousiaste en 
ook altijd kritische bijdrage aan onze werkgroep.

15.3 Inleiding
De Vereniging ZFB is sinds 14 januari 2004 offici-
eel tot werkgroep Zelfstandige- en Freelance wer-
kende Bedrijfsartsen uitgeroepen onder de vlag 
van de NVAB. In 2005 is de rechtspersoon (vereni-
ging) notarieel vastgelegd met bijbehorende statu-
ten en huishoudelijk reglement.
Voor het lidmaatschap van de werkgroep is tevens 
een lidmaatschap van de NVAB een vereiste, waar-
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waarover elektronische documenten uitgewisseld 
kunnen worden. Er is een voorstel gedaan om een 
XDSinfrastructuur ten behoeve van het Elektro-
nisch Sociaal Medisch Dossier (ESMD) te realise-
ren in de vorm van een proof-of-concept (PoC). De 
NVAB stimuleert de ontwikkeling van deze proof-
of-concept maar heeft in 2009 besloten hierin zelf 
als partij niet actief deel te nemen. Over deze ba-
sisinfrastructuur zou informatie-uitwisseling tus-
sen zorgverleners onderling en tussen zorgverle-
ners en andere partijen op een veilige en effectieve 
manier kunnen plaatsvinden. Op deze basisin-
frastructuur mogen alleen zogenoemde goed be-
heerde arbozorgsystemen (GBAZ’en) worden aan-
gesloten. GBAZ’en zijn zorgsystemen die voldoen 
aan de daarvoor gestelde eisen voor beheer en 
beveiliging. Omdat voldoen aan de gestelde eisen 
van groot belang is voor betrouwbare gegevensuit-
wisseling, is een vorm van toetsing nodig. Voor de 
toetsing wordt de term ‘kwalificatie’ gebruikt. De 
NVAB heeft in 2009 besloten een kwalificatie voor 
een BIS (verzamelnaam voor Arbo en Bedrijfsge-
neeskundige informatie systemen) te ontwikkelen. 
Dit is vergelijkbaar met de HIS-typekwalificatie 
voor huisartsen informatiesystemen en de ZIS-ty-
pekwalificatie voor informatiesystemen gebruikt in 
ziekenhuizen en zorginstellingen. Een BIS vormt 
een deel van een GBAZ en dient ontwikkeld te wor-
den in samenhang met de nog te ontwikkelen ei-
sen voor een GBAZ. In 2010 is een concept van de 
BIS-typekwalificatie aan stakeholders verstuurd ter 
becommentariëring en in 2011 is de BIS-typekwali-
ficatie in concept afgerond.
Het doel van BIS-typekwalificatie is om de appli-
catie-eisen die de NVAB stelt aan aangesloten sys-
temen te borgen op een wijze die aansluit bij de 
commerciële uitnutting van software die ontwik-
keld wordt door BIS-leveranciers. Bij het opstel-
len van de technische en functionele eisen voor 
een BIS-typekwalificatie is o.a. gebruik gemaakt 
van reeds bestaande KNMG rapporten waaron-
der “Advies voor inrichting en overdracht van het 
bedrijfsgeneeskundige dossier”, “Code gegevens-
verkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en 
Re-integratie” en “Bedrijfsarts kan wettelijke taak 
niet vervullen”.

Verder zijn de eisen beschreven ten aanzien van 
o.a.:
•	 In- en uitloggen van een gebruiker sessies;
•	 Identificeren en authentiseren patiënt/cliënt

een actiever ledenbestand. Wij zouden graag zien 
dat er meer leden naar de vergaderingen/nascho-
lingen komen, zodat de vereniging ook beter toe-
komt aan de gestelde taakstelling
Leden zullen uitdrukkelijk uitgenodigd worden om 
actief te worden in de vereniging.
De website wordt optimaal benut en geoptimali-
seerd door en voor leden .
Er zullen in 2012 twee nascholingen georganiseerd 
worden waarvan 1 in combinatie met een leden-
vergadering.

16  WERKGROEP BEDRIJFSARTSEN  
LIFESTYLE

Deze werkgroep die al enige jaren inactief was 
is definitief opgeheven en zal worden vervangen 
door een nog vorm te geven Werkgroep Duurzame 
Inzetbaarheid (DIZ).

17  WERKGROEP ELEKTRONISCH  
SOCIAAL MEDISCH DOSSIER   
(ESMD)

17.1 Samenstelling bestuur
B. Dollekens lid
F. Kraak lid
P.T.J.M. Vissers lid
M. Ligthart contactpersoon namens NVAB-bestuur

17.2 Taakstelling
De NVAB richt zich op de totstandkoming van een 
betere informatievoorziening rondom en voor de 
patiënt/cliënt/werknemer met behulp van ICT. Het 
uiteindelijke doel is het bereiken van een hogere 
doelmatigheid en kwaliteit van ICT in de bedrijfs-
geneeskundige zorg.

17.3 Activiteiten
In 2008 is een technisch rapport gemaakt op basis 
van de door de NVAB werkgroep ESMD in 2007 
opgestelde architectuurvisie.
De architectuurvisie wordt in dit rapport uitge-
werkt op basis van het internationale “Crossen-
terprise Document Sharing (XDS)” profiel van de 
“Integrating the Healthcare Enterprise” organisa-
tie. XDS legt een technische infrastructuur vast 
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mende maanden van 2012 zeker ook in het teken 
staan van het werven van nieuwe bestuursleden.

18.3 Taakstelling
De NVAB-kring Zuid-Limburg is een vereniging 
sinds oktober 2001 en heeft als doel het bevor-
deren en onderhouden van het kennisniveau van 
haar leden, het bevorderen en onderhouden van 
de contacten tussen bedrijfsartsen en andere art-
sen uit de behandelende sector en leden van de 
andere arbodisciplines. Van de vereniging zijn ca. 
170 leden lid, deels ook verzekeringsartsen.

18.4 Activiteiten
De nascholing wordt georganiseerd door de be-
stuursleden en wordt bekostigd uit een contributie 
van 20 euro per jaar en het door de NVAB toege-
kende bedrag per NVAB-lid per jaar. De totale om-
zet in een verenigingsjaar bedraagt ruwweg 4.000 
euro.
In 2011 hebben zoals gebruikelijk vier nascholings-
bijeenkomsten plaatsgevonden, die allen geaccre-
diteerd zijn voor 2 tot 3 punten per bijeenkomst 
door de AbSg. Als onderwerpen werden bespro-
ken “medische keuringen”, “longaandoeningen 
en werk”, “SOLK” en “neuropsychologie”. De bij-
eenkomsten worden gemiddeld bezocht door een 
veertig tot zestigtal leden en goed beoordeeld. De 
trend die leek te bestaan van minder bezoekers per
bijeenkomst heeft zich uiteindelijk niet gecontinu-
eerd, er is eerder sprake van stijging.
Verder neemt de voorzitter deel aan het afstem-
mingsoverleg tussen de kringbestuurders en het 
NVAB-bestuur na afloop van de voorjaars- en na-
jaarsledenvergadering.

