NVKA congres 26 september 2014

Revalideren naar/door Participeren
Er bestaan veel raakvlakken tussen de revalidatiegeneeskunde
en arbeidsgeneeskunde. Beide richten zich toch vooral
op functioneel herstel en hanteren in de probleemanalyse
vergelijkbare denkmodellen. Terugkeer naar werk mag binnen de
revalidatiegeneeskunde dan ook als een belangrijke uitkomst van
in te zetten interventies gezien worden, terwijl in dat kader ook
objectivering van de belastbaarheid in relatie tot specifieke taakeisen
aandacht verdient.
Datum
vrijdag 26 september 2014
Locatie
Conferentiecentrum Woudschoten.
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist.
T: 0343-492492. Voor route beschrijving zie:
www.woudschoten.nl
Kosten
De deelnamekosten bedragen voor leden
van de NVKA € 150, voor niet leden € 225
en voor (bedrijfs- en verzekerings)artsen in
opleiding (AIOS) geldt een speciaal tarief
van € 100.
Early-bird aanbieding
Indien u zich vóór 1 augustus 2014 aanmeldt
krijgt u € 25 korting op de deelnamekosten.
Dat geldt voor leden, niet leden en AIOS.
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor
bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en
revalidatieartsen.
Inschrijving
U kunt zich inschrijven via de website van de
NVKA: www.nvka.nl.
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 email.
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

Hoe krijgt aandacht voor werk binnen verschillende gebieden van de
revalidatiegeneeskunde gestalte? Of anders gesteld in hoeverre krijgt
de klinische arbeidsgeneeskunde er vorm?
De verschillende sprekers krijgen tijdens dit congres de gelegenheid
om daar hun licht over te laten schijnen. Dat gebeurt enerzijds
via presentaties waarbij revalidatiegeneeskunde bij een aantal
verschillende type aandoeningen centraal staat. Maar daarnaast
willen we ook stil staan bij de bijzondere aspecten van revalidatie in
een aantal specifieke beroepen.
Klinische arbeidsgeneeskunde en revalidatiegeneeskunde een
geïntegreerd geheel of zijn er nog participatiewensen over? Aan het
einde van deze dag mag u het antwoord geven.

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 arbeidsen bedrijfsgeneeskundige kennis in een reguliere klinische of
transmurale setting voor patiënten, waarbij de factor arbeid relevant
is voor diagnostiek, behan-deling en/of prognose.
Iedereen die beroepshalve affiniteit heeft met de klinische
arbeidsgeneeskunde, zoals medisch specialisten, bedrijfsartsen en
andere disciplines (fysiotherapeuten 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 doel van dit congres is het bieden van inzicht in de meerwaarde
van klinische arbeidsgeneeskunde in samenwerking met de
revalidatiegeneeskunde: wat levert het op voor de patiënt, de
werkgever, de verwijzer, verzekeraar?
Op het congres komen klinische arbeidsgeneeskundige aspecten
binnen de revalidatiegeneeskunde van een aantal categorieën
aandoeningen en een aantal specifieke beroepen aan bod. Uit de
presentaties zal het nut blijken van intensieve samenwerking tussen
de kliniek en de wereld van het werk.
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Voorzitter ochtendprogramma:
	Dr. T. Pal, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige, Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten, Amsterdam en bestuurslid NVKA beroepsziekten en wetenschap

09.00 - 09.30

Ontvangst, koffie en registratie

09.30 - 09.35

Opening door dr. L.A.M. Elders, voorzitter van de NVKA

09.35 - 10.05
Algemene inleiding op het thema klinische arbeidsgeneeskunde vanuit de wetenschap
			Prof. dr. H. Anema, hoogleraar Sociale Geneeskunde in het bijzonder de bedrijfs-, arbeids- en
verzekeringsgeneeskunde, VUmc Amsterdam
10.05 - 10.35
Arbeidsrevalidatie bij niet aangeboren hersenafwijkingen
			Prof. dr. C. van Bennekom, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, AMC Amsterdam
10.35 - 11.05
Arbeidsrevalidatie bij patiënten met chronische pijn
			Prof. dr. M. Reneman, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, aandachtsgebied pijnrevalidatie en
arbeidsparticipatie, Rijksuniversiteit Groningen
11.05 - 11.30

Pauze

11.30 - 12.00	Oncologische revalidatie
			Dr. E. Hoefman, Arts revalidatiegeneeskunde, aandachtsgebied oncologische revalidatie en
hartrevalidatie Revant, Amphia Ziekenhuis. Revant revalidatie centrum Breda
12.00 - 12.30	Klinische arbeidsgeneeskunde bij oncologische revalidatie, de functie van de BACO
			Drs. N. Verhoeven, bedrijfsarts consulent oncologie, OHM Consultancy BV. Nijmegen
12.30 - 13.15
		
		

Lunch
Voorzitter middagprogramma:
	Dr. D.J. Bruinvels, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige, Instituut voor Klinische
Arbeidsgeneeskunde, Amsterdam, bestuurslid NVKA onderwijs en accreditatie

13.15 - 13.45	Beoordeling functionele geschiktheid bij bijzondere taakeisen
			Prof. dr. C. Hulshof, bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, Coronel Instituut
voor Arbeid en gezondheid, AMC Amsterdam
13.45 - 14.00
			

Revalidatiegeneeskunde bij militairen
Drs. A. van der Meer, kolonel-revalidatiearts, Militair Revalidatie Centrum Aardenburg, Doorn

14.00 - 14.15
			

Militaire arbeidsrevalidatie
Drs. L. den Hartog, kolonel-revalidatiearts, Militair Revalidatie Centrum Aardenburg, Doorn

14.15 -14.45
			

Revalidatie bij topsporters
Drs. E. Goedhart, sportarts/bondsarts, KNVB, Zeist

14.45 - 15.15

Pauze

15.15 -15.45	Bepalen van de mentale belastbaarheid bij het vaststellen van de functionele geschiktheid
			Mevr. drs. M. Meerveld en mevr. drs. M. van Rooijen, psychologen Rijndam
Revalidatiecentrum Rotterdam
15.45 - 16.15	Functionele capaciteitsevaluatie en arbeidsgeschiktheid
			Prof. dr. H. Wind, bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde, Coronel Instituut
voor Arbeid en Gezondheid, AMC Amsterdam
16.15 - 16.45 	Paneldiscussie over de gepresenteerde thema’s in het algemeen en de positie van de klinische
arbeidsgeneeskunde in het bijzonder.
			Dr. L.A.M. Elders, voorzitter NVKA
16.45 - 17.00

Afsluiting

17.00 - 17.45	Napraten en borrel

