
Datum 
vrijdag 13 oktober 2017 

Locatie 
Congrescentrum Antropia te Driebergen. 
Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen-
Rijsenburg. Telefoon: 0343-531818
Route: https://www.antropia.nl/route/ 

Kosten 
De deelnamekosten bedragen voor 
leden van de NVKA € 200,-. voor niet 
leden € 275,- en voor (bedrijfsartsen en 
verzekerings)artsen in opleiding (AIOS) 
geldt een speciaal tarief van € 100,-.

Early-bird aanbieding 
Indien u zich vóór 1 augustus 2017 
aanmeldt krijgt u € 25,- korting op de 
deelnamekosten. 
Dat geldt voor leden, niet leden en AIOS.

Accreditatie 
Accreditatie wordt aangevraagd voor 
bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en 
oncologen.

Inschrijving 
U kunt zich inschrijven via website van de 
NVKA: www.nvka.nl (kies congres). 

Bevestiging 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging 
en een factuur. Ongeveer twee weken 
voorafgaande aan het congres ontvangt u 
een routebeschrijving en verdere informatie 
per mail.

Annulering 
Bij annulering tot en met 30 augustus 
wordt € 35,- administratiekosten in 
rekening gebracht.
Na deze datum blijven de volledige 
deelnamekosten verschuldigd. 

Organisatie en inlichtingen 
Secretariaatsbureau NVKA  
EPS 2.0
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven   
T: 040-2911422
E: secretariaat@nvka.nl 

Contactpersoon
Dr. Leo A.M. Elders
M: 06-55741585
E: info@nvka.nl 

www.nvka.nl
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Chronisch ziek en werk
‘Het aantal mensen met een chronische aandoening in de 
Nederlandse beroepsbevolking neemt toe. De gevolgen van 
chronische aandoeningen voor arbeidsparticipatie is dan ook 
een thema dat in toenemende mate aandacht behoeft. Omdat 
veel mensen niet één maar meerdere chronische aandoeningen 
hebben en omdat mensen met verschillende typen chronische 
aandoeningen vaak met gelijksoortige problemen op het gebied van 
arbeid kampen, is er behoefte aan een ziekte-overstijgende richtlijn. 
Daarnaast komt de rol van de werk(zoek)ende in het proces van 
terugkeer naar, of zoeken van werk steeds centraler te staan’, aldus 
de richtlijn Chronisch zieken en werk uit 2016.

Op dit congres  zullen verschillende sprekers hun licht  laten 
schijnen over de gevolgen van het hebben van een chronische ziekte 
voor werk en interventies om arbeidsparticipatie te bevorderen. Dat 
gebeurt enerzijds via presentaties waarbij stil gestaan wordt bij veel 
voorkomende  chronische aandoeningen. Anderzijds is er aandacht 
voor een praktische uitwerking voor de eerstelijns arbozorg. 
Begeleiding van werknemers met chronische aandoeningen vraagt 
om samenwerking met specialisten uit de kliniek. De klinisch 
arbeidsgeneeskundige participeert in dit proces en moet een brug 
slaan tussen curatieve zorg enerzijds en arbozorg anderzijds. 
Arbocuratieve samenwerking is gericht op het verbeteren van de  
kwaliteit van de zorg gericht op arbeidsparticipatie en dat  is tevens 
een belangrijk leerdoel van dit congres.

Over de NVKA

De NVKA heeft als missie het bevorderen van de klinische 
arbeidsgeneeskunde in de ruimste zin van het woord. Ze streeft 
naar een wetenschappelijke onderbouwing van de klinische 
arbeidsgeneeskunde en naar het bevorderen en bewaken van 
een adequate uitoefening van de klinische arbeidsgeneeskunde. 
Klinische arbeidsgeneeskunde is het domein binnen de 
geneeskunde waarin structureel gebruik wordt gemaakt van 
specifieke arbeids- en bedrijfsgeneeskundige kennis in een 
reguliere klinische of transmurale setting voor patiënten, waarbij 
de factor arbeid relevant is voor diagnostiek, behandeling en/of 
prognose. Iedereen die beroepshalve affiniteit heeft met de klinische 
arbeidsgeneeskunde, zoals medisch specialisten, bedrijfsartsen 
en andere disciplines (oncologen, internisten, reumatologen, 
verzekeringsartsen etc.) kan lid worden tegen een geringe jaarlijkse 
contributie. U kunt zich aanmelden als lid via de website van de 
NVKA: www.nvka.nl.

Doel van het congres

Het congres heeft tot doel medische specialisten en klinische 
arbeidsgeneeskundigen nader tot elkaar te brengen. Het zal zich 
concentreren op een aantal categorieën aandoeningen en een aantal 
specifieke beroepen. Uit de presentaties zal het nut blijken van 
arbocuratieve samenwerking en de noodzakelijke implementatie 
daarvan in de reguliere zorg.
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   Chronisch ziek en werk

   Ochtendprogramma

 09.00  - 09.30  Ontvangst, koffie en registratie

 09.30  - 09.35  Opening door dr. Leo Elders, voorzitter van de NVKA

   Voorzitter ochtendprogramma:
     Dr. Leo Elders, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige, Rijndam Arbeidsrevalidatie en CALHAR 

Rotterdam, voorzitter NVKA

 09.35 - 10.20  Wisselwerking tussen chronische ziekten en arbeidsparticipatie  
    Prof. dr. Lex Burdorf, hoogleraar determinanten van volksgezondheid, Erasmus Medisch Centrum 

Rotterdam

 10.20  - 11.05  Richtlijn chronische zieken en werk 
    Prof. dr. Haije Wind, bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde, Coronel Instituut 

voor Arbeid en Gezondheid, UvA Amsterdam 

 11.05  - 11.30 Pauze

 11.30  - 12.15   Kanker en werk, de rol van de klinisch arbeidsgeneeskundige 
    Drs. Desiree Dona, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige UMC Radboud Nijmegen

 12.15  - 13.15 Lunch

   Middagprogramma

   Voorzitter middagprogramma:
     Drs. Cobi Oostveen, bestuurslid NVKA en voorzitter bedrijfsarts-consulenten oncologie

 13.15  - 14.00  Diabetes en werk
    Drs. Ernst Jurgens, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige KLM Health Service Amsterdam, 

Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

 14.00  - 14.45 Gezond gewicht een belangrijke factor voor duurzame inzetbaarheid 
    Prof. dr. Liesbeth van Rossum, internist- endocrinoloog en hoogleraar obesitas en biologische 

stress, oprichter van het Centrum Gezond Gewicht, ErasmusMC Rotterdam

 14.45  - 15.30  Pauze

 15.30  -16.15  Reumatische aandoeningen en werk
    Prof. dr. Mieke Hazes, reumatoloog, hoogleraar reumatologie, Erasmus Medisch Centrum 

Rotterdam

 16.15  - 17.00 De rol van werk en werkomstandigheden bij het ontstaan/verergeren van kanker
   Drs. Annet Lenderink, arts-onderzoeker, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Amsterdam

 17.00 - 17.05  Afsluiting
   Prof. dr. Thomas Rustemeyer, bestuurslid NVKA

 17.05  - 17.45  Napraten en borrel


