NVKA congres 18 oktober 2019

Werkgerelateerde longaandoeningen

Datum
vrijdag 18 oktober 2019
Locatie
Conferentiecentrum Woudschoten.
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist.
Telefoon: 0343-492492
Routebeschrijving zie: www.woudschoten.nl

Jaarlijks sterven 3.000 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen
op het werk. 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. Dit congres wil
een bijdrage leveren aan de kennis over alles wat met longaandoeningen
en werk te maken heeft zoals, beroepslongzieken, behandeling en
toekomstige ontwikkelingen. Alles moet immers in het werk worden gesteld
om deze aandoeningen bij werknemers op te sporen zodat verergering
van klachten wordt voorkomen en adequate maatregelen kunnen worden
ingezet. Daarnaast beogen we een betere samenwerking te bereiken tussen
zorgverleners en bedrijfsartsen.
Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met De Long Alliantie
Nederland (LAN).

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 2019
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

De verschillende sprekers op dit congres zullen ingaan op interessante
aspecten die het onderwerp nader onderbouwen. Op de voorgrond staat
kennisoverdracht naast een praktische uitwerking voor de eerstelijns en de
tweedelijns arbozorg. Diagnostiek bij werknemers met een werkgerelateerde
longaandoening vraagt namelijk om samenwerking met specialisten uit
de kliniek. Daarna moet de meest geschikte interventie worden gekozen
die moet leiden tot optimale preventie op individueel en groepsniveau. De
klinisch arbeidsgeneeskundige participeert in dit proces en moet een brug
slaan tussen curatieve zorg enerzijds en eerstelijns arbozorg anderzijds. Het
moet echt beter en het kan ook beter.

Doel van het congres
Optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende disciplines
binnen de arbozorg en het curatieve circuit gericht op het voorkomen van
werkgerelateerde longaandoeningen, de diagnostiek ervan, het inzetten
van de juiste interventies en de ondersteuning van de re-integratie van
werkenden met vele soorten longaandoeningen.
Tijdens het congres wordt ingezoomd op deze aandoeningen. Uit
de presentaties zal het nut en de noodzaak blijken van arbocuratieve
samenwerking. Implementatie daarvan is een topprioriteit in de reguliere en
arbozorg. Elke nieuwe longaandoening is er immers één teveel!

Voor wie?
De missie en visie van de NVKA staan beschreven op de website. Iedereen
die beroepshalve affiniteit heeft met de klinische arbeidsgeneeskunde, zoals
medisch specialisten, bedrijfsartsen en andere disciplines, kan lid worden
tegen een geringe jaarlijkse contributie. U kunt zich aanmelden via de
website.
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Ochtendprogramma

08.45 - 09.15

Ontvangst, koffie en registratie

09.15 - 09.20

Opening door dr. Leo Elders, voorzitter van de NVKA

		
		

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

09.20 - 10.05
Luchtverontreiniging en luchtwegklachten
			Dr. Hans in ’t Veen, longarts STZ expertisecentrum voor Astma, COPD en respiratoire
allergie Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam
10.05 - 10.50	De behandeling van longkanker
			Dr. Hans Smit, longarts Rijnstate ziekenhuis, Arnhem
10.50 - 11.20

Pauze

11.20 - 12.05	Een cadeaubon van de baas als je stopt met roken
			Floor van den Brand, MSc. Afdeling huisartsengeneeskunde, Universiteit Maastricht
(CAHPRI)
12.05 - 12.50	Innovaties in de astmazorg
			Dr. Els Weersink, longarts, Amsterdam UMC, locatie AMC
12.50 - 13.50

Lunch

			
		
		

Middagprogramma
Voorzitter middagprogramma:
	Drs. Bertus Robeer, klinisch arbeidsgeneeskundige en bestuurslid NVKA

13.50 - 14.35	Beroepsgebonden longaandoeningen
			Dr. Jos Rooijackers, longarts Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen,
IRAS/UU, Utrecht
14.35 - 15.20
Werkgerelateerde longaandoeningen en de rol van de bedrijfsarts
			Drs. Gerda de Groene, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige, consulent voor
arbeidsgerelateerde longaandoeningen Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB),
Polikliniek Mens en Arbeid, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam
15.20 - 15.50

Pauze

15.50 -16.35
			

Signaleren en aanpak beroeps(long)ziekten
Drs. Heleen den Besten, projectleider van Long Alliantie Nederland, Amersfoort

16.35 -17.20
			

Meten is weten, blootstellingsanalyse op de werkplek
André Winkes, arbeidshygiënist, Arbo Unie Utrecht

17.20 - 17.30
Afsluiting
			Drs. Cobi Oostveen, bedrijfsarts consulent oncologie en voorzitter platform bedrijfsartsconsulenten oncologie, bestuurslid NVKA
17.30 - 18.00	Napraten en borrel