18.5 Evaluatie
Onze kring richt zich vooral op het organiseren 
van kwalitatief goede nascholingen; gezien de op-
komst en de evaluaties die steevast goed zijn sla-
gen we daar o.i. goed in.
Verder krijgen we regelmatig van leden voorstellen 
voor onderwerpen die interessant gevonden wor-
den voor nascholing.

18.6 Toekomstplannen
In het (ook recentere) verleden heeft het bestuur 
enkele malen diepgaand nagedacht of de taken 
die het zich stelt niet onder invloed van de ont-
wikkelingen binnen de arbodienstverlening en de 
positie van de bedrijfsarts daarin, anders zou moe-

•	 Bijwerken en bijhouden patiënten/cliëntadmi-
nistratie;

•	 Toevoegen en wijzigen van patiënt/cliënt-
gegevens aan het dossier;

•	 Wijzigen of herroepen van patiënt/cliënt-
gegevens;

•	 Verwijderen patiënt/cliëntgegevens uit het 
dossier;

•	 Autorisatie en beveiliging;
•	 Ondersteuning (NVAB) richtlijnen en proto-

collen.

17.4 Toekomstplannen
De BIS-typekwalificatie zal vanaf 2012 gefaseerd 
worden geïmplementeerd door het kwaliteits-
bureau NVAB. Na een volledige implementatie 
van de BIS-typekwalificatie kunnen de eisen ten 
aanzien van een GBAZ verder uitgewerkt wor-
den. Verder zal op basis van het voorstel van de 
proof-of-concept uit het technisch rapport van 
2008 (architectuurvisie ESMD) de NVAB ook in de 
toekomst actief op zoek blijven naar partijen die 
hierin als partner willen deelnemen.

18 KRING BGZ ZUID-LIMBURG

18.1 Samenstelling bestuur
M.W.C. Sandbrink voorzitter
M. Persoons secretaris
G. Meijer penningmeester
E. Aelfers lid
M.J. Asscher lid
H. van Geel lid
P. de Jonge lid
G.F. Treurniet lid
Mr. P.E. Rodenburg contactpersoon namens 
 NVAB-bestuur

18.2 Toelichting op de samenstelling
In de 2e helft 2011 is M. Asscher toegetreden. Alle 
bestuursleden zijn geregistreerde bedrijfsartsen 
met jarenlange ervaring, en afkomstig uit verschil-
lende arbodiensten dan wel zelfstandig gevestigd; 
daarmee is getracht een zo breed mogelijke repre-
sentatie te hebben van het veld.
Vanwege het statutair aftreden van voorzitter en 
secretaris in 2012, en het aangekondigde vertrek 
van 2 bestuursleden per 1-1-2012 zal de eerstko-
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tiepunten voor de bijeenkomsten te verkrijgen. 
In deze commissie zitten 3 bedrijfsartsen en één 
verzekeringsarts. Zij maken alleen deel uit van het 
bestuur.
Daarnaast houdt een deel van ons bestuur zich 
bezig met het versterken van de arbocuratieve sa-
menwerking met name in de eerste lijn. Wij heb-
ben daarom 2 leden binnen het bestuur die zich 
hier specifiek mee bezig houden.

19.4 Activiteiten
Het streven is om jaarlijks 4 geaccrediteerde scho-
lingsavonden per jaar te organiseren (2 punten per 
avond) voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, waar-
bij ook ruim tijd is ingepland voor intercollegiaal 
contact. In 2011 is dit doel volledig gehaald.
De 4 gehouden scholingsavonden waren:
•	 20 januari 2011: Medische rijgeschiktheid’ – 

CBR (R. Bredewoud)
•	 12 april 2011: PTSS, diagnostiek, behandeling-

IvP (S. Berendsen)
•	 13 september 2011: Participatie gedrag – 

UWV (J. Faas)
•	 29 november 2011: Depressie, voorkomen is 

beter dan genezen’ in samenwerking met het 
Partnership Depressiepreventie (M. Basti-
aanssen).

Alle bijeenkomsten bestaan zoveel mogelijk uit 
een algemeen klinisch deel en een arbeids-/verze-
keringsgeneeskundig deel. De bijeenkomsten zijn 
gratis voor NVAB leden en voor niet leden wordt 
een kleine vergoeding gevraagd (dit zijn met name 
de verzekeringsartsen).
De bijeenkomsten worden goed bezocht met een 
gemiddelde opkomst van 62 deelnemers.

De gemiddelde score voor de 4 bijeenkomsten is 
met 4,4 in een score schaal van 1 tot 5 hoog te 
noemen.
Het streven is daarnaast ook om twee- à driejaar-
lijks een gezamenlijke scholingsavond met de 
huisartsen of andere beroepsverenigingen te or-
ganiseren (bv. met de WDH of NVKA) 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 doel-
stelling en de aankondigingen en presentaties van 
onze nascholingen te vinden zijn.

ten worden, in de zin van het zich meer richten op 
zaken zoals bijvoorbeeld het creëren van een dis-
cussieplatform met vooral het bovenstaande als 
belangrijk onderwerp. Toch is altijd besloten door 
te gaan op de ingeslagen weg en ons te richten op 
onze taakstelling.
We blijven ons dus ook in 2012 richten op het ver-
hogen van het kennisniveau en bevorderen van 
contacten tussen leden onderling en met derden.

19 BEDRIJFSARTSEN KRING OOST

19.1 Samenstelling bestuur
H.C.G. Backus voorzitter
J.M.J. Groenen secretaris en beheerder website
H.M.C. Wijers penningmeester
J.P. Janssen externe samenwerking
Th.F. Senden externe samenwerking
J.M. Thiadens scholing
Toegevoegd aan bestuur ivm samenwerking met de 
verzekeringsartsen in de regio
P. Schouten algemeen
H. Swartjes scholing
R. Severeijns contactpersoon namens NVAB-bestuur

19.2 Toelichting op de samenstelling
Het bestuur bestaat uit praktiserende bedrijfsart-
sen werkzaam of woonachtig in de regio Arnhem - 
Nijmegen en Doetinchem. De bestuursleden wor-
den vooral geselecteerd op ervaring op het gebied 
van organiseren van scholingsactiviteiten, netwerk 
en spreiding van werkgever.
Daarnaast hebben we sedert enige jaren ook 2 ver-
zekeringsartsen binnen het bestuur opgenomen in 
verband met de onderlinge samenwerking en de 
gezamenlijke nascholingen.

