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Oproep leden voor organisatie jaarcongres op 12-10-2018
De NVKA heeft ook dit jaar weer het voornemen om op 12 oktober 2018 een jaarcongres te organiseren.
De titel van het congres is: Beroepsziekten: diagnostiek, interventie en preventie, de rol van bedrijfsarts
en klinisch arbeidsgeneeskundige. Het bestuur is op zoek naar leden die affiniteit hebben met het onderwerp en graag willen deelnemen in de organisatie. Dit betreft o.a. het zoeken van gerenommeerde sprekers, een bijdrage leveren aan de inhoud van de congres-folder, betrokken zijn bij het invullen van het
programma etc.. In dat kader plaatst het bestuur een oproep aan die leden die graag willen deelnemen.
De eerste vergadering van de werkgroep zal zijn op donderdagavond 24-4-2018 in Amersfoort en start
om 19:00 uur. Eindtijd is om en nabij 21:00 uur. Er zal gezorgd worden voor een maaltijd. De reiskosten
zullen worden vergoed. Voor informatie en aanmelding graag een e-mail naar Leo Elders, voorzitter
NVKA: info@nvka.nl. Vermeldt daarin onderwerp, naam, telefoonnummer, e-mailadres en motivatie voor
deelname. Er zal zo spoedig mogelijk een definitieve keuze worden gemaakt voor de deelnemers aan de
werkgroep.

Betrokkenheid van leden bij richtlijnontwikkeling
Een van de speerpunten van de NVKA is dat leden en bestuur participeren in onderzoek en richtlijn
ontwikkeling. Er is vooral een tendens naar multidisciplinaire richtlijnontwikkeling omdat daardoor een
betere samenwerking en afstemming tussen verschillende beroepsgroepen in de zorg mogelijk is. Daar
de NVKA relatief nieuw is in dit spectrum vormt betrokkenheid bij deze ontwikkeling een extra stimulans
om de vereniging op de kaart te zetten. Daarnaast is er betrokkenheid bij de ontwikkeling van monodisciplinaire richtlijnen o.a. door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Daarin
participeren o.a. leden van de groep Bedrijfsartsen Consulenten Oncologie (BACO). In dat kader worden
hier twee ontwikkelingen genoemd.
Concept- ontwikkeling multidisciplinaire richtlijn handeczeem
Prof. dr. Thomas Rustemeyer, bestuurslid NVKA, is persoonlijk betrokken bij de ontwikkeling van de
multidisciplinaire richtlijn handeczeem. Daarover ontvangt u meer informatie in de tweede nieuwsbrief.
Testversie richtlijn Kanker en Werk
Van de NVAB website: “De richtlijn ‘Kanker en Werk’ is ontwikkeld voor bedrijfsartsen met als doel behoud van en terugkeer naar werk door mensen met kanker. Een richtlijn op dit gebied was dringend
nodig. Onvoldoende kennis bij medici -ook bij bedrijfsartsen-, werkgevers/leidinggevenden en werknemers leidt regelmatig tot onjuiste keuzes bij of verkeerde beeldvorming over mogelijkheden voor werk,
werkhervatting en duurzame inzetbaarheid. Daarom blijft de arbeidsparticipatie van mensen die voor
kanker worden of zijn behandeld achter bij de mogelijkheden die zij hebben, en gaat er onnodig veel
menselijk kapitaal verloren”.
In juni 2017 is de conceptversie van de richtlijn verschenen. Omdat het een complexe richtlijn is, heeft het
kwaliteitsbureau van de NVAB besloten tot een praktijktest in de regio’s Noord en Oost. Cobi Oostveen,
bestuurslid NVKA en voorzitter BACO-groep, participeert in de organisatie van deze praktijktest. Op basis
van de testervaringen zal de NVAB de richtlijn zo nodig aanpassen.

Ledenvergadering 2018
De ledenvergadering van de NVKA wordt in 2018 gehouden in de maand november of december en gaat
zoals gebruikelijk vooraf aan de Heijermanslezing. De exacte datum is nog niet bekend. Het onderwerp
van de Heijermanslezing was overigens in 2017 “Beroepen en ziekte, van curatie naar preventie". In
die zin sluit het onderwerp van het jaarcongres van de NVKA voor 2018 prima aan bij dit onderwerp.
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