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Nieuwsbrief nr. 1/2020 
 
 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) 
 
Inleiding 
Na een succesvol verenigingsjaar 2019 presenteert het bestuur de eerste nieuwsbrief van 2020. 
Daarin willen we u informeren over de nieuwste ontwikkelingen. 2020 zal met name in het teken staan 
van samenwerking met andere beroepsverenigingen zoals Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), 
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) etc. Alleen door samenwerking 
kan de NVKA haar doelen realiseren. In deze nieuwsbrief wordt hierop nader ingegaan.  
 
Algemene ledenvergadering 24-1-2020 
Terugblik 
Op 24-1-2020 vond de algemene ledenvergadering 2019 van de NVKA plaats in Amersfoort. Er kon 
worden teruggekeken op een in alle opzichten positief verenigingsjaar. Zo steeg het ledental vorig jaar 
naar 144 leden. Een groot deel daarvan bezocht ook het 12-de jaarcongres van de NVKA in Zeist met als 
titel “Werkgerelateerde longziekten”. Dit werd georganiseerd samen met de Long Alliantie Nederland 
(LAN). De succesformule van onze congressen is steeds de bijdrage van verschillende deskundigen 
zowel op het gebied van arbeids- en bedrijfsgeneeskunde als ook curatief werkende professionals.  
 
Speerpunten 2020 
Verder werden drie belangrijke speerpunten besproken voor 2020:  
a. de ontwikkeling richting kaderarts bedrijfsarts naar analogie van de kaderarts huisarts.  
b. het gezamenlijk organiseren van een congres met de NVAB.  
c. verdere ontwikkeling van het BACO platform waarbij de bedrijfsartsen consulenten oncologie een meer 
prominente plaats in de zorg willen opeisen.  
Overigens kan worden gemeld dat het verenigingsjaar 2019 met een positief financieel resultaat kon 
worden afgesloten. De contributie van de NVKA voor 2020 blijft daardoor € 55,--. 
 
Wetenschappelijk gedeelte 
Naast het officiële gedeelte werd de ALV afgesloten met een wetenschappelijk gedeelte. Drs. Liesbeth 
van der Jagt, Coördinator NHG-kaderopleidingen, gaf in een presentatie een overzicht van de 
kaderopleidingen, die ook door niet huisartsen, zoals bedrijfsartsen, kunnen worden gevolgd. Zie ook 
https://www.nhg.org/scholing/11967. Tevens vindt u de presentatie op de website van de NVKA. 
 

 
Daarna gaf dr. Paul Kuijer, Bewegingswetenschapper en Principal Investigator. Coronel Instituut voor 
Arbeid en Gezondheid, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Polikliniek Mens en Arbeid, locatie 
AMC, Amsterdam een presentatie over knieartrose in relatie tot werk, preventie en postoperatieve zorg. 
Dit ging in de vorm van een quiz; een zeer boeiende en leerzame presentatie. Het wetenschappelijk 
gedeelte van de ledenvergadering was overigens geaccrediteerd met 2 punten. 
 
Vervolg nieuwe ontwikkeling klinische arbeidsgeneeskunde/project kaderarts 
Zoals gezegd gaat het NVKA bestuur zich vooral richten op de ontwikkeling van de opleiding kaderarts 
bedrijfsarts/ klinisch arbeidsgeneeskundige. Hierover vindt afstemming plaats met de NVAB en de NHG. 
Een eerste gesprek heeft al plaatsgevonden met mevr. L. van der Jagt, de coördinator van de NHG 
kaderopleiding op 9-1-2020. Op grond van dit gesprek heeft zij op 24-1-2020 een presentatie gegeven op 
de ALV en zich bereid verklaard mee te denken over de ontwikkeling van de kaderarts bedrijfsarts. 
Om zelf ervaring op te doen als kaderarts heeft de voorzitter van de NVKA zich ingeschreven voor de 
opleiding tot kaderarts bewegingsapparaat aan het Erasmus MC die in maart 2020 van start gaat. De 
ervaringen, die worden opgedaan tijdens deze opleiding, zullen worden gebruikt als input in het gesprek 
over het ontwikkeltraject dat moet leiden tot een registratie als kaderarts bedrijfsarts/klinisch arbeids-
geneeskundige. Deze ervaring zal worden gedeeld met het NVKA bestuur en de betrokken beroeps-
verenigingen. Doel is om uiteindelijk te komen tot een opleiding tot kaderarts met een eigen identiteit.  
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Een gedachte is dat een deel van de opleidingen samen met de kaderhuisarts gevolgd zal kunnen 
worden en dat er enkele bedrijfsarts specifieke onderdelen zullen moeten worden ontwikkeld.  
Het NVKA bestuur is uitgenodigd op de bestuursvergadering van de NVAB op 6-3-2020 voor nader 
overleg over de ontwikkeling van kaderarts bedrijfsarts. Daar zal het NVKA bestuur ook een “letter of 
intent” presenteren als grondslag voor de samenwerking met als doel te komen tot een ontwikkeltraject. 
Deze “letter of intent” zal in een volgende nieuwsbrief nader worden toegelicht. 

