
 

 1 

Nieuwsbrief nr. 1/2021 
 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) 
 
Algemene ledenvergadering (ALV) 3 februari 2021 
Het voordeel van online vergaderen is dat niemand hoeft te reizen om toch deel te kunnen nemen. Dat 
had een positief effect op het aantal inschrijvingen. Maar liefst 38 leden waren bij de avondsessie 
ingelogd. Het  wetenschappelijk gedeelte, aansluitend aan de ALV, was geaccrediteerd met 2 punten en 
werd verzorgd door twee sprekers met twee thema’s die complementair zijn.   

Prof. Dr. Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde bracht 
met haar bijdrage: De wisselwerking tussen klinische arbeidsgeneeskunde, kennisontwikkeling en 
Arbo-curatieve zorg, de discussie op gang. Indien uitkomst maten worden genomen zoals terugkeer 
naar werk of verzuim, dan kan men zich de vraag stellen of deze uitkomstmaat voldoende wetenschap-
pelijke bewijs levert om het belang van Arbo-curatieve samenwerking te onderbouwen. Mogelijk zijn 
andere uitkomstmaten nodig die dit veel duidelijker maken. Wat verder ontbreekt is meer aandacht voor 
de effectiviteit van deze samenwerking en naar de toegevoegde waarde en de bijdrage van diversie zorg- 
of Arboprofessionals. In de opleiding zou Arbo-curatieve samenwerking in ieder geval een plaats moeten 
krijgen maar dan moeten de zorgprofessionals elkaar in de opleiding niet te snel uit het oog verliezen. 
Daar waar de opleiding van curatieve beroepen via de academie loopt is die van bedrijfsartsen buiten de 
academie geplaatst en dat is zorgelijk omdat men elkaar dan later veel minder gauw kan vinden. 
Ook werden enkele wensen geuit voor de toekomst zoals meer financiering van onderzoek naar werk-
gerichte zorg en beroepsrisico’s, een opleiding samen met huisartsen en vice versa, een klinische 
verdieping in de arbeidsgeneeskundige opleiding en een werkpoli in het ziekenhuis en arbeidsgenees-
kundige consultenten voor huisartsen en andere zorgvoorzieningen. Kortom, veel stof tot nadenken maar 
vooral veel aandachtspunten die om actie vragen. 
 

 
 

Prof. Dr Swen Malte John, hoogleraar en voorzitter van het Departement voor Dermatologie, 
Environmental Medicine, Health Theory van de universiteit van Osnabrück gaf eveneens een bijzonder  
interessante presentatie vanuit Duits perspectief met als titel: Occupational dermatology, prevention 
and rehabilitation.  

                                          
 

Als eerste ging hij in op de veel voorkomende huidaandoeningen op het werk veroorzaakt door handen- 
wassen en handschoen gebruik. Er werden mooie oplossingen besproken als vorm preventie. Een 
tweede belangrijke groep van patiënten zijn de werknemers die blootgesteld zijn aan zonlicht en daardoor 
allerlei huidafwijkingen kunnen ontwikkelen waaronder huidkanker. Hij besprak de wereldwijde zorg die 
nodig is om de gevolgen van UV straling op de werkplek tegen te gaan. Ook de rol van de overheid in 
Duitsland blijkt hierin doorslaggevend. Terwijl in Nederland dit thema sterk onbelicht is bij de politiek leeft 
dit thema wereldwijd wel en is als gezondheidsrisico geadopteerd door de WHO. In Duitsland bestaat er 
zelfs wetgeving om werknemers tijdens een bepaalde periode van het jaar te beschermen en ook is 
financiële compensatie aanwezig voor hen die uiteindelijk toch een beroepsziekte ontwikkelen. Wat dat 
betreft kan de presentatie rechtstreeks worden doorgestuurd naar de politieke partijen in Nederland die 
het onderwerp beroepsziekten zouden moeten opnemen in hun verkiezingsprogramma’s. De presentaties 
zijn als pdf files te downloaden op de website van de NVKA. 
 
De tweejaarlijkse NVKA stimuleringsprijs 
Op initiatief van een aantal leden zal het bestuur een tweejaarlijkse prijs instellen voor leden die een 
uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd op het gebied van de Arbo-curatieve samenwerking. Er wordt nu 
gewerkt aan de voorwaarden voor toekenning. Zo zal een reglement worden opgesteld en een commissie 
worden ingesteld die te inzendingen zal beoordelen. Ook moet nog een naam worden gegeven aan de 
prijs. Mocht u een suggestie hebben voor de naam dan houdt het bestuur zich aanbevolen. De intentie is 
om de eerste NVKA prijsuitreiking te houden in 2022, want dan bestaat de vereniging 15 jaar.  
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Jaarcongres 2021 
Het  NVKA bestuur heeft aan de leden tijdens de ALV gevraagd naar onderwerpen die interessant 
zouden kunnen zijn voor een jaarcongres. Er werden een aantal suggesties gedaan, zoals klinische 
arbeidstoxicologie, stoffen gerelateerde beroepsziekten, stralingsgeneeskunde, toxicologie bij 
bijvoorbeeld werknemers van hoogoven medewerkers, etc. Om eens uit de sfeer van COVID te stappen 
heeft het bestuur uiteindelijk besloten om een online congres te houden op vrijdag 8 oktober van 13:00-
17:00 uur, met als titel Arbeidstoxicologie, nieuwe technieken met nieuwe arbeidsrisico’s. 
Reserveer deze datum vast  in uw agenda. 
 

 
 
Letter of intent voor samenwerking NVKA/NVAB/NHG/LHV 
Het NVKA bestuur heeft nu een letter of intent geschreven om samen met de NVAB de NHG/LHV te 
benaderen voor de ontwikkeling van een opleiding tot kaderbedrijfsarts. Hierover zal binnenkort met de 
NVAB eerst vooroverleg moeten plaatsvinden om zo te komen tot het gewenste overleg met de andere 
partijen dat het startpunt moet zijn voor de ontwikkeling van de opleiding tot kaderbedrijfsarts. Dit wordt 
namelijk het speerpunt voor 2021. 
 

 
 
                                                    
 
Kanker en werk 
Een tweede speerpunt voor 2021 maar ook daarna is kanker en werk. Immers, er is sprake van 
vergrijzing in de samenleving en dus ook onder werknemers. De zorg voor hen die deze aandoening 
ontwikkelingen vraagt om Arbo-curatieve samenwerking. Hoewel er al jaren een opleiding tot Bedrijfsarts 
consulten oncologie (BACO) bestaat zou het een grote stap voorwaarts zijn als deze bijzondere 
bekwaamheid uitgedrukt wordt in een registratie. Deze intentie kan worden meegenomen in de ontwik-
keling van de opleiding tot kaderbedrijfsarts. Het bestuur zal daar het komende jaar met alle betrokken 
een visie en plan voor ontwikkelen. Tevens zal er aandacht blijven voor de doelen rondom het thema 
“werkbehoud” zoals die zijn opgenomen in het Nationaal Actieplan Kanker en Leven.  
 

 
 
 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan zien wij uw reactie 
graag tegemoet: secretariaat@nvka.nl.  
 
Het bestuur van de NVKA 
Leo Elders, Cobi Oostveen, Thomas Rustemeyer en Bertus Robeer 


