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Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA)
Vervolg nieuwe ontwikkeling klinische arbeidsgeneeskunde/project kaderarts
Op 27-2-2019 heeft het bestuur van de NVKA overleg gehad met het bestuur van de NVAB. Afgesproken
is dat beide verenigingen zich samen gaan inzetten voor de ontwikkeling van de mogelijkheden om zich
als bedrijfsarts verder te specialiseren. We denken hierbij aan een traject, vergelijkbaar met de Kaderarts
huisarts.

De voorzitter van de NVAB, Gert-Jan Beens en de directeur van het Kwaliteitsbureau, Kees van Vliet,
delen dit idee met de NHG bij een volgend overleg. We realiseren ons dat het een complex traject zal
worden, o.a. de financiering zal lastig zijn, maar het is voor de NVKA een speerpunt voor de komende
jaren. Het is belangrijk dat we ons goed laten informeren door de huisartsen en van hun ervaringen leren.
De kwaliteitstafel, het vervolg
De kwaliteitstafel is op 29 juni 2018 van start gegaan op initiatief van het Ministerie van SZW en deels
VWS met als doel meer aandacht voor de sociale geneeskunde, in het bijzonder voor arbeid en gezondheid, in de opleiding tot basisarts. Er is sprake van te weinig aandacht voor arbeid en gezondheid bij
verschillende faculteiten. Maar 30% van de studenten geneeskunde komt in aanraking met het beroepsveld arbeid en gezondheid tijdens de studie. Dat moet anders en beter. Daarom is de kwaliteitstafel in het
leven geroepen waarbij uiteindelijk het doel is om de instroom in de opleiding tot bedrijfsarts te verhogen
door ontwikkeling van een structuur van een duurzaam kwaliteitsbeleid en ontwikkeling van een systeem
voor structurele financiering.

Er zijn daartoe drie werkgroepen in het leven geroepen: academisering, opleidingen en richtlijnen. De
NVKA richt zich op de werkgroep opleidingen waarbij vooral de interesse uitgaat naar de onderwerpen
preventie, (sub) specialisatie en samenwerking in de opleiding voor BA. Op 2 november 2018 vond de
tweede kwaliteitstafel plaats en op 15-3-2019 heeft de derde bijeenkomst plaatsgevonden. Wij houden u
op de hoogte van de ontwikkelingen. Omdat de NVKA een toezegging heeft gedaan om vertrouwelijk om
te gaan met de stukken kan over de inhoud op dit moment nog geen mededeling worden gedaan. Op 213-2019 had het NVKA bestuur nog een verkennend gesprek met de secretaris en de voorzitter van de
kwaliteitstafel.
Bijeenkomst Long Alliantie Nederland (LAN) op 21-2-2019
Jaarlijks sterven 3.000 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen op het werk (waaronder
beroepslongziekten). Veel patiënten met gezondheidsklachten realiseren zich niet dat deze worden
veroorzaakt door het werk. Bij ca 15% van patiënten met astma en COPD spelen werkgerelateerde
factoren een rol. Long Alliantie Nederland (LAN) wil dit graag onder de aandacht brengen bij zorgverleners.

De LAN heeft daarom het bestuur van de NVKA benaderd om te participeren in een werkgroep om een
actieplan te ontwikkelen. Bertus Robber heeft op 21-2-2019 de eerste LAN-bijeenkomst bezocht als
afgevaardigde van het NVKA bestuur. Er volgt nog een verslag, waarvan de inhoud zal worden gedeeld
met de leden. Na de zomer volgt een tweede bijeenkomst, het is de bedoeling dat er daarna een concreet
actieplan komt.
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Jaarcongres 2019
Na bestuurlijk overleg over het onderwerp voor het volgende jaarcongres in 2019 is gekozen voor het
onderwerp: werkgerelateerde longaandoeningen.

Daarbij zal worden samengewerkt met de Long Alliantie Nederland (LAN). Het jaarcongres zal ook dit
jaar weer gehouden worden in oktober 2019, een exacte datum volgt nog. De locatie moet ook nog nader
worden vastgesteld.
Bedrijfsartsen consulenten oncologie: stand van zaken BACO-Platform.
Activiteiten waar het Baco-platform bij betrokken is zijn o.a het Politiek ontbijt in november 2018 met
aanbieden van een Position paper en het nationale Kankeroverleverschapsymposium op 12 april 2019,
waar Desiree Dona en Cobi Oostveen een workshop geven. Ton Jenner en Cobi Oostveen zijn betrokken
bij de content over kanker en werk op de website Kanker.nl

en bij de ontwikkeling (door BSL) van een E-learning en een congres over de richtlijn Kanker en Werk.
Cobi Oostveen zit in de taskforce cancersurvivorship van het IKNL waar ze voorzitter is van der werkgroep Werk en in de klankbordcommissie van het Fit for Work Project project: Targetatworkonco. Tevens
geven enkele baco ‘s ondersteuning aan diverse patiëntenverenigingen op het thema kanker en werk, oa
worden in 2019 workshops gegeven voor Hematon, de Stomavereniging en op het Borstkankersymposium.
Masterclass beroepsziekten
Op dinsdag 12-3-2019 werd, samen met een advocaat en arbeidshygiënist, een masterclass over
beroepsziekten verzorgd door Leo Elders, de voorzitter van de NVKA. De bijeenkomst was georganiseerd door SCEM op een prachtige locatie namelijk Kasteel Montfoort, te Montfoort. In het gehoor
waren, naast bedrijfsartsen, meerdere verzekeringsartsen aanwezig waardoor een evenwichtige
discussie ontstond tussen deze twee beroepsgroepen over dit onderwerp.

Het melden van beroepsziekten en aandacht voor preventie zou niet alleen het mandaat van de bedrijfsarts moeten zijn. Vooral arbocuratieve samenwerking is nodig om het bewijs rond het bestaan van een
beroepsziekte rond te krijgen. Dit is in het belang van de werknemer in zijn zoektocht naar gerechtigheid
en in het belang van alle werknemers als het gaat om het nemen van preventieve maatregelen.
Richtlijn contacteczeem in ontwikkeling
Namens de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie en de NVKA participeert
Thomas Rustemeyer als bestuurslid in de ontwikkeling van de richtlijn contacteczeem onder leiding van
Carel Hulshof (NVAB).
Het bestuur van de NVKA
Leo Elders, Cobi Oostveen, Roy Gerth van Wijk, Thomas Rustemeyer en Bertus Robeer
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