19.3 Taakstelling
We stellen als doel om relevante nascholing aan 
te bieden voor zowel bedrijfs- als verzekeringsart-
sen. 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 organise-
ren met (medisch) specialisten binnen onze re-
gio, hetgeen de samenwerking duidelijk ten goede 
komt. Om deze nascholingen goed te laten verlo-
pen hebben we een wetenschappelijke commissie 
samengesteld. Deze is ook vereist om accredita-
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aanbieden. Het bestuur kan derhalve tevreden te-
rugkijken op 2011.
Doordat 2 bijeenkomsten gesponsord zijn door 
externen is ook de financiële situatie van de kring 
gezond. Ook de website wordt goed bezocht en 
gewaardeerd door de leden. Wij benutten deze ook 
om arbo-curatieve initiatieven onder de aandacht 
van onze leden te brengen.

19.6 Toekomstplannen
Het jaarprogramma in 2012 is in hoofdlijnen al 
bekend. Er zullen 4 bijeenkomsten worden geor-
ganiseerd en we willen dit jaar speciale aandacht 
schenken aan arbo curatieve projecten.

Het programma:
•	 1e bijeenkomst op 8 maart 2012 op locatie 

Valdi of Sanadome: Alcohol- en drugsbeleid 
Sprekers: Prof.dr. C. de Jong , hoogleraar 
verslavingsziekten: ontwikkeling begripsom-
schrijving, begeleiding in de praktijk en G.J. 
Mulder, arbeidsjurist en verantwoordelijk 
voor de opzet van het beleid binnen het UMC 
St Radboud (onder welke condities kan je als 
bedrijfsarts meewerken aan beleid, wat is je 
rol)

•	 2e bijeenkomst: Cardiologie: ICD en hartrit-
mestoornissen 
Spreker: J.Smeets

•	 3e bijeenkomst: Arbocuratieve zorg in de 
regio: initiatieven arbo-curatieve zorg in de 
regio, wat kun je ermee als bedrijfsarts? 
Sprekers: mogelijkheden: B. Bloem (Parkin-
son), B. Jong (MS), K. Zwart (Welder), J. Man-
ders (Kwaliteitsbureau)

•	 4e bijeenkomst: Schouderproblematiek, ge-
sponsord door de UWV?  
Sprekers: R. Weijers zal nog gevraagd worden 
of hij de avond kan verzorgen, samen met 
een orthopeed uit de regio.

Actualiteit
Het bestuur is het afgelopen jaar zesmaal bij-
een geweest. Onderwerpen waren: de scholings-
avonden 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 arbo- en 
milieudienst van het UMC St. Radboud.
Onze website (kring oost) kun je vinden op http://
nvab.artsennet.nl/Organisatie/Kringen/IIKring- 
Oost.htm. De site is gekoppeld aan NVAB-online/
Artsennet. 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 samen-
werking te bevorderen. Twee bestuursleden (exter-
ne samenwerking) houden zich hier specifiek mee 
bezig. Een van de doelen is om in 2012 een bijeen-
komst voor bedrijfsartsen te organiseren waarin 
specifiek aandacht is voor initiatieven in onze re-
gio tussen de curatieve- en sociaal geneeskundige 
artsen. O.a. in het UMC St. Radboud lopen diverse 
projecten en er loopt een arbo-curatief project in 
een grote huisartsenpraktijk in de regio waar een 
bestuurslid bij betrokken is.
Ook voor 2012 wordt weer accreditatie voor onze 
scholingen aangevraagd (4 x 2 punten). 

19.5 Evaluatie
Het bestuur kan concluderen dat de in 2011 vooraf 
gestelde inhoudelijke doelen grotendeels zijn ge-
haald. Het is gelukt om een interessant en geac-
crediteerd scholingsprogramma (4 bijeenkom-
sten) aan de leden te bieden.
Het aantal bijeenkomsten en de verdeling over 
het jaar was prima. Hierbij moeten we dan wel 
aantekenen dat de vierde bijeenkomst een bijzon-
dere bijeenkomst was, die niet onder onze eigen 
accreditatie viel. Deze hielden we samen met de 
werkgroep ‘depressiepreventie’ een initiatief dat 
gesteund werd door de NVAB.
Er was een goede waardering (4,4) ruim boven 
de doelstelling van 3,5. De opkomst was boven de 
normdoelstelling en mooi verdeeld over de bijeen-
komsten. Een bijna unieke situatie is dat wij deze 
scholingen zonder kosten voor de leden kunnen 
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kundigheidsbevordering van de Kringen Den 
Haag/Leiden e.o. en NVVG-Kring Haarlem.

•	 F. Brouwer heeft, als kandidaat lid van de Ne-
derlandse Vereniging Medisch Specialistisch 
rapporteur, een cursus van 5 dagen gevolgd 
waarin o.a. 20 rapportages met betrekking tot 
Letselschaderapportage werden gemaakt.

Verder hebben leden van het bestuur zitting in of 
maken deel uit van:
•	 KNMG-district IV: waar o.a. symposia en bij-

scholingsactiviteiten worden georganiseerd, 
waaraan, bij interessante medische onderwer-
pen, ook kringleden kunnen deelnemen

•	 KNMG-vergaderingen in de regio (Den Haag 
en Leiden) en de landelijke vergadering

•	 Accreditatiecommissie voor verzekeringsge-
neeskundige protocollen

•	 Secretariaat van verzekeringsgeneeskundige 
protocol “Artrose heup/knie” en “darmkan-
ker” en lid van CBOB

•	 Commissie Visitatie bedrijfsartsen
•	 Lid International Association of Overseas Ser-

vices
•	 Nederlandse Vereniging voor Medisch Specia-

listen en gerechtelijke zaken
•	 Bestuurslid LOB-politie.
Het bestuur heeft verder verschillende werkcon-
ferenties in binnen- en buitenland bezocht en is 
vraagbaak voor menige collega en instelling.

20.3. Toekomstplannen
Toekomstvisie van het bestuur is o.a. handhaving 
en bewaking van het huidige niveau van de bij-
scholing.

