Nieuwsbrief nr. 2/2021
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA)
2021: het eerste volle Corona-jaar.
De laatste nieuwsbrief van de NVKA dateert alweer van maart 2021. Daarin konden we terugzien op een
geslaagde ALV op 3 februari 2021 en werden onze voornemens gepresenteerd voor het jaarcongres van
2021. Helaas gooide Corona steeds roet in het eten en moest het bestuur besluiten om het jaarcongres
te annuleren. Ook nu is een complete lockdown een feit. De verwachting is dat fysieke bijeenkomsten
voor langere tijd een wens zullen blijven en online contact de realiteit. Daarom bereidt het bestuur zich in
2022 voor op online communicatie met de leden via de Algemene Ledenvergadering en het congres dat
traditie getrouw in het najaar zal plaatsvinden.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 8 februari 2022
Het bestuur heeft besloten om de ALV te houden op 8 februari 2021. Het onderwerp is hersenletsel en
werk. De ALV wordt gecombineerd met een wetenschappelijk gedeelte. Er wordt accreditatie aangevraagd voor 2 punten. Deelname zal gratis zijn. De ALV zal plaatsvinden vanaf 17:30 uur. Na een
dinerpauze zullen twee sprekers een presentatie verzorgen van een uur. Door de ALV vroeg in de avond
te houden wordt zo min mogelijk het dagprogramma van u als NVKA lid belast. In de eerste week van
januari 2022 ontvangt u meer informatie over de ledenvergadering.

2021: een terugblik
- Bijdrage aan de BG-dagen 27-5-2021: De NHG-kaderopleiding-kansen voor bedrijfsartsen
Samen met mevr. L. van der Jagt, coördinator kaderopleiding NHG werd door de voorzitter van de NVKA
een workshop gegeven over de NHG kaderopleiding en de mogelijkheden voor de bedrijfsarts. Leo
Elders heeft zelf een jaar lang deelgenomen aan de kaderopleiding voor huisartsen bewegingsapparaat
om te ervaren welk perspectief dit zou kunnen bieden voor bedrijfsartsen.
- Symposium Huid en Arbeid op 8-7-2021: Huidproblemen tijdens COVID-19 pandemie;
bescherm (ook) de huid van werkend Nederland! Bestuurslid Thomas Rustemeyer was
zowel medeorganisator en presentator.
- Participatie oprichting Landelijk Expertisecentrum Stoffen-gerelateerde Beroepsziekten
(LEC-SB). Op 16-12-2021 vond de eerste vergadering plaats, waarbij Bertus Robeer als bestuurslid de
NVKA vertegenwoordigde. Uiterlijk op 1 juli 2022 kan het LEC-SB starten met de werkzaamheden aan de
hand van een inhoudelijk werkprogramma.
- Letter of intent NVAB/NHG/LHV:
Het NVKA bestuur heeft de letter of intent geschreven om samen met de NVAB de NHG/LHV te
benaderen voor de ontwikkeling van een opleiding tot kaderbedrijfsarts gepresenteerd. Uiteindelijk is dit
op 23-9-2021 en 27-10-2021 besproken met de voorzitter van de NVAB, nadat het bestuur van de NVAB
positief had geadviseerd over de inhoud van de letter of intent. De ontwikkeling daarna is echter iets
anders gelopen dan verwacht door de zogenaamde Motie van Weyenberg waar u in het vervolg van deze
nieuwsbrief meer over zult lezen (zie onderwerp BACO).
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BACO. Bedrijfsarts Consulent Oncologie/ Kanker en werk
Motie klinisch arbeidsgeneeskundige zorg (motie van Weyenberg)
De factor arbeid is van belang in de reguliere zorg. De motie van het tweede kamerlid Van Weyenberg
c.s. richt zich in dit verband op de vraag hoe de klinisch arbeidsgeneeskundige zorg in meer ziekenhuizen integraal onderdeel kan worden gemaakt van de reguliere oncologische zorg en hoe deze zorg
passend kan worden gefinancierd.