 
De kwaliteitstafel, het vervolg 
De kwaliteitstafel die op 29 juni 2018 van start is gegaan op initiatief van het Ministerie van SZW en 
deels VWS met als doel meer aandacht voor de kwaliteit van de sociale geneeskunde, heeft op 10-1-
2020 een vijfde zittingsronde gehouden. De NVKA participeert in dit traject. Er werden drie thema’s 
besproken. 1. De resultaten van de verkenning van een landelijk werkgeverschap. De resultaten laten 
zien dat centrale sturing en regie kunnen bijdragen aan grip op de instroomproblematiek. Dit hoeft niet 
perse via een model landelijk werkgeverschap maar kan ook via een regiemodel. Helaas ontbrak echter 
de financiële uitwerking voor beide modellen. 
 

 
 
Een tweede thema was de academische werkplaats nieuwe stijl. Er zal een pilot plaatsvinden in Amster-
dam naar de ontwikkeling van een Academische werkplaats Arbeid en Gezondheid nieuwe stijl die eind 
2020 zal worden geëvalueerd 
Een derde thema betrof de structurele financiering voor kennis en kwaliteitsbeleid. Er werd gepleit voor 
een kosteneffectiviteitsanalyse, maar ook een maatschappelijke kosten-baten analyse. Welke baten 
staan er tegenover de kosten van betere kwaliteit van zorg. Op 24-4-2020 vindt de volgende bijeenkomst 
plaats en zal nader worden ingegaan op de ontwikkelingen die hierboven zijn beschreven. Het NVKA 
bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet.  

 
Bedrijfsartsen consulenten oncologie: stand van zaken BACO-Platform.  
Ook dit jaar weer zal er veel aandacht worden besteed aan richtlijnen, congressen, beleidsvorming en de 
zorg rond het onderwerp kanker. Vooral het BACO platform zal dit blijven monitoren en initiatief nemen. 
Het BACO platform zal, net als de afgelopen jaren, actief blijven bijgedragen aan de bewustwording van 
de problematiek rond Kanker en Werk en met name het belang van “werk als behandeldoel”. 
De verankering van de zorg voor werk in de kliniek door de beschikbaarheid van de klinisch arbeids-
geneeskundige/BACO in de kliniek blijft een speerpunt. Een voorwaarde om dit doel te bereiken is  
financiering. Deze zorg moet dan onafhankelijk zijn van de bereidheid van de werkgever om deze te 
financieren en komt dan ook voor zelfstandigen beschikbaar. Deze financiering zou beschikbaar moeten 
komen via SZW of VWS. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en zorgverzekeraars zouden hierin ook 
meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor het behalen van dit doel zal met verschillende partijen de 
samenwerking worden gecontinueerd. 
Binnen de ontwikkeling van de opleiding tot kaderbedrijfsarts, zal ook de BACO opleiding een plek 
krijgen. Het NVKA bestuur zal deze opleiding verder ondersteunen in 2020. 
 
Jaarcongres 2020 (nr. 13) 
Het bestuur wil het 13-de jaarcongres organiseren samen met de NVAB. Het onderwerp voor het nieuwe 
jaarcongres staat nog niet vast maar op de locatie is al een optie genomen, Bilderberg Résidence Groot 
Heideborgh, te Garderen, op vrijdag 9-10-2020. Het congres moet nog verder worden ontwikkeld en de 
vraag is welke leden een bijdrage willen leveren. Vorig jaar heeft het bestuur dit zelf opgepakt, maar wil 
dit jaar de leden meer effectief betrekken bij de organisatie van het jaarcongres mede gezien de samen-
werking met de NVAB. Leg de datum in ieder geval reeds vast in uw agenda. 
 
Herbenoeming bestuursleden en afscheid Roy Gerth van Wijk 
De ledenvergadering heeft op 24-1-2020 Leo Elders herbenoemd als voorzitter NVKA voor een periode 
van 4 jaar. Cobi Oostveen is eveneens herbenoemd voor 4 jaar als vice-voorzitter NVKA. Ook de  
bestuurstermijn van Thomas, Rustemeijer, als bestuurslid werd met instemming van de aanwezige leden 
met 4 jaar verlengd. 
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Tijdens de ALV werd afscheid genomen van Roy Gerth van Wijk als penningmeester. Met zijn emeritaat 
in zicht heeft Roy Gerth van Wijk, het bestuur te kennen gegeven dat hij graag zijn lidmaatschap wil 
overdragen aan een nieuw bestuurslid. Roy heeft tijdens de volledige looptijd van zijn bestuurslidmaat-
schap vanaf 16-11-2011 met overgave de functie van penningmeester vervuld.  
 

 
 
   Roy Gerth van Wijk kreeg een afscheidscadeau uitgereikt door Leo Elders 
 
Het was een genoegen om met hem te mogen samenwerken en het bestuur wil hem dan ook van harte 
bedanken voor de onbaatzuchtige bijdrage die hij in al die jaren heeft geleverd aan het bestuurswerk. Op 
gepaste wijze zal het bestuur nog separaat afscheid nemen van Roy. Tevens zal zij aanwezig zijn op zijn 
afscheidsrede als hoogleraar Allergologie, op 19-6-2020, op de Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus 
Woudestein. 
Overigens is ondanks de intentie van het bestuur een nieuwe penningmeester te benoemen geen kandi-
daat gevonden voor deze positie. Deze taak zal in de komende periode eerst worden waargenomen door 
de voorzitter. Daarna kan worden beoordeeld of het bestuur alsnog uitbreiding behoeft gezien de taak-
stelling die het zich heeft opgelegd voor dit verenigingsjaar. 
 
Het bestuur van de NVKA 
Leo Elders, Cobi Oostveen, Thomas Rustemeyer en Bertus Robeer 