20.4. Evaluatie
Evaluatie van het afgelopen jaar laat zien dat de 
bijscholingsthema’s zeer actueel en de sprekers 
van hoog niveau waren. Door de deelnemers wer-
den o.a. de sprekers met hoge cijfers zeer gewaar-
deerd.

20 KRING DEN HAAG/LEIDEN E.O.

20.1 Samenstelling bestuur
A.B. van der Plas voorzitter
P.E.M. Lindeman-Clocquet secretaris/
 penningmeester
D.J.M.H. Bavelaar lid
F.M. Brouwer lid
T.C.P.M. Mutsaerts lid
P.E. Rodenburg contactpersoon namens NVAB-
bestuur

20.2 Activiteiten
Het Kringbestuur kwam formeel in 2011 vier keer 
in vergadering bijeen, waarvan:
•	 één ingelaste vergadering (7 maart) om met 

P.P.C. Coffeng, bedrijfsarts/opleider van Edu-
fit en de beide besturen alvast te brainstormen 
over eventuele onderwerpen/sprekers voor het 
nieuwe seizoen i.v.m. de accreditatie-aanvraag

•	 één vergadering (mei) met P. Coffeng en de 
beide besturen NVAB en NVVG die werd ge-
houden, werd besteed aan de evaluatie van 
het bijscholingsprogramma 2010/2011 en de 
samenwerking met Edufit. Aan de hand van 
o.a. de suggesties en wensen die zijn gegeven 
door de deelnemers aan de thema-avonden 
werd wederom in nauw overleg het nieuwe 
programma voor 2011/2012 vastgesteld.

•	 De thema’s voor de 5 bijscholingsbijeenkom-
sten zijn:
•	 Bipolair aan het werk
•	 Migraine, bedreigingen en kansen
•	 Effecten van de 24-uurs economie op de ge-

zondheid
•	 Voeding en de vergrijzende werknemer
•	 De toekomst van de bedrijfs- en verzeke-

ringsarts.
•	 Er werd deelgenomen aan het Kringoverleg 

door de voorzitter en bestuursleden;
•	 Tevens werd deelgenomen aan de KNMG dis-

trictsbijeenkomsten IV, onder voorzitterschap 
van T. Mutsaerts, tevens bestuurslid van de 
NVAB-kring Den Haag/Leiden e.o.

Overige activiteiten
•	 Het mede organiseren en aandragen van on-

derwerpen/sprekers in samenwerking met P. 
Coffeng voor de thema-avonden en het voor-
zitten van de 5 x 2 bijscholingsbijeenkomsten 
(één om 17.00 uur en één om 20.00 uur) des-
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quaat programma realiseerbaar te zijn.
De kring is flexibel genoeg om andere relevante 
onderwerpen te bedenken en daarover een avond 
te organiseren. Dat is goed gelukt.

22 BEDRIJFSGENEESKUNDIG  
GEZELSCHAP ROTTERDAM

21.1 Samenstelling bestuur
M.A. Aletrino voorzitter/secretaris
D. Krul penningmeester
P. Gabeler lid
C. de Groot lid
K. van Lith lid
J. Neijenhuis lid (tot eind 2011)
A. Solter lid
R. Vervoort lid
Dr. T. Brand contactpersoon namens NVAB-bestuur

22.2 Inleiding
Het jaar 2011 was een jaar waarin de aandacht uit-
ging naar het organiseren van de 5 nascholings-
avonden. In het voorjaar werd een 3-tal avonden 
rondom het thema verslaving gepland. Eén avond 
vond geen voortgang. In het najaar werden 2 na-
scholingsavonden georganiseerd.
Deze waren traditioneel multidisciplinair van op-
zet en karakter, waarbij de samenwerking met regi-
onale partners werd gezocht.
Vanuit de NVAB heeft de Kring een bestand van 
plm. 150-200 leden. Het bezoekersaantal per 
avond bedraagt plm. 38.

22.3 Activiteiten
Het bestuur vergaderde op 8 februari, 7 juni en 20 
september. Op de vergadering in juni hield het be-
stuur een brainstormsessie t.a.v. de onderwerpen 
van de nascholing in 2012.

Nascholingsbijeenkomsten
Er werden uiteindelijk 4 bijeenkomsten georgani-
seerd.
•	 Op 20 april was het onderwerp: Vroeg signa-

lering Alcohol. 
De nascholing werd georganiseerd door het 
bestuur en ingevuld met gastsprekers. 
Aanwezig waren 35 deelnemers; 31 deelne-
mers vulden de evaluatie in. 
Evaluatie: Zeer goed: 2, Goed: 19, Voldoende: 

21 KRING ZUID-WEST NEDERLAND

21.1 Samenstelling bestuur
G.J.G.M. van der Putten voorzitter
A.C. Kalwij secretaris
H.T.J.M. van Heesch penningmeester
I.M.M.G. Dullens lid
H.T.M. Hendrickx lid
D.A.F.M. Versluis lid
M.L. van den Kieboom contactpersoon namens  
 NVAB-bestuur

21.2 Taakstelling
De kring Zuid West heeft als doelstelling het orga-
niseren van 4 geaccrediteerde bijscholingen voor 
de regio die bestaat uit Tilburg, Breda, Tiel, Gel-
dermalsen, Oosterhout, Dordrecht, Roosendaal, 
Bergen op Zoom, Walcheren, Goes en Zeeuws-
Vlaanderen.
De kring is in de gelukkige omstandigheid dat zij 
gebruik kan maken van de audiovisuele ruimte van 
Sabic Innovative Plastics te Bergen op Zoom.
De kring ontvangt jaarlijks subsidie van de NVAB 
voor haar activiteiten en de kring probeert zoveel 
mogelijk sprekers uit eigen geledingen dan wel ei-
gen netwerk de avonden te laten verzorgen.
Het inschrijfgeld kan hierdoor zeer beperkt blijven.

21.3 Activiteiten
Maart Gehoor en arbeid
Juni Revalidatie en multidisciplinaire behandelmo-
gelijkheden bij re-integratie in het arbeidsproces
September De polikliniek/deeltijdbehandeling 
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke 
Klachten en haar werkwijze
November Toxicologie in de praktijk.

21.4 Toekomstplannen
De volgende onderwerpen staan voor 2012 op het 
programma:
•	 preventief medisch consult
•	 zwangerschap en arbeid
•	 hartfalen/ritme stoornissen en
•	 een nog nader in te vullen onderwerp.

