NVKA congres 12 oktober 2018

Ziek door het beroep en dan?
Diagnostiek, interventie en preventie bij beroepsziekten

Datum
vrijdag 12 oktober 2018
Locatie
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.
Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem.
Telefoon: 026-3576111
www.openluchtmuseum.nl
Kosten
De deelnamekosten bedragen voor
leden van de NVKA € 200,-. voor niet
leden € 275,- en voor (bedrijfsartsen en
verzekerings)artsen in opleiding (AIOS)
geldt een speciaal tarief van € 100,-.
Early-bird aanbieding
Indien u zich vóór 1 augustus 2018
aanmeldt krijgt u € 25,- korting op de
deelnamekosten.
Dat geldt voor leden, niet leden en AIOS.
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor
bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en
oncologen.
Inschrijving
U kunt zich inschrijven via website van de
NVKA: www.nvka.nl (kies congres).
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 mail.
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
www.nvka.nl

Jaarlijks worden er door bedrijfsartsen meer dan 6000 beroepsziekten
gemeld, waarbij psychische beroepsziekten, beroepsziekten van het
bewegingsapparaat en het gehoor boven aan staan. Zoals bekend, is er om
meerdere redenen sprake van een grote mate van onderrapportage, waarbij
het lastige van het leggen van de causale relatie tussen de aandoening en het
werk er één is.
Maar eenmaal de diagnose beroepsziekte gesteld, is de volgende vraag,
welke interventie is er bij deze patiënt nodig en welke preventieve
maatregelen zijn aangewezen om nieuwe gevallen te voorkomen? Wat weten
we eigenlijk over het beloop en reintegratie bij diverse beroepsziekten? Wat
weten we verder over de effectiviteit van preventieve maatregelen?
Het directe belang van de zieke werknemer maar ook van diens eveneens
blootgestelde collega’s is hierbij in het geding. Er ligt daarmee een
uitdaging voor de zorg in het algemeen en de bedrijfsarts en klinisch
arbeidsgeneeskundige in het bijzonder om arbozorg zo te organiseren dat
risico’s voor de gezondheid tot een minimum worden beperkt en terugkeer
naar werk wordt bevorderd. Het is essentieel dat dit onderwerp de aandacht
krijgt die het verdient.
De verschillende sprekers op dit congres zullen hierover hun licht
laten schijnen. Daarbij wordt ook de juridische kant niet vergeten. Op
de voorgrond staat visualisatie en een praktische uitwerking voor de
eerstelijns en de tweedelijns arbozorg. Diagnostiek bij werknemers met
een beroepsziekte vraagt namelijk om samenwerking met specialisten uit
de kliniek. Daarna moet de meest geschikte interventie worden gekozen
die moet leiden tot optimale preventie op individueel en groepsniveau. De
klinisch arbeidsgeneeskundige participeert in dit proces en moet een brug
slaan tussen curatieve zorg enerzijds en eerstelijns arbozorg anderzijds. Het
moet echt beter en het kan ook beter.

Doel van het congres
Optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende disciplines
binnen de arbozorg en het curatieve circuit, gericht op het voorkomen
van beroepsziektes, de diagnostiek ervan, het inzetten van de juiste
interventies en de ondersteuning van de reintegratie van werkenden met een
vastgestelde beroepsziekte.
Tijdens het congres wordt ingezoomd op beroepsgebonden aandoeningen
in een aantal specifieke beroepen. Uit de presentaties zal het nut en de
noodzaak blijken van arbocuratieve samenwerking. Implementatie daarvan
is een topprioriteit in de reguliere en arbozorg. Elke nieuwe beroepsziekte is
er immers één teveel!

Locatie
Het congres vindt plaats in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.
Onderdeel van de dag is een rondleiding door een deel van het museum,
waarbij een aantal oude ambachten worden getoond, waarvan specifieke
risico’s voorheen wellicht hebben geleid tot beroepsziektes.
Tijdens de borrel aan het einde van de dag bestaat er de mogelijkheid om
een kijkje te nemen in de Canon van Nederland.
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Ochtendprogramma

08,45 - 09.15

Ontvangst, koffie en registratie

09.15 - 09.20

Opening door dr. Leo Elders, voorzitter van de NVKA

		
		

Voorzitter ochtendprogramma:
	Dr. Leo Elders, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige, Rijndam Arbeidsrevalidatie en CALHAR
Rotterdam, voorzitter NVKA

09.20- 10.00
Beroepsziekten, waar staan we nu na al die jaren van melden?
			Drs. Gerda de Groene, bedrijfsarts werkzaam binnen het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten (NCVB) en consulent voor arbeidsgerelateerde longaandoeningen en psychische
aandoeningen, Polikliniek Mens en Arbeid (PMA), Amsterdam
10.00 - 10.40	Tinnitus, een onderschatte beroepsziekte met kansen voor interventie en preventie
			Dr. Bas Sorgdager, bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige audiologie, werkzaam binnen het
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten bij het Expertisecentrum Gehoor en Arbeid, Amsterdam
en werkzaam bij Beatrixoord, afdeling arbeidsrevalidatie, Groningen
10.40 - 11.10

Pauze

11.10 - 11.50	Het effect van maatregelen om bewegingsapparaat klachten door werk te voorkomen
			Dr. Paul Kuijer, bewegingswetenschapper en consulent Arbeidsgebonden aandoeningen
bewegingsapparaat Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam
11.50 - 12.30	De gevolgen van een beroepsziekte
			Mr. Lydia Charlier, mediator en advocaat Beeradvocaten, Amsterdam
12.30 - 13.20

Lunch

			
		
		

Middagprogramma
Voorzitter middagprogramma:
	Drs. Cobi Oostveen, bestuurslid NVKA en voorzitter bedrijfsarts-consulenten oncologie

13.20 - 14.00	Analyse, interventie en preventie van arbeidsdermatologische problematiek op een research
afdeling van een verfproducerend bedrijf
			Drs. Jan Bakker, bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige, Arbeids Dermatologisch Centrum,
VUmc, Amsterdam. Drs. Marianne Schulpen, bedrijfsarts en hoofd medische dienst, AkzoNobel
Coatings, Sassenheim
14.00 - 15.40
Rondleiding door een deel van het museum
			Onder leiding van een aantal deskundigen. Hierbij kijken we specifiek naar de gezondheidsrisico ’s
van een aantal (oude) ambachten
15.40 - 16.10

Pauze

16.10 -16.50
			

PTSS bij politie, van repareren aan de achterkant naar voorkomen aan de voorkant
Drs. Danielle Bavelaar, bedrijfsarts, Korps medisch adviseur Politie

16.50 - 17.00
			

Afsluiting
Dr. Teake Pal, klinisch arbeidsgeneeskundige en bestuurslid NVKA

17.00 - 17.45	Napraten en borrel met als optie een bezoek aan de Canon van de Nederland