In reactie op de motie van Van Weyenberg heeft minister Koolmees van SZW aangegeven dat er
stappen moeten worden gezet om dit te regelen (zie de brief Toekomst arbeidsgerelateerde zorg in de
bijlage). Verschillende partijen zijn hiermee bezig. Zo hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen
vertegenwoordigers van VWS en SZW, de voorzitters van de NVAB en de NVKA (8-9-2021 en 2-11-201).
Tevens zijn vertegenwoordigers van het Radboud UMC betrokken. Hier werkt men immers al lang vanuit
de visie dat arbeidsparticipatie meegenomen moet worden als behandeldoel.
Het bestuur van de NVKA en NVAB spreken de voorkeur uit niet te kiezen voor de route van erkenning/
registratie van de klinisch arbeidsgeneeskundigen als een aparte beroepsgroep. Deze route past ook niet
bij het streven van het College Geneeskundig Specialismen om het aantal medische profielerkenningen
te beperken. Het Ministerie van VWS hecht er waarde aan om de zorg eerst inhoudelijk te beschrijven en
daarna eventueel te laten landen in relevante richtlijnen.
Volgende stap in het proces is dus om goed in kaart te brengen wat klinisch arbeidsgeneeskundige zorg
precies inhoudt, wat de meerwaarde is en welke rol het speelt binnen de oncologische zorg (what, why,
how, who?). Dit vereist ook in eerste instantie een beschrijving van de zorg. De genoemde partijen zullen
participeren in de werkgroep die hiervoor wordt gevormd. In januari 2022 staat een werkgroep gepland.
Generieke module arbeid in richtlijnen
Om verankering van de klinisch arbeidsgeneeskundige zorg binnen de medisch-specialistische richtlijnen
mogelijk te maken zal een generieke module arbeid worden ontwikkeld. Hiervoor is subsidie verleend via
Stichting Kwaliteitsgelden Medische Specialisten (SKMS). Aanvragende partijen zijn NOV (Nederlandse
Orthopedische Vereniging) en NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose). Theo Senden, lid van de NVKA, vertegenwoordigt de NVKA in de werkgroep die op 25-1-2022
online zal plaatsvinden.

Nationaal Actieplan Kanker en Leven.
Cobi Oostveen, vice voorzitter NVKA en voorzitter Platform BACO’s is betrokken bij verschillende
activiteiten op dit terrein. Op verschillende fronten wordt er gewerkt aan de implementatie van de doelen
rondom het thema “aandacht voor werk vanaf de diagnose” en de financiering van arbeidsgerelateerde
zorg (de Klinisch Arbeidsgeneeskundige Oncologie in de tweede lijn en de Bedrijfsarts Consulent
Oncologie in de eerst lijn) zoals die zijn opgenomen in het Nationaal Actieplan Kanker en Leven.
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Verwijsgids kanker
De Verwijsgids Kanker is een website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking
met andere partners. De gids is bedoeld om patiënten en hun naasten te helpen bij het vinden van
aanvullende behandelingen en begeleiding die zij op enig moment na de diagnose Kanker nodig hebben.
In overleg met de redactie is er gewerkt aan een betere vindbaarheid van de BACO in deze gids. Zie
www.verwijsgidskanker.nl

Magazine “Leven en Kanker”
In samenwerking met medewerkers van stichting OOK (optimale ondersteuning bij kanker) is vorm
gegeven aan een artikel over de BACO in een Magazine “Leven en Kanker” van OOK.

Bijdrage aan congressen, webinars en richtlijnen
Gedurende het afgelopen jaar is er door verschillende BACO ‘s meegewerkt aan webinars en online
congressen voor verschillende doelgroepen (patiënten, specialisten, paramedici, etc.). Ook is er
participatie in de richtlijn hoofd-hals tumoren door Desiree Dona, lid van de NVKA.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2022 gewenst
Het bestuur van de NVKA wenst u een gezond en succesvol 2022 toe. Wij hopen u volgend jaar weer te
mogen ontmoeten bij één van de activiteiten die door de NVKA zal worden georganiseerd.

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
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