
Datum 
vrijdag 25 september 2015

Locatie 
Rijndam revalidatiecentrum,
Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam, 
telefoon: 010-2412550. 

Kosten 
De deelnamekosten bedragen voor leden van 
de NVKA € 150,-. voor niet leden € 225,- en 
voor (bedrijfsartsen en verzekerings)artsen 
in opleiding (AIOS) geldt een speciaal tarief 
van € 100,-.

Early-bird aanbieding 
Indien u zich vóór 1 augustus 2015 aanmeldt 
krijgt u € 25 korting op de deelnamekosten. 
Dat geldt voor leden, niet leden en AIOS.

Accreditatie 
Accreditatie wordt aangevraagd voor 
bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, 
revalidatieartsen en neurologen.

Inschrijving 
U kunt zich inschrijven via de website van de 
NVKA: www.nvka.nl. 

Bevestiging 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging 
en een factuur. Ongeveer twee weken 
voorafgaande aan het congres ontvangt u 
een routebeschrijving en verdere informatie 
per email.

Annulering 
Bij annulering tot en met 30 augustus 
wordt € 35 administratiekosten in rekening 
gebracht.
Na deze datum blijven de volledige 
deelnamekosten verschuldigd. 

Organisatie en inlichtingen 
Secretariaatsbureau NVKA  
EPS 2.0
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven   
T: 040-2911422
E: secretariaat@nvka.nl 

Contactpersoon
Dr. Leo A.M. Elders
M: 06-55741585
E: info@nvka.nl 

NVKA congres 25 september 2015

Hoofd-Zaken
Wat zich in het hoofd afspeelde is lange tijd een onbegrepen gebied 
binnen de geneeskunde gebleven. Pas in de afgelopen decennia is 
door ontwikkelingen in o.a. de pathologie, radiologie, farmacologie en 
neuro-chirurgie veel kennis ontstaan over ziekteprocessen die zich in 
ons brein afspelen. Termen als hoofdpijn, migraine, duizeligheid en 
cognitieve achteruitgang kent overigens iedereen. Maar wat betekent 
dit concreet voor de werknemer op de werkvloer en zeker even 
belangrijk: wat moet de bedrijfsarts of verzekeringsarts weten om in 
de diagnostiek, behandeling en begeleiding van deze aandoeningen 
hoofd- en bijzaken goed van elkaar te kunnen scheiden.

De verschillende sprekers op dit congres krijgen de gelegenheid 
om daar hun licht over te laten schijnen. Dat gebeurt enerzijds via 
presentaties waarbij verschillende deelgebieden in de geneeskunde 
stil staan bij verschillende typen hoofd- aandoeningen. Anderzijds 
staat ook een praktische uitwerking voor de eerstelijns arbozorg op 
de voorgrond. Begeleiding van werknemers met hoofd-gerelateerde 
problemen vraagt echter om samenwerking met specialisten uit de 
kliniek. De klinisch arbeidsgeneeskundige participeert in dit proces 
en moet een brug slaan tussen curatieve zorg enerzijds en arbozorg 
anderzijds. 

Om de samenhang met de kliniek te onderstrepen wordt dit congres 
georganiseerd in samenwerking met Rijndam Arbeidsrevalidatie, 
onderdeel van Rijndam Revalidatiecentrum Rotterdam.

Over de NVKA

De NVKA heeft als missie het bevorderen van de klinische 
arbeidsgeneeskunde in de ruimste zin van het woord. Ze streeft 
naar een wetenschappelijke onderbouwing van de klinische 
arbeidsgeneeskunde en naar het bevorderen en bewaken van een 
adequate uitoefening van de klinische arbeidsgeneeskunde.
Klinische arbeidsgeneeskunde is het domein binnen de geneeskunde 
waarin structureel gebruik wordt gemaakt van specifieke arbeids- 
en bedrijfsgeneeskundige kennis in een reguliere klinische of 
transmurale setting voor patiënten, waarbij de factor arbeid relevant 
is voor diagnostiek, behandeling en/of prognose.
Iedereen die beroepshalve affiniteit heeft met de klinische 
arbeidsgeneeskunde, zoals medisch specialisten, bedrijfsartsen en 
andere disciplines (neurologen etc.) kan lid worden tegen een geringe 
jaarlijkse contributie. U kunt zich aanmelden als lid via de website 
van de NVKA: www.nvka.nl.