21.5 Evaluatie
Van de plannen voor 2011 is slechts er 1 gereali-
seerd te weten de avond over gehoor en arbeid. 
Het onderwerp preventief medisch consult is door 
geschoven naar 2012.
Voor de overige onderwerpen bleek er geen ade-
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23 KRING NOORD

23.1 Samenstelling bestuur en Commissie 
       Nascholing
T. Schaafsma voorzitter
H.F.P. Terpstra penningmeester/secretaris
Dr. B. Sorgdrager vaardighedenonderwijs
G. Koster lid
M. Oostra lid
J. Stoffers lid
Mr. P.E. Rodenburg contactpersoon namens NVAB-
 bestuur
Commissie Nascholing
G.W. Bleeker lid
J.S.N. de Jager lid
Prof.dr. J.J.L. van der Klink lid
H.J. Neeb lid
K. van der Ploeg lid
A.N.A. Smith lid
Vaardighedenonderwijs
J. Stoffers lid
Secretariële ondersteuning
A. Sibon

23.2 Inleiding
2011 is voor de Kring een actief en goed jaar ge-
weest. Het bestuur is stabiel van samenstelling 
(K.T. Niks is als bestuurslid opgevolgd door M. 
Oostra en in de Commissie Nascholing is G.J. Ha-
ken opgevolgd door K. van der Ploeg), de geplande 
nascholingen zijn allen gerealiseerd, de financiële 
positie is goed.
De kleinschalige nascholingen waar we in 2010 
mee begonnen, voorzien in een behoefte.
Het behandelen van een concreet, vaak klinisch, 
onderwerp in een kleine groep geeft direct een ef-
fect op het handelen van de deelnemers.
Net zoals vele collega’s maken ook wij ons zorgen 
over de toekomst van de beroepsgroep.
In 2012 zullen we aan dit onderwerp de nodige 
aandacht besteden. Zo is dit het thema van de na-
scholingsdag in het voorjaar.

23.3 Activiteiten

Vergaderingen
Het bestuur is vijf maal bijeen geweest en heeft 
o.a. de volgende onderwerpen besproken:
•	 Lezersforum TBV
•	 Bespreking enquête FNV
•	 Opstellen voorwaarden voor goed functione-

8, Matig: 2.
•	 Op 25 mei was het onderwerp: Begeleiding en 

beoordeling van verslaafden. 
De nascholing werd georganiseerd door het 
bestuur en ingevuld met gastsprekers. 
De avond werd bezocht door 26 mensen, 23 
deelnemers vulden de evaluatie in. 
Evaluatie: Zeer goed: 3, Goed: 14, Voldoende: 
5, Matig: 1.

•	 Op 6 oktober was het onderwerp: Rugdiag-
nose door vragen te stellen.  
De nascholing is georganiseerd door het be-
stuur en ingevuld met gastsprekers. 
Aanwezig waren 34 deelnemers; 17 deelne-
mers vulden de evaluatie in. 
Evaluatie: Goed: 9, Voldoende: 6, Matig: 1, 
niet ingevuld: 1.

•	 Op 30 november was het onderwerp: FCE 
(functionele capaciteits evaluatie): Een hulp-
middel in de beoordeling van de belastbaar-
heid. 
De nascholing werd georganiseerd in samen-
werking met Rijndam Revalidatie. 
Aanwezig waren 31 deelnemers; 27 deelne-
mers vulden de evaluatie in. Evaluatie: Zeer 
goed: 1, Goed: 21, Voldoende: 5.

Ook in 2011 hadden de bijeenkomsten een multi-
disciplinair karakter.
Steeds staat in de nascholing de factor “Arbeid” 
centraal en worden thema’s gezocht die ook an-
dere disciplines aanspreken: revalidatie artsen, 
huisartsen, verzekeringsartsen, oefentherapeuten, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, 
arbeidsdeskundigen en re-integratie consulenten.
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•	 KNMG district Groningen: één van de be-
stuursleden van Kring Noord is tevens be-
stuurslid van KNMG district Groningen

•	 UMCG-Wenckebach: de contacten met het 
UMCG zijn voor de Kring op verschillende 
manieren van belang

•	 J. Stoffers is namens de Kring aanwezig ge-
weest bij het afscheid van A.P. Nauta.

PR en communicatie
Het bevorderen van ideeënuitwisseling tussen het 
landelijke bestuur en deelnemen aan de ALV en 
landelijke bijeenkomsten Kringbesturen.
Het Kringbestuur wil daarbij fungeren als een ver-
bindingskanaal, waarlangs beleidsvoornemens en 
(gevolgen van) beleidsuitvoer elkaar kunnen vin-
den.
J. Stoffers is (web)redacteur als bewerker van onze 
kringpagina.
Niet dat de Kring een doel op zich is, maar het is 
een middel om de betrokkenheid tussen perifeer 
en centraal verder gestalte te geven.
Regionale deskundigheidsbevordering
Het bestuur van Kring Noord onderhoudt intensief 
contact met de drie commissies die nascholing in 
het Noorden organiseren. Gezamenlijk nomineren 
de commissies een bedrijfsarts voor de Hein Post 
Uiterweerpenning. Deze bedrijfsarts heeft gedu-
rende een periode van twee jaar een belangrijke 
bijdrage geleverd aan nascholing in het noorden.
Twee commissies organiseren elk een dag voor be-
drijfs- en verzekeringsartsen (februari in Drachten 
en oktober in Groningen), zij hebben een eigen fi-
nanciële huishouding. De commissie die namens 
de NVAB nascholing voor bedrijfsartsen organi-
seert, beperkt zich tot één dag per jaar. De dag in 
april ging over “In het zweet uws aanschijns” en 
werd bijgewoond door 65 collega’s.
Daarnaast slaat het bestuur een brug met het cu-
ratieve veld. Enerzijds door koppeling bestuurslid-
maatschap Kring Noord met het districtsbestuur 
van de KNMG, anderzijds door met klinische af-
delingen van UMCG nascholingen te organiseren. 
De nascholingen worden in samenwerking met 
het Wenckebach Instituut vormgegeven.
Het bestuur van de Kring heeft op 26 oktober 
(circa 25 deelnemers) een interactieve nascholing 
georganiseerd met het Handenteam UMCG over 
“Hand en pols” en op 24 november samen met de 
landelijke NVAB over “Depressie Preventie”.

ren als bedrijfsarts voor werkgever en werkne-
mer als ongevraagd advies aan het hoofdbe-
stuur NVAB

