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Nieuwsbrief nr. 3/2017 
 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) 
 
Terugblik op de ledenvergadering op 1-12-2017  
De ledenvergadering van de NVKA werd gehouden op vrijdag 1-12-2017 in het AMC Amsterdam en 
ging vooraf  aan de Heijermanslezing. Er waren 16 leden aanwezig op de ledenvergadering. De 
belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering aan de orde kwamen waren de positionering 
van de klinisch arbeidsgeneeskundige, het verder ontwikkelen van een beroepsprofiel en een 
opleidingsmodule. Vooral het samenwerken met een beroepsvereniging zoals de NVAB blijkt van 
groot belang om te komen tot profielerkenning. Dat zal ook het doel zijn voor volgend jaar. Op 10-1-
2018 staat het eerste overleg gepland met de nieuwe voorzitter van de NVAB, Gertjan Beens. We 
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
KNMG Visiedocument “Zorg die werkt” 
De KNMG heeft het visiedocument “Zorg die Werkt” op 7-12-2017 aangeboden aan de nieuwe 
staatssecretaris Tamara van Ark van SZW. In het document staat driemaal de term klinisch ar-
beidsgeneeskundige vermeld: 
- De arbeidsarts verricht zijn werk in nauw overleg met de huisarts en, indien van toepassing, de  
  verzekeringsarts, medisch specialist(en) en klinisch arbeidsgeneeskundige (tweede lijn). 
- De klinisch arbeidsgeneeskundigen zijn nog divers georganiseerd; er is geen erkend specialisme. 
- Op dit moment is ook de functie van klinisch arbeidsgeneeskundige in ontwikkeling. 
Het bestuur ziet de laatste opmerking als een aansporing om inderdaad de ontwikkeling nader vorm te 
geven. Dit wordt zoals gezegd het thema voor 2018. 
 
Afscheid van Prof. Dr. Monique Frings-Dresen op 1-12-2017 
Het onderwerp van de Heijermanslezing was  “Beroepen en ziekte, van curatie naar preventie". In het 
programma was tevens de afscheidsrede van Prof. dr. Monique Frings-Dresen opgenomen, een 
prominent lid van de NVKA. Het bestuur heeft haar tijdens de afscheidsreceptie gefeliciteerd met de 
enorme staat van dienst en bedankt voor haar ondersteuning van de NVKA. Als hoogleraar beroeps-
ziekten heeft zij veel voor de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in Nederland betekent, chapeau.   
 
 
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 gewenst 
 
Het bestuur van de NVKA wenst u een gezond en succesvol 2018 toe. Wij hopen u ook volgend 
jaar weer te mogen ontmoeten bij één van de activiteiten die door de NVKA zal worden geor-
ganiseerd.  
 

 
 

 
Het bestuur van de NVKA 
 
Leo Elders, Roy Gerth van Wijk, Cobi Oostveen, Teake Pal en Thomas Rustemeyer 

 


