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Regelgeving accreditatie overige deskundig-

heidsbevordering (ODB)

Zoals u weet, dient u aan een aantal eisen te voldoen om 

uw registratie te behouden. Een van die eisen is dat u in 

voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde 

activiteiten om de deskundigheid te bevorderen. Veel 

verzekeringsartsen vullen het verplichte aantal uren in 

met activiteiten in het kader van bij- en nascholing. Er 

zijn echter ook overige activiteiten die de deskundigheid 

bevorderen en waaraan als zodanig accreditatie-uren 

worden toegekend. Die activiteiten zijn overigens zeer 

divers. U moet onder andere denken aan: auteurschap, 

een afgeronde promotie, deelname aan een richtlijn-

commissie of mediprudentiegroep, lidmaatschap van een 

wetenschappelijke vereniging of relevante commissie of 

werkgroep, het houden van een voordracht of begeleiden 

van een geneeskundestudent of coassistent. 

Voor deze zogenaamde overige deskundigheidsbevorde-

ring (ODB) is een nieuwe regeling in de maak. De nieuwe 

regeling ODB laat zien welke activiteiten kunnen worden 

opgevoerd, hoeveel uren eraan worden toegekend en 

wat u moet aantonen en overleggen om de uren ook 

daad werkelijk te laten meetellen. Centraal in de regeling 

staat dat de verzekeringsarts zélf verantwoordelijk is voor 

opvoeren van de bewijsstukken in GAIA. Als de regeling 

definitief vastgesteld is, zal dit met de leden gecommuni-

ceerd worden. 

Voorjaarsledenvergadering

In het vorige nummer bracht ik de voorjaarsledenvergade-

ring al onder uw aandacht. Tijdens de vergadering zal aan 

de leden ook een voorstel voor de reservering en bestem-

ming van projectgelden worden voorgelegd. Aangezien 

het gaat om een substantieel bedrag dat uiteindelijk 

afkomstig is van u als leden, wil ik hierbij nogmaals een 

pleidooi doen voor een grote opkomst. 

De uitreiking van de Talmaprijs en het wetenschappelijk 

deel van de vergaderingen verdienen sowieso een grote 

opkomst. De winnaar van de Talmaprijs, collega Annita 

Lehr - Venneberg, zal een korte presentatie geven over 

haar prijswinnende publicatie ‘Ingeschat eigen werk-

vermogen bij (ex-)kankerpatiënten: een toekomstige 

tool voor de bepaling van de arbeidsprognose binnen de 

verzekerings geneeskundige beoordeling?’

Het wetenschappelijke deel zal verzorgd worden door 

hoogleraar neuromechanica en prothesiologie Bert Otten. 

Hierna volgt een korte beschrijving van wat u van zijn 

lezing kunt verwachten: 

“Sinds lange tijd worden verschillende mentale 

 capaciteiten toegewezen aan onze twee hersenhelften. 

Zo worden analyse en logisch denken aan de linker 

hersenhelft toegewezen en intuïtie en creativiteit aan 

de rechter hersen helft. Uit ervaring weten we dat die 

capaciteiten ook verschillende mentale toestanden 

vragen. Maar de vraag is of er geen integratie mogelijk is 

van deze menselijke mogelijkheden. Het brein is immers 

een geheel en het brein is ook onderdeel van het lichaam 

dat weer in een functionele omgeving is ingebed. Uit de 

historie van het wetenschappelijk proces zijn wel mooie 

voorbeelden te vinden van integratie tussen creativiteit 

en analyse. Maar ook in het dagelijks leven zijn treffende 

mogelijkheden te vinden. Voorbeelden hiervan zullen 

gegeven worden aan de hand van foto’s die grotendeels 

op straat zijn gemaakt. Het samenkomen van verstand en 

gevoel levert een meerwaarde op die ook te gebruiken is 

bij andere ontwikkelingen in onze samenleving.”

Verzoek deelnemers commissies, werkgroepen 

et cetera 

Het blijkt lastig te zijn om verzekeringsartsen te vinden 

zijn die bereid zijn om mee te denken en te werken aan 

de ontwikkeling en update van richtlijnen, deelname aan 

focus- en werkgroepen et cetera. In een ver verleden is 

de belangstelling hiervoor onder de leden al eens in kaart 

gebracht. De spoeling is inmiddels echter vrij dun gewor-

den. In het bestuur zal erover nagedacht worden hoe 

we tot een actievere deelname van meer leden zouden 

kunnen komen. De nood is echter vrij hoog en op dit mo-

ment ligt er een dringend verzoek van Haje Wind (KCVG, 

Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid) voor drie 

verzekeringsartsen. Het gaat om een verzekeringsarts voor 

een focusgroep chronisch zieke nierpatiënten en twee 

verzekeringsartsen voor een werkgroep in het kader van 

het onderzoek ‘Werkende centraal’. Zowel in algemene 

zin als specifiek voor de genoemde focus- en werkgroepen 

kunt u uw belangstelling kenbaar maken aan het bestuur. 
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