•	 Speerpunten voor 2011
•	 Reactie op de uitslag ledenraadpleging hoofd-

bestuur NVAB
•	 Deelname alcohol symposium district KNMG 

Groningen
•	 Astri-rapport over bedrijfsartsen
•	 KNMG visiedocument
•	 Aandacht schenken aan promovendi in het 

Noorden

Algemene doelstellingen
Professionalisering, deskundigheidsbevordering, 
beroepsuitoefening, positionering en communica-
tie zijn de aandachtsgebieden waarop het Kringbe-
stuur zich wil richten. In dit jaarverslag 2011 komt 
een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen op 
deze terreinen aan bod.
Door middel van bestuurlijke contacten in de re-
gio, het verkennen van de mogelijkheden tot sa-
menwerking met: KNMG, DHV en LSV, districten 
Groningen, Friesland en Drenthe Het regionaal 
uitwerken van activiteiten vanuit een gemeen-
schappelijk lokaal perspectief
1. Als vertegenwoordiger van het regiobestuur 

bekend worden met de lokale kaart van ‘be-
stuurlijk wenselijke contacten’.

2. Deelnemen aan activiteiten waar de rol en po-
sitie van de bedrijfsarts kan worden verduide-
lijkt.

3. De activiteiten van een bestuurslid kunnen be-
staan uit spreekbeurten bij vergaderingen bij 
de KvK, aan het opleidingsinstituut sociale ge-
neeskunde van de RUG en bij de commerciële 
clubs.

4. Onderzoeken van de regionale mogelijkheden 
tot arbocuratieve samenwerking, door het be-
zoeken van HaGro bijeenkomsten.

5. Relatie met regionale Zorgverzekeraar Menzis 
ontwikkelen en symposia bijwonen of als spre-
ker worden uitgenodigd.

Samenwerking met andere partijen
In 2011 is er met verschillende andere partijen 
contact geweest. Deze contacten hadden deels 
een incidenteel karakter, deels vormden zij ook het 
begin van een meer structurele samenwerking. Wij 
noemen hier:



53

•	 Regionale professionals op de hoogte 
houden van de bestuurlijke doelstellingen 
en activiteiten.

23.5 Toekomstplannen
Evenals voorgaande jaren zal de nascholingscom-
missie weer één regionale nascholing organise-
ren. Daarnaast zal het bestuur weer proberen een 
aantal kleinschalige nascholingen (middag-avond-
programma) te organiseren in samenwerking met 
regionale zorgaanbieders en klinisch specialisten.
De plannen, zoals we die op dat gebied voor 2011 
hebben gemaakt, zijn goed bevallen en door de 
achterban gewaardeerd.
Ook in 2012 borgen wij weer het contact met de 
lokale kring van de KNMG door een afgevaardigd 
lid.

24  KRING VOOR BEDRIJFSGEZOND- 
HEIDSZORG AMSTERDAM EN   
OMSTREKEN

24.1 Samenstelling bestuur
L.M. Schrier voorzitter
A.R. Baas secretaris
W. Vogelesang penningmeester
I.M.J.L. Speller lid
A.F. Straatman lid
H.O. Spanjaard contactpersoon namens NVAB- 
 bestuur

24.2 Toelichting op de samenstelling van het be-
stuur
In 2011 heeft er weer een mutatie plaatsgevonden 
in de samenstelling van het bestuur.
Na vele jaren heeft de voormalige penningmeester, 
C. Langendijk, afscheid genomen van het bestuur 
en daarmee is de laatste niet-arts vertrokken uit 
de kring. Via deze weg willen we nogmaals onze 
waardering kenbaar maken voor de jarenlange on-
dersteuning aan onze kring.
Het kringbestuur bestaat nu volledig uit bedrijfs-
artsen.

24.3 Activiteiten
Het bestuur is afgelopen jaar 5 keer bijeen geko-
men. Daarvan waren 3 keer reguliere vergaderin-
gen, 1 keer een expertmeeting en eenmaal een re-
traite.

Nascholingscommissie
De commissie heeft als doelstelling eenmaal per 
jaar een nascholing voor bedrijfsartsen van Kring 
Noord te organiseren. De maand april is daarvoor 
uitgekozen. De zeswekelijkse vergaderingen vin-
den plaats bij hoogleraar Van der Klink om daar-
mee de verbinding tussen wetenschap en praktijk 
te illustreren. Die verbinding is één van de speer-
punten van de nascholingscommissie. Een ander 
speerpunt is de verbinding met overige activiteiten 
van Kring Noord. In elk programma is ruimte voor 
het Kringbestuur om actuele zaken naar voren te 
brengen.
Voor 2011 is de doelstelling gehaald met een suc-
cesvolle nascholing op 7 april.
Voor 2012 is het programma in voorbereiding (19 
april 2012).

23.4 Evaluatie
Concretisering van de punten uit het jaarplan 2011:
•	 Het opzetten van wenselijke bestuurlijke sa-

menwerkingsrelaties in de regio.
•	 G. Koster is lid geworden van het dis-

trictsbestuur KNMG.
•	 UMCG-Wenckebach: er zijn diverse con-

tacten geweest over nascholing en ver-
melden van bedrijfsartsen voor verwijzen 
en informatie vanuit UMCG.

•	 Het regionaal uitwerken van activiteiten van-
uit een gemeenschappelijk lokaal perspectief
•	 Opstellen van een lokaal overzicht van 

relevante organisaties.
•	 Bijwonen van bijeenkomsten/symposia 

en rol van bedrijfsartsen toelichten c.q. 
verhelderen.

•	 Het onderhouden van contacten met 
niet-arts besturen die een sterke regionale 
functie hebben en die voor de beroepsuit-
oefening een belangrijke functie hebben.

•	 Opzetten van de Kringpagina.
•	 Bestuurlijke mededelingen bij nascholingsbij-

eenkomst.
•	 Bevorderen van de kwaliteit van de bedrijfsart-

sen.
•	 Voorwaarden voor goed functioneren als 

bedrijfsarts voor werkgever en werknemer 
als ongevraagd advies aan het hoofdbe-
stuur NVAB.

•	 Organiseren van twee interactieve bij-
scholingen.

