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Jimmy

Boudewijn de Groot

Hoe sterk is de eenzame fietser
die kromgebogen over zijn stuur
tegen de wind
zichzelf een weg baant?
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BG-dagen 2016
Disclosure belangen spreker

(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

• Ministerie SZW

• TNO

Subsidie

Opdrachtverlening 





Visie en Missie van de NVAB

De NVAB wil dat alle werkenden kunnen rekenen 
op goede toegankelijke arbeidsgerelateerde zorg. 

Deze zorg richt zich op het bewaken, beschermen 
en bevorderen van de gezondheid van alle 
(potentieel) werkenden en het streven naar een 
verantwoorde arbeidsbelasting en 
arbeidsomstandigheden. 



De medewerkers van de NVAB in Utrecht 



Projecten

• Vraagbaak

• Visitatie

• Richtlijnen

• Opleiding

• Lobby

Opbouw: muziek, stand van zaken en toekomst





Questions

Moody Blues

Why do we never get an answer
When we're knocking at the door
With a thousand million questions
About hate and death and war?



Vraagbaak@nvab-online.nl

• Circa 300 vragen per jaar

Onderwerpen:

juridisch, privacy, beroepsgeheim, dossier,
randvoorwaarden, samenwerking met 
case-managers en verzekeringsartsen.



Vraagbaak@nvab-online.nl

Vragen:

Hoe ver strekt onze (juridische) ondersteuning?

- NVAB is een wetenschappelijke beroepsvereniging

- Geen materiële belangenbehartiging

- Geen “NVAB-keurmerk”

Ondersteuning leden in de knel?





Visite

Lenny Kuhr

Visite

Visite 

Een huis vol visite



Visitatie

• 95% van de bedrijfsartsen heeft een eigen
individueel verbeterplan

• Visitatie is geen professioneel examen

• Visitatie is interne reflectie op het eigen
functioneren

• Signalen uit praktijk en ledenraadpleging: 
herprofilering noodzakelijk



Visitatie herprofileren

Commissie Visitatie Bedrijfsartsen:

• Visitatie = reflectie

• Reflecteren kun je leren

• Interactie met collega’s onmisbaar

• Eigen praktijk is startpunt

• Aanpassing visitatie-instrumenten

• Eind 2016 pilot





Wonderful world

Sam Cooke

Don't know much 
about history

Don't know much 
biology

Don't know much 
about a science book

Don't know much 
about the French I took



Richtlijnen

2016

• Depressie (samen met VA)

2017

• Kanker en werk

• Herziening zwangerschap en werk

• Herziening Astma/COPD

• Arbeidsconflicten

• Herziening overspanning/burn-out



Richtlijnen

• Geen evidence beest, maar evidence based!

• Patiëntenparticipatie, shared decision making

• Praktijkgericht

• App Ischemische hartziekten

Noodzakelijk voor de toekomst:

• Onderzoek

• Structurele financiering





Another brick in the wall 

Pink Floyd

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone



Opleiding

• MMV, KOERS

• Vernieuwing competentieprofiel



Opleiding

Naar een nieuw Landelijk Opleidingsplan

met o.a Kritische Beroepsactiviteiten

Toekomst:

• Implementatie opleidingsplan

• Verhoging instroom (financiering, imago)





The times they are a-changin’

Bob Dylan

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won't come again



Lobby

Ministeries SZW en VWS

Vaste Kamercommissie SZW

Werknemers- en werkgeversorganisaties

Onderwerpen:

• Nieuwe Arbowet

• Instroom in de opleiding

• Academisering



Vaste Kamercommissie SZW

Van Weijenberg 
d66

Anoushka 
Schut-Welkzijn 
VVD

Pieter Heerma

CDA
Linda Voortman
Groen Links

John Kerstens 
PvdA

Paul Ulenbelt
SP

Grace Tanamal
PvdA



Wordt vervolgd!!!



Bedrijfsgeneeskundige dagen 2016

Leve(n) lang werken…

Verstandig lang(er) doorgaan…

Hoe doen we dat…




