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Nieuwsbrief nr. 2/2017 
 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) 
 
Oproep ledenvergadering NVKA 2017 
 

Ledenvergadering NVKA 2017 1-12-2017 (Schrijf u in) 
De ledenvergadering van de NVKA wordt gehouden op vrijdag 1-12-2017 en gaat vooraf  aan de 
Heijermanslezing. Meldt u aan via de link: http://www.nvka.nl/formulier/aanmeldenalv.html. De 
ledenvergadering vindt plaats van 11:30-13.00 uur en is inclusief de lunch. Het onderwerp van de 
Heijermanslezing is  overigens “Beroepen en ziekte, van curatie naar preventie". Deze lezing vindt 
eveneens plaats op vrijdag 1 december en wel van 13:30 tot 17:00, locatie Academisch Medisch 
Centrum, Universiteit van Amsterdam, collegezaal 1. Voor de aanmelding zie de link:  
https://www.beroepsziekten.nl/ncvb/agenda/heijermanslezing-beroepen-en-ziekte.  
 
 
Terugblik jubileumcongres Chronisch ziek en werk op 13-10-2017 
Op 18-9-2007 werd de NVKA opgericht. Het congres ter ere van het tienjarig bestaan van de 
vereniging werd gehouden in Congrescentrum Antropia te Driebergen. In totaal bezochten 70 collega’s 
het congres, waaronder bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. De waardering voor 
dit congres met 7 sprekers waaronder 4 hoogleraren was zeer hoog. Door het mooie weer en door het 
feit dat het congrescentrum in een bosrijke omgeving ligt konden we echt spreken van perfecte omstan-
digheden. Beter hadden we het niet kunnen treffen op ons jubileumcongres. 
Eerst werd een introductie verzorgd over chronische ziekten en arbeidsparticipatie. Daarna werd de 
richtlijn chronisch ziek en werk behandeld gevolgd door het thema kanker en werk vanuit een klinisch 
arbeidsgeneeskundige benadering. In het middagprogramma werd vervolgens het thema diabetes en 
werk, gezond gewicht en belangrijke factor voor duurzame inzetbaarheid, reumatische aandoeningen en 
werk en de rol van werk en werkomstandigheden bij het ontstaan en verergeren van kanker behandeld. 
 

 
 

De dag, die qua weer wat bewolkt begon, eindigde in zonneschijn, een reflectie van de goede sfeer die er 
overigens de hele dag heerste. Voor volgend jaar beraadt het bestuur zich weer op een nieuw jaarcon-
gres en zal daarbij gebruik maken van de suggesties die tijdens het congres zijn gedaan. Tijdens de 
komende ledenvergadering zullen de leden zich ook kunnen uitspreken over het onderwerp van dit 11-de 
jaarcongres in 2018 dat waarschijnlijk weer gehouden zal worden in oktober. 
 
Het bestuur van de NVKA 
 
Leo Elders, Roy Gerth van Wijk, Cobi Oostveen, Teake Pal en Thomas Rustemeyer 

 