•	 Nog niet geconcretiseerd:
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In 2011 hebben 4 bijeenkomsten plaatsgevonden.
Traditioneel was de eerste bijeenkomst de befaam-
de Docterlezing.
Deze keer werd prof.dr.ir. A. Burdorf, hoogleraar 
bij de Erasmusuniversiteit Rotterdam, bereid ge-
vonden om een presentatie te geven over gezond-
heid werk en vergrijzing. Deze bijeenkomst werd 
afgesloten door B. Sorgdrager de bereid was de 
moeilijke taak p zich te nemen de presentatie van 
A. Burdorf om te zetten in praktijkrelevante aspec-
ten voor de dagelijkse praktijk van de bedrijfsarts. 
Gezien de inhoudelijke waardering voor deze le-
zing met een 8,3 mag vastgesteld worden dat het 
een geslaagde bijeenkomst was.

De tweede bijeenkomst eind mei werd traditioneel 
weer ingevuld door de afdeling Sociale Genees-
kunde van het EMGO-instituut.
Er zijn in deze bijeenkomst verschillende onder-
werpen behandeld, te weten “Empowerment van 
gynaecologische patiënten bij postoperatief her-
stel en werkhervatting”, “Klinisch arbeidsgenees-
kundige interventie bij chronische rugklachten” en 
“Periodiek medisch onderzoek en interventie bij 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten bij bouw-
vakkers”.
Ook hier was de gemiddelde waardering voor de 
inhoud een 8 waarbij aangetekend mag worden, 
zonder de andere sprekers tekort te willen doen, 
dat de eerste presentatie zeer gewaardeerd werd in 
verband met de praktische benadering.
De derde lezing had als onderwerp “Niet-aangebo-
ren hersenletsel”, waarbij prof.dr. H. Wind bereid 
werd gevonden de kersverse richtlijn te presente-
ren.
De waardering voor deze bijeenkomst was gemid-
deld iets lager met een 7,6. Dit werd veroorzaakt 
doordat de waardering voor de verschillende spre-
kers wat meer uiteen liep.
De laatste bijeenkomst had als onderwerp “Darm-
kanker en werk” waarvoor het bestuur o.a. T. Rejda 
bereid hebben gevonden het verzekeringsgenees-
kundig protocol darmkanker toe te lichten. Ook 
voor deze bijeenkomst ontving het bestuur een 
goede waardering met een 7,8.

24.4 Toekomstplannen
Voor zover nu bekend zal er in 2012in ieder geval 
weer een Docterlezing plaatsvinden en ook een na-
scholing in samenwerking met EMGO.
Daarnaast zijn er 2 nascholingen gepland met als 

De expertmeeting heeft in februari van 2011 plaats-
gevonden. Het doel van het bestuur was om een 
aantal coryfeeën uit de bedrijfsgezondheidszorg 
bijeen te vragen om mee te denken over de toe-
komst van de Kring. Daaruit zijn een aantal inte-
ressante onderwerpen naar voren gekomen zoals 
het bereiken van de zelfstandige bedrijfsartsen, 
het betrekken van co- assistenten bij de kring, 
meer samenwerken met de verzekeringsartsen, 
het betrekken van academici bij de bijeenkomsten, 
hoe de NVAB-leden te bereiken die nooit op de bij-
eenkomsten komen, verbeteren van de PR van de 
Kring.
Daarnaast zijn er suggesties gedaan voor de opzet 
van de kringbijeenkomsten, onderwerpen en tijd-
stippen.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om in ieder ge-
val het afgelopen jaar voor de bijeenkomsten het 
Dorinthotel op Schiphol Oost als locatie te hand-
haven in verband met de hoge waardering van 
deze faciliteit door de leden.
Verder is ten behoeve van de bijeenkomsten de lijn 
doorgezet dat de nascholingen een relatie moeten 
hebben met de richtlijnen waarbij er naast speci-
alisten die de richtlijn kunnen toelichten ook een 
medicus werd uitgenodigd voor de klinische kant. 
Daarnaast is er ook extra aandacht geweest voor 
het formuleren van de leerdoelen bij de bijeen-
komsten. Het bestuur heeft ook overleg gevoerd 
met een vertegenwoordiger van het Coronel-insti-
tuut voor nauwere samenwerking tussen de kring 
en het opleidingsinstituut met betrekking tot de 
co-schappen sociale geneeskunde.
Er zijn ook nog contacten gelegd met de Stichting 
Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning 
Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken maar dit 
heeft niet geleid tot nieuwe activiteiten. Tot slot 
heeft het bestuur in november een retraite gehou-
den. Daarin is er uitvoerig gesproken over het fi-
nanciële beleid en het handhaven respectievelijk 
verhogen van de financiële bijdrage van de deelne-
mende leden om het niveau van de bijeenkomsten 
te kunnen handhaven.
Er is ook besloten om in 2012 niet opnieuw een ex-
pertmeeting te beleggen. Er liggen nog voldoende 
uitvoeringspunten uit de vorige bijeenkomst en 
het bestuur wil niet onnodig beslag leggen op de 
tijd van de experts.
Ten slotte is er een voorlopige planning gemaakt 
voor de bijeenkomsten in 2012 en de onderwerpen 
daarvan. Kringbijeenkomsten:
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werking met andere disciplines en de ontwikkelin-
gen van de positie van de bedrijfsarts
Als belangrijkste taak van onze kring zien we de 
scholingen. Meestal vinden de scholingen plaats 
op een donderdagmiddag. Dit jaar zijn wij er een 
keer vanaf geweken in verband met de inleiders. Er 
zijn dit jaar geen huishoudelijke thema’s ter sprak 
gekomen. In 2011 hebben we de ledenbijeenkom-
sten gratis aangeboden. 
In het verslagjaar zijn er twee bijeenkomsten ge-
houden:
•	 24 maart over Impasseproblemen, over vast-

zittende verzuimsituaties. Bij Symphonie ge-
zondheidsdiensten (in de Galgenwaard)

•	 28 november over ADHD, hype of onder-
schatte ziekte. In het Aristo-zalencomplex in 
Utrecht-Lunetten.

 
We wisten 24 en 35 leden te boeien. Inclusief be-
stuur. Er gaven zich 32 en 47 leden op. De bijeen-
komsten werden positief gewaardeerd.

Regionale samenwerking.
Behalve met het UWV, zie verderop, is er van sa-
menwerking geen sprake… niet met de huisartsen, 
niet met specialisten en ook niet met Raedelijn, de 
eerstelijnsondersteuningsorganisatie in Utrecht.

Verzekeringsartsen
Met de verzekeringsartsen loopt een samenwer-
king rond een samenscholing. Onze voorzitter zit 
in het organiserend comité.
Net als verleden jaar werd er een vergoeding van 
e 150 (ex BTW) gevraagd. Er namen 20 NVAB-
Utrecht-bedrijfsartsen deel aan de bijscholing op 
3 november onder de titel: Pijn de baas. Evenveel 
als verleden jaar.
Ook in 2012 zal een dergelijke samenscholing ge-
organiseerd worden.

