Meewerken aan de wetenschappelijke onderbouwing van het bedrijfsartsenvak?
De Commissie Richtlijn Ontwikkeling en Wetenschap (CROW) zoekt enthousiaste NVAB-leden die
geïnteresseerd zijn in de beleidsmatige aspecten van kwaliteitsbevordering en wetenschappelijke
onderbouwing van de beroepsuitoefening. Er zijn momenteel vier vacatures door vertrek en behoefte aan
uitbreiding. We zoeken kandidaten met een achtergrond van aios bedrijfsgeneeskunde, praktiserend
bedrijfsarts en/of van onderzoeker/wetenschappelijk medewerker.
Over de CROW
De CROW streeft naar een samenstelling van acht leden met als achtergrond: aios bedrijfsgeneeskunde,
praktiserend bedrijfsarts, docent/opleider van een bedrijfsartsenopleiding en onderzoeker/wetenschapper.
Aan de commissievergaderingen wordt ook deelgenomen door de portefeuillehouder onderwijs &
wetenschap van het NVAB-bestuur en een vertegenwoordiger van Kwaliteitsbureau NVAB.
De CROW geeft advies over richtlijnontwikkeling en wetenschapsbeleid aan NVAB-bestuur en
Kwaliteitsbureau. Ook heeft de CROW een rol bij het beoordelen van projectplannen voor
ontwikkeling/herziening van NVAB-richtlijnen en het bewaken van de voorgang van die trajecten, alsmede
het beoordelen/autoriseren van richtlijnen van derden waarin een NVAB-vertegenwoordiger de ‘factor
arbeid’ heeft vormgegeven.
Wat wordt van CROW-leden verwacht?
De CROW vergadert 4-6 keer per jaar op dinsdagmiddag van 16.00u tot 18.00u bij de NVAB in Utrecht.
Naast de vergaderingen wordt van leden verwacht dat ze hun aandeel leveren bij het beoordelen en
becommentariëren van richtlijnen, kwaliteitstandaarden en andere ‘kennis-producten’ die de NVAB voor
commentaar of autorisatie worden voorgelegd. CROW-leden worden ook geacht om projectplannen voor
NVAB-richtlijnen te beoordelen en de voortgang en het resultaat te beoordelen. De vergaderingen en
bijkomende activiteiten van de CROW kosten leden circa een halve dag per maand.
Wat biedt de CROW?
De CROW voert interessante discussies en er wordt actuele insight information gedeeld over de
ontwikkeling van het bedrijfsartsenvak in relatie tot het beleid inzake richtlijnontwikkeling,
kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en de wetenschap.
De CROW was een belangrijke initiatiefnemer voor de ontwikkeling van NVAB-richtlijnen, de oprichting van
Kwaliteitsbureau NVAB en voor het instellen van de NVAB-leerstoel aan het AMC die sinds 1 mei 2011 door
Carel Hulshof wordt ingevuld. Daarnaast heeft de commissie een rol in het beoordelen van verzoeken tot
ondersteuning van bijvoorbeeld subsidieaanvragen van onderzoeksinstituten, het beoordelen van
multidisciplinaire richtlijnen van andere organisaties etc.
Belangstelling?
Stuur dan vóór 1 oktober 2018 een korte motivatie vergezeld van een curriculum vitae aan: Jacqueline
Gerritsen, secretaris CROW (j.gerritsen@nvab-online.nl).
Nadere informatie kunt u inwinnen bij Theo Senden, voorzitter CROW (06-11724044 of t.senden@cf.ru.nl).

