NVAB Kring Noord Nascholingsreis 2018, Burg Feistritz am Wechsel (Oostenrijk)
26-09-2018 t/m 30-09-2018
NVAB Kring Noord organiseert van 26 september 2018 t/m 30 september 2018 voor de 6e maal een
geheel verzorgde nascholingsreis met als thema: onregelmatigheid en nachtdiensten, uitdaging
voor bedrijfsarts en verzekeringsarts, op het prachtige slot Burg Feistritz in Feistritz am Wechsel. Wij
zijn gedurende ons verblijf te gast bij Jan en Barbara Krijgh.
Voor informatie over de Burcht zie www.burgfeistritz.com. Vorige nascholingen zijn hoog
gewaardeerd.
Als bedrijfs- en verzekeringsartsen worden we vrijwel dagelijks geconfronteerd met werknemers in
ploegendiensten, waarbij soms de ploegendienst de oorzaak van de klachten is, soms ploegendienst
niet mogelijk is vanwege het ziektebeeld, soms ploegendiensten de klachten doen toenemen, soms
ploegendiensten van invloed zijn op behandeling enzovoort. Tegen de achtergrond van de 24 uurs
economie een behoorlijk probleem, waarbij er meer en meer bekend wordt over de mogelijke
schadelijke gevolgen voor de gezondheid. En toch zullen we er rekening mee moeten houden dat
meer en meer bedrijven kiezen voor ploegendiensten.
We hebben voor dit onderwerp een aantal interessante sprekers aan ons weten te binden:
Prof. Dr. M.P. (Menno) Gerkema, hoogleraar chronobiologie aan Faculteit Science en Engineering,
afdeling neurowetenschappen van de RU Groningen
Prof. Dr. M.R. (Michiel) Reneman, hoogleraar revalidatiegeneeskunde met als aandachtsgebied
Arbeid, Universitair Centrum voor Revalidatie Beatrixoord, en onderzoeker aan de Faculteit
Medische Wetenschappen van de RU Groningen
Prof. Dr. W.F. (Winni) Hofman, hoogleraar slaaponderzoek aan de Faculteit Maatschappij en
Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
Dr. Y (Ybe) Meesters, psycholoog aan het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG,
gespecialiseerd in chronotherapie, en onderzoeker aan de Faculteit Medische Wetenschappen van
de RU Groningen
We zijn nog doende een verzekeringsarts en een Oostenrijkse collega met expertise op dit
onderwerp te vinden.
Als “buitenbeentje”: Mr. K. (Koen) Konings, docent ICT-recht en Privacy aan Faculteit
Rechtsgeleerdheid van de RU Groningen, en advocaat bij Nord Advocaten in Groningen, en
gespecialiseerd in de wordingsgeschiedenis en de gevolgen van de AVG

Wij zijn ervan overtuigd dat onze sprekers voor een interessant en dynamisch programma zullen
zorgen.
Partners zijn natuurlijk van harte welkom; het partnerprogramma is nog in ontwikkeling, maar zal in
het teken van Gustav Klimt staan. De omgeving van Burg Feistritz leent zich bovendien voor prachtige
wandelingen, Wenen ligt slechts op een uurtje rijden, dus ook daar liggen de nodige mogelijkheden.
De Burcht beschikt over comfortabele 1 en 2 persoons kamers, en is gekend vanwege de geweldige
culinaire geneugten en heerlijke wijnen.
De reis is geheel verzorgd, dus inclusief vliegtickets, vervoer per luxe touringcar, vol pension,
drankjes en hapjes op de burcht, entrees en nascholing. Ook het sociale programma komt ruim aan
bod. Natuurlijk is er op zaterdag weer een galaconcert in de ridderzaal ( bij voorkeur black
tie/cocktail-lang); verder komt er óf een muzikale BBQ op de burcht óf een muzikaal diner in een
berghut. Een bezoek aan Wenen zal ook zeker niet ontbreken in het programma, inclusief diner.
De prijs bedraagt voor artsen die de nascholing volgen € 1895,-- ; voor partners € 1275,--.
Big-geregistreerde partners die de nascholing willen volgen, betalen eveneens € 1895,--.
Inmiddels hebben zich veel collega’s ingeschreven, en is er nog slechts zeer beperkt ruimte, en Vol is
Vol! Als u deze nascholing niet wilt missen, haast u zich dan om in te schrijven; indien de
aanmeldingen de ruimte overschrijden, leggen wij een wachtlijst aan op volgorde van aanmelding, u
ontvangt daarover uiteraard bericht. Mochten er deelnemers uitvallen ontvangt u daarvan in
dezelfde volgorde bericht.
Bij aanmelding geldt een aanbetaling van € 625,-- per persoon op rekeningnummer:
NL.06.SNSB.090.76.27.110 t.n.v. NVAB Kring Noord ovv aanbetaling Feistritz 2018 ; pas dan is de
aanmelding definitief! Voor de resterende som ontvangt u een factuur (elektronisch) uiterlijk 6
weken voor vertrek.
Een nascholingsreis is in veel gevallen fiscaal aftrekbaar.
Aanmelden kan uitsluitend op secretariaat@quintusfive.com onder vermelding van: Studiereis
NVAB Noord 2018.
Bij uw aanmelding graag uw gegevens vermelden zoals in uw paspoort of ID-bewijs staan vermeld,
incl. het documentnummer van uw paspoort of ID-bewijs en uw BIGnummer i.v.m. accreditatie.
Indien uw partner meereist, ontvangen wij vanzelfsprekend ook daarvan graag dezelfde gegevens.
Bent u KLM Flying Blue member dan ontvangen wij graag tegelijkertijd uw Flying Blue nummer, in
verband met korting op de bagagekosten en frequent flyer miles.
Accreditatie bij de AbSG (bedrijfs- en verzekeringsartsen) wordt aangevraagd voor 20 punten; voor
andere specialismen is het mogelijk 25% van hun punten te behalen uit niet specialisme specifieke
nascholing. Voor het verkrijgen van punten moeten alle nascholingen gevolgd worden; door middel
van handtekeningen wordt deelname geregistreerd.
Tot ziens. Grüβ Gott!
Namens NVAB Kring Noord,
André Smith en Geert Koster, bedrijfsartsen
Jan Schipper, verzekeringsarts