25.5 Toekomstplannen
In 2012 gaan we minstens twee scholingen orga-
niseren. Wel is de vraag of we dit gratis kunnen 
blijven doen.

voorlopige onderwerpen de STECRrichtlijn Versla-
ving en een bijeenkomst over arbeidsrechtelijke 
aspecten, sociale zekerheid en verzekeringsge-
neeskunde.
Er zal een checklist ontwikkeld worden ter onder-
steuning van het opzetten van de nascholingen.
Er zal in overleg met het secretariaat van de NVAB 
besproken worden hoe de website van de kring op 
de NVAB-site verder geoptimaliseerd kan worden.
De evaluatieformulieren zullen verder verbeterd 
worden zodat er meer relevante informatie be-
schikbaar komt.
De samenwerking met het opleidingsinstituut 
AMC-Coronel inzake de begeleiding van coassis-
tenten zal verder worden uitgewerkt.

25 KRING UTRECHT

25.1 Samenstelling bestuur
P.C.M. den Bieman voorzitter
R.U. Melchers secretaris
J. Valkenburg penningmeester
M.E. Dik-Oudenbroek lid
W.J. Duits lid
L. Norder-Kuper lid
M.D.M. Tjiam lid
Mr. P.E. Rodenburg contactpersoon namens 
 NVAB-bestuur

25.2 Toelichting op de samenstelling
C. Scheele heeft het bestuur verlaten aan het eind 
2009 in verband met het aanvaarden van een 
opleidingsplaats psychiatrie in Bergen op Zoom.  
M. Dik heeft zich voor een bestuursfunctie aange-
boden. Het bestuur heeft dat in dank aanvaard.

25.3 Inleiding
Als belangrijkste taak van onze Kring zien we de 
scholingen. Sinds jaar en dag hebben we daar een 
vast patroon voor: donderdag, eind van de mid-
dag. Een scholing van twee uur (twee accreditatie-
punten) voorafgegaan door een kwartier huishou-
delijk vergaderen.
In 2010 hebben we de ledenbijeenkomsten gratis 
aangeboden.

25.4 Activiteiten
Het kringbestuur kwam zes keer bijeen. De be-
langrijkste onderwerpen waren scholing, samen-
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26.4. Toekomstplannen
In 2012 willen wij opnieuw drie nascholingen orga-
niseren. Wij zouden dit jaar een start willen maken 
met een nieuwe traditie, namelijk om één van de 
drie bijeenkomsten op een bedrijfslocatie te orga-
niseren.

27  NVAB-KRING ‘IJSSEL IN HET  
MIDDEN’

27.1 Samenstelling bestuur
W.J. Muller voorzitter
N. van Schaik 1e secretaris
J.M. van der Woude 2e secretaris
J.E. Hoogendoorn penningmeester
M.J.J. de Buscher lid
M.J. Geerts lid
W.M.F. Rooyendijk-Keijsers lid
G.B.S. Penders contactpersoon namens NVAB-
 bestuur

27.2 Taakstelling
De NVAB Kring ‘IJssel in het Midden’ heeft tot 
taak:
•	 het onderhouden en verbeteren van de con-

tacten tussen bedrijfsartsen en artsen uit de 
behandelende sector

•	 het organiseren van geaccrediteerde nascho-
lingsbijeenkomsten voor de leden - het bieden 
van een discussieplatform voor het beleid van 
de NVAB.

Het bestuur van de NVAB Kring ‘IJssel in het Mid-
den’ heeft in 2011 twee geaccrediteerde
nascholingsbijeenkomsten georganiseerd:
•	 17-5-2011: Somatoforme stoornissen/Soma-

tisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke 
Klachten/Aanpassingsstoornissen

•	 4-10-2011: Cognitieve beperkingen na CVA of 
hoofdletsel.

27.4 Toekomstplannen
Het bestuur van de NVAB Kring ‘IJssel in het Mid-
den’ wil in 2012 drie geaccrediteerde nascholings-
bijeenkomsten organiseren.

26  BEDRIJFSARTSENKRING OOST- 
BRABANT

26.1 Samenstelling bestuur
E.F.G.M. van Glabbeek secretaris/penningmeester
R.A.M. de Bruijn lid
B.J.G. Martens lid
J.C.A. Smolders lid
T.B.P. Miermans-Lousberg contactpersoon namens  
 NVAB-bestuur

26.2 Toelichting op de samenstelling
E. van Glabbeek heeft na vele jaren actieve bijdrage 
aan de kring besloten te stoppen per 1-1-2012. Wij 
zijn hem dankbaar voor de inzet die hij gedurende 
al deze jaren heeft laten zien. Wij hebben A.A.M.L. 
de Vries per 1-1-2012 bereid gevonden in ons be-
stuur zitting te nemen.

26.3 Taakstelling
Wij hebben als belangrijkste opdracht om nascho-
lingen voor leden van de kring te organiseren. 
Daarbij proberen wij nadrukkelijk de verbinding te 
leggen met de (richtlijnen van) de NVAB en het 
raakvlak tussen curatieve gezondheidszorg en be-
drijfsgezondheidszorg.

26.4 Activiteiten
Sinds een aantal jaren organiseren wij in eigen be-
heer nascholingen volgens een beproefd concept. 
Dit concept bestaat uit een gezamenlijk diner ge-
volgd door een nascholing in de Kapellerput in 
Heeze. Een afsluitende borrel completeert dit ge-
heel. En dit alles voor het acceptabele bedrag van 
e 50,- (sinds kort e 55,-).
Dat deze opzet aansluit bij een behoefte blijkt wel 
uit de opkomst van 40 tot 60 leden per keer.
In 2011 hebben wij op deze manier drie nascholin-
gen georganiseerd:
•	 20 januari 2011, Duurzame inzetbaarheid 

(NEN praktijkrichtlijn), H. Dam, bedrijfsarts 
en medeopsteller van de praktijkrichtlijn.

•	 20 oktober 2011, Revalidatie, training en re-
integratie bij patiënten met kanker, M. Nijziel 
(oncoloog MMC), G. Schep (sportarts MMC) 
en T. Rejda, bedrijfsarts.

•	 1 december 2011, Depressie preventie, M.H.H. 
Bastiaanssen (bedrijfsarts, Kwaliteitsbureau 
NVAB), M.A.J.M. Loo (handreiking depressie 
preventie, O. Smeets (Trimbos).
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