Doel van het congres

Het doel van dit congres is het bieden van inzicht in de meerwaarde 
van klinische arbeidsgeneeskunde binnen de vakgebieden die 
betrokken zijn bij de beoordeling, behandeling en begeleiding 
van patiënten met hoofdgerelateerde aandoeningen. Op het 
congres komen klinische arbeidsgeneeskundige aspecten binnen 
verschillende deelgebieden in de gezondheidszorg aan bod. Het zal 
zich concentreren op een aantal categorieën aandoeningen en een 
aantal specifieke beroepen. Uit de presentaties zal het nut blijken van 
intensieve samenwerking tussen de kliniek en de wereld van het werk.
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   Hoofd-Zaken

    Voorzitter ochtendprogramma:
    Dr. L.A.M. Elders bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige, Rijndam Arbeidsrevalidatie en 

CALHAR ErasmusMC Rotterdam, tevens voorzitter NVKA

 09.00  - 09.30  Ontvangst, koffie en registratie

 09.30  - 09.40  Opening door de voorzitter NVKA en welkomstwoord door dr. M.P. Bergen, voorzitter Raad 
van Bestuur van Rijndam Revalidatiecentrum, Rotterdam

Hoofdzaken 09.40  - 10.30 Hoofdpijn: een praktisch overzicht aan de hand van de NHG-standaard
   Mevr. drs. L. Boelman, huisarts, Praktijk Langbroek, Langbroek

 10.30  - 11.05  Duizeligheid: Oorzaken therapie, arbeidsrelevante aspecten
    E. Hendriks, fysio manueeltherapeut (MMT) en sportfsyiotherapeut i.o. (MPST), 

Revalidatiecentrum Drechtsteden, Dordrecht

 11.05  - 11.35 Pauze

 11.35  - 12.10   Het minder fitte brein: slaapproblemen en obstructief slaapapneusyndroom
    Mevr. dr. R.M. Rijsman, neuroloog, somnoloog, Centrum voor Slaap-Waakstoornissen, 

Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag

 12.10  - 13.00 Lunch

   Voorzitter middagprogramma:
     Dr. T. Pal, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige, Nederlands Centrum voor 

beroepsziekten, Amsterdam en bestuurslid NVKA beroepsziekten en wetenschap

Het Brein 13.00  - 13.35  Hersenbeschadiging door beroepsmatige blootstelling
    Mevr. drs. A.F. Lenderink, arts-onderzoeker bij het Nederlands Centrum voor beroepsziekten, 

Amsterdam 

 13.35  - 14.10 Betekenis van neuropsychologisch onderzoek bij verdenking op neurotoxische schade 
    Mevr. drs. E. van Valen, neuropsycholoog en hoofd Solvet Team, Nederlands Centrum voor 

Beroepsziekten en tevens werkzaam bij Polikliniek Mens en Arbeid, Amsterdam

 14.10  - 14.45  Neuroradiologie: beeldvormende diagnostiek, technieken, functionele MRI’s
    Mevr. dr. L. Reneman, associate professor neuroradiologie, Academisch Medisch Centrum, 

Amsterdam

 14.45  - 15.15  Pauze

Participatie 15.15  -15.45  Preventie van cognitieve achteruitgang tijdens het werkzame leven
    Dr. M. van Boxtel, psycholoog, associate professor, afdeling psychologie en neurosccience 

Universiteit van Maastricht, Maastricht

 15.45  - 16.15 Rijbewijs bij hersenbeschadiging
    R.A. Bredewoud, arts, hoofd medische zaken, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, 

Rijswijk

 16.15  - 16.45   Functionele geschiktheid bij neurologische aandoeningen
    Mevr. drs. D. van Dijk, bedrijfsarts, Arbo Unie, Amsterdam

 16.45  - 17.15  Aan het werk met hersenletsel: van revalidatie naar re-integratie
    Mevr. E. Weustink, ergotherapeut en eigenaar Weustink & Partners, Rotterdam

 17.15 - 17.20  Afsluiting

 17.20  - 18.00  Napraten en borrel


