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Hierbij nodig ik u uit voor een WEBINAR bijeenkomst van Contactgroep Gezondheid en 
Chemie (CGC) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 

 
18 juni 2020 13.30-16.30 uur 

 
Accreditatie is toegekend voor 3 punten 

 
U kunt zich aanmelden voor de Webinar via het aanmeldingsformulier 

De link ontvangt u 24 uur voorafgaand een de bijeenkomst 
 
 
 
 

De bedrijfsarts werkt samen… 
                 

 
Inleiding 
 
De SER bracht op 19 september 2014 het advies Betere zorg voor werkenden uit.  

Hierin is aandacht gevraagd voor een betere zorg door goede samenwerking tussen reguliere 

gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg in opgenomen. Goede bedrijfsgeneeskundige 

zorg vereist samenwerking met andere deskundigen binnen en buiten de arbeidsorganisatie en 

de gezondheidszorg.  
 

De NVAB ziet de bedrijfsarts in de eerste/anderhalve lijn en wil hechtere banden met de 

curatieve sector. Voor dit soort zorg wordt in KNMG-verband de term ‘arbeidsgerelateerde 

medische zorg’ gehanteerd. Het gaat daarbij om medische zorg die gerelateerd is aan arbeid, 

zowel gericht op het individu als op het collectief. Dit kunnen zowel door de arbeid zelf 

veroorzaakte ziekten en aandoeningen zijn, de zogenaamde beroepsziekten, als ziekten en 

aandoeningen die het uitvoeren van arbeid nu of in de toekomst kunnen bemoeilijken. 

De arbeids- en bedrijfsgeneeskunde heeft dit domein als focus en kan een brugfunctie 

vervullen tussen werkomstandigheden en gezondheidszorg. Binnen het programma Toekomst 

Arbeidsgerelateerde Zorg (hierna TAZ) vormt de Kwaliteitstafel bedrijfs- en 

verzekeringsgeneeskunde hiertoe een belangrijk initiatief. 

Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de huidige Arbo-curatieve zorg voor longziekten vanuit 

verschillenden invalshoeken belichten. Hierbij wordt ook de rol van de bedrijfsarts in deze 

samenwerking toegelicht. 

De Corona uitbraak gaf de bedrijfsartsen ook weer nieuwe kansen in de samenwerking met de 

GGD-en; er  ontstond een mooi brug tussen “occupational health”en “public health”. 

Tot slot sluiten wij af met een bestaande beroepsziekte in een “nieuw jasje” 

 

Bron: 

• Randvoorwaarden voor goede beroepsuitoefening (= bijlage 4 in Visie, Missie & 
Strategie (NVAB, 2016) 

• Kernwaarden van de Bedrijfsarts (NVAB, 2012) 

• https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/kennisagenda-bedrijfs-en-

verzekeringsgeneeskunde-de-maak 

https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/Randvoorwaarden%20voor%20goede%20beroepsuitoefening.pdf
https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/VisieMissieStrategie_15-12-2016.pdf
https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/VisieMissieStrategie_15-12-2016.pdf
https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/Kernwaarden%20Bedrijfsarts%20SV-jan24.pdf
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/kennisagenda-bedrijfs-en-verzekeringsgeneeskunde-de-maak
https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/kennisagenda-bedrijfs-en-verzekeringsgeneeskunde-de-maak
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Programma 
 

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee 
 
13.30 - 13.40 Mededelingen uit de bestuur van CGC, Paul Scheepers (voorzitter CGC) 

Introductie van het programma. 
 

13.40 – 14.00    Ernst Jurgens, bestuurslid  NVAB,  stand van zaken  

                                                

14.00– 14.20     Heleen den Besten, Sr. Projectleider Arbeid en Zorg  

                          Long Alliantie Nederland 

 

                          Preventie van beroepslongziekten:  

                          aandacht voor werk-gerelateerde factoren in de curatieve zorg.  

 

14:20 – 14.50 Peter Van Balen, arbeidshygiënist en Jaap Maas, bedrijfsarts,  

                          UMCA 

 
                            Verslag van  Regionale samenwerking tussen longarts en  
                            Bedrijfsgezondheidszorg aan de hand van casuïstiek. 
                            Toegevoegde waarde van bedrijfsarts en arbeid hygiënist tijdens  
                            multidisciplinair overleg (MDO) binnen curatieve sector? 
                              
