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Nieuwsbrief nr. 2/2018 
 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) 
 
Oproep ledenvergadering NVKA 2018 
 

Ledenvergadering NVKA 2018 30-11-2018 (Schrijf u in) 
De ledenvergadering van de NVKA wordt gehouden op vrijdag 30-11-2018 en gaat vooraf  aan de 
Heijermanslezing. Meldt u aan via de link: http://www.nvka.nl/formulier/aanmeldenalv.html. De 
ledenvergadering vindt plaats in het AMC van 11:00-13.00 uur, zaal AMC L0-218-2, en is inclusief de 
lunch.  
Het onderwerp van de Heijermanslezing is  overigens “Gevaarlijke stoffen". Deze lezing vindt eveneens 
plaats op vrijdag 30-11-2018 en wel van 13:00 tot 17:00, locatie Academisch Medisch Centrum, Universi-
teit van Amsterdam, collegezaal 4. Voor aanmelding zie de link: https://www.beroepsziekten.nl/node/78  
 
 
Terugblik 11-de jaarcongres op 12-10-2018 
Op een prachtige locatie, namelijk het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, werd het 11-de jaar-
congres van de NVKA gehouden, met als titel “Ziek door het beroep en dan”. In totaal bezochten 80 
collega’s het congres, waaronder bedrijfsartsen, advocaten en arbeidshygiënisten. De waardering voor dit 
congres met 7 sprekers was zeer hoog. Een onderdeel van het congres bestond uit een rondleiding door 
het museum waarbij kennis kon worden gemaakt met oude beroepen zoals die van touwslager, drukker, 
radmaker, molenaar, smid etc, Door het mooie weer, het was ongeveer 24 graden, en door het feit dat 
het openluchtmuseum in een bosrijke omgeving ligt, konden we echt spreken van perfecte omstandig-
heden. De omstandigheden waren eigenlijk nog beter dan vorig jaar toen we al konden genieten van een 
uitstekende ambiance. 
 

 Bij de touwslager 
 

Het congres kende een interessante reeks presentaties. Als eerste werd een introductie verzorgd over de 
stand van zaken rond beroepsziekten en de meldingen. Daarna werd volgende een reflectie op het thema 
tinnitus als beroepsziekte die vaak onderschat wordt. Na de pauze werd het onderwerp “effecten van 
maatregelen om bewegingsapparaat-klachten door werk te voorkomen” behandeld gevolgd door een 
toelichting op de juridische en financiële gevolgen van een beroepsziekte indien het komt tot een claim. 
Na de lunch werd in een dubbelpresentatie een analyse gepresenteerd van arbeidsdermatologische 
problematiek op een research afdeling van een verfproducerend bedrijf, waarbij juist de aandacht voor 
interventies en preventie een zwaartepunt bleken. De dag werd afgesloten met een niet al te gemakkelijk 
onderwerp namelijk PTSS bij de politie met een visie op het voorkomen van deze beroepsziekte. 
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Voor volgend jaar beraadt het bestuur zich weer op een nieuw jaarcongres 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 12-de jaarcongres in 2019 dat waarschijnlijk 
weer gehouden zal worden in oktober. 
 
Oproep nieuw bestuurslid 
Het bestuurslid Teake Pal, portefeuillehouder wetenschap en beroepsziekten, heeft te kennen gegeven 
dat hij aan het einde van dit jaar zijn functie wil neerleggen. Hij heeft naar eigen zeggen een leeftijd 
bereikt waarop hij graag het stokje wil overdragen aan de nieuwe generatie. Daarom is het bestuur 
geïnteresseerd in kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen voor een functie als bestuurslid van de 
NVKA. Voor inlichtingen omtrent deze positie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de NVKA, 
Leo Elders, telefonisch, 06-55741585 of via e-mail: info@nvka.nl. Het betreft een onbezoldigde functie. 
Benoeming vindt plaats door de leden van de NVKA voor de duur van maximaal 4 jaar met de mogelijk-
heid van verlenging. Wij doen een oproep aan de leden om zich te beraden op een kandidatuur en hopen 
tijdens de ledenvergadering van 30-11-2018 het nieuwe bestuurslid voor benoeming te kunnen voordra-
gen. 
 
 
Het bestuur van de NVKA 
 
Leo Elders, Cobi Oostveen, Roy Gerth van Wijk, Teake Pal en Thomas Rustemeyer 