14.50 – 15.10 Pauze 
 
15.10 – 15.40    COVID , samenwerking over grenzen heen……..onder voorbehoud 

                                               
15.40-   16.00   Steven Ronsmans , arts-consulent en doctoraatsstudent in het Centrum voor  

                         Omgeving en Gezondheid, KU Leuven. 

 

                         Oude risico’s in nieuwe toepassingen: silicose bij composietsteenbewerkers  

                         Hoe herkennen bedrijfsartsen bekende beroepsziekten in een nieuwe situatie  

16.00-   16.30  discussie 
 
16.30                 Afsluiting door dagvoorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

Sprekersinformatie 
 
 
Heleen den Besten is sr. Projectleider Arbeid en Zorg bij de Long Alliantie Nederland 

(LAN). De LAN zet zich in op het vergroten van de aandacht voor werk gerelateerde 

longziekten. Enerzijds door werkgevers en werknemers bewust te maken van de risico’s van 

blootstelling aan stoffen op het werk. Anderzijds door het vergroten van de bewustwording 

van het belang van werk gerelateerde factoren bij longklachten bij (long)artsen en andere 

zorgverleners.  

 

Peter Van Balen is als sr. arbeid hygiënist partner bij Prevent Partner en werkzaam als 

consultant risk management op het gebied van management van kwaliteit, veiligheid, 

gezondheid en milieu in de gezondheidszorg en nucleaire industrie. Hij ondersteunt  

organisaties bij het inrichten of verbeteren van de systemen die nodig zijn om risico’s te 

managen en helpt organisaties bij het versterken van het leiderschap en het ontwikkelen van 

beleid. Door zijn technische en sociologische achtergrond, in combinatie met zijn specifieke 

expertise, werkt hij graag aan het oplossen van problemen of knelpunten die zich voordoen op 

het gebied van samenwerking. 

 

Jaap Maas is klinisch arbeidsgeneeskundige / bedrijfsarts en deels verbonden aan het NCvB, 

en deels aan de interne arbodienst van Amsterdam UMC, locatie AMC. Aandachtsgebieden 

zijn infectieziekten, toxicologie en de schilderziekte. Hij is lid van het Solvent Team en 

medeverantwoordelijk voor de helpdesk. Jaap is voorzitter van het arbo managementteam 

(onderdeel van het Out break Management team van het RIVM) en lid van de NVAB 

Commissie Richtlijnen Onderzoek en Wetenschap. 
 

Steven Ronsmans is arts-consulent op de raadpleging voor beroeps- en omgeving gebonden 

aandoeningen in het Universitair Ziekenhuis Leuven en doctoraatsstudent in het Centrum voor 

Omgeving en Gezondheid, KU Leuven. Hij is opgeleid als huisarts en arbeidsarts. Zijn 

belangrijkste focus ligt op klinisch-epidemiologisch onderzoek naar respiratoire 

beroepsziekten: beroepsmatige oorzaken van sarcoïdose, respiratoire gezondheidseffecten van 

schoonmaakproducten en silicose bij composietsteenbewerkers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via cgc@epsnet.nl 
De CGC organiseert samen met de NVMM een bijeenkomst op 13 september 2018 in Den Bosch 

en samen met de NVvA een bijeenkomst op 8 november 2018 in Utrecht Lunetten. 

 
De Contactgroep Gezondheid en Chemie 
De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met 
als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot 
chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit 
terrein. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themamiddagen voor 
bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch 
milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De middagen worden, afhankelijk van het 
thema, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne 
(NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse 
Vereniging voor Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde 
(NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De 
themamiddagen bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te 
brengen en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan. 
 
Meer informatie over de programma’s van de CGC kunt u vinden op de website van de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne, www.arbeidshygiene.nl, door te kiezen voor 
“Vereniging”, “Contactgroepen” en “Gezondheid en Chemie”. U vindt daar de programma’s 
en presentaties van de CGC-bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de CGC 
ontvangt u uitnodigingen voor nieuwe bijeenkomsten. 
 
Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten 
van deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de 
CGC maar wel lid zijn van één van bovengenoemde beroepsverenigingen kunnen hun eigen 
beroepsvereniging verzoeken om een certificaat van deelname te verstrekken. 

mailto:cgc@epsnet.nl

