
                           REGIONALE NASCHOLING 
 

De nascholingscommissie van de NVAB Kring Noord organiseert op 

donderdag 10 april 2014 
een interessante geaccrediteerde nascholing voor bedrijfsartsen. 

 

Titel: " Komt een vrouw/man bij de bedrijfsarts (m/v) " 
over genderbewuste bedrijfsgezondheidszorg 

 
Man/vrouw verschillen kunnen we vanuit diverse invalshoeken bekijken. Naast het biologisch 
onderscheid (sekse/geslacht) is er de sociaal/culturele invalshoek (*gender). 
Zowel sekse als gender zijn determinanten van gezondheid, die tot nu toe binnen de 
(bedrijfs)geneeskunde te weinig aandacht krijgen. 
 
In de benadering van gender ziet men meestal een viertal stadia, achtereenvolgens:  

• Gender stereotypering: verschillen accepteren als gegeven of zelfs uitvergroten  

• Gender neutralisering: verschillen ontkennen; kan leiden tot verborgen discriminatie  

• Gender sensitiviteit: rekening houden met verschillen en ongelijkheden in strategie en 
uitvoering  

• Gender mainstreaming: in de basis van ieder beleid en uitvoering (zowel planning, 
implementatie als evaluatie) een vertaling maken van het aspect gender en 
gelijkwaardigheid. 

 
De eerste twee stadia kennen doorgaans een overwegend negatieve uitkomst voor vrouwen. 
Gender sensitiviteit en gender mainstreaming verdienen ons aller aandacht in de 
ontwikkeling van de bedrijfsgeneeskundige praktijk, die rekening houdt met verschillen 
tussen man en vrouw. We noemen dit genderbewuste bedrijfsgezondheidszorg. 
 
De nascholing van 10 april 2014 wil hieraan een bijdrage leveren. 
 
Na deze bijscholing bent u bekend met: 

• de betekenis van en het onderscheid tussen sekse en gender;  

• de verschillen tussen mannen en vrouwen vanuit levensloop en epidemiologisch 
perspectief  

• de betekenis van gender sensitive medicine cq occupational health; de vertaling hiervan 
naar uw praktijk 

• reflecties op uw eigen rol en opvattingen (man/vrouw) bij de  begeleiding van mannelijke 
en vrouwelijke medewerkers. 

 
 
Alle deelnemers ontvangen het  "Handboek vrouwspecifieke geneeskunde", waarvan Angela 
Maas en Toine Lagro mede-auteur zijn. 
 
*gender: welke rollen en betekenissen worden in een bepaalde tijd en cultuur/maatschappij aan man 
of vrouw-zijn toegekend. 
 



donderdag 10 april 2014  - " Komt een vrouw/man bij de bedrijfsarts (m/v) " 
 
Aanvang 14.00 uur - Einde 20.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) 
Locatie: 
Zernike Complex Groningen - Bernoulliborg 
Nijenborgh 9 
9747 AG Groningen 
 
accreditatie voor 5 punten is aangevraagd 
 
Voor nadere informatie, aanmelding of vragen: 
Marijke van de Hel 
telefoon: 050-5492796 
e-mail: nascholing@waardenwinkel.nl 
 
Inschrijving: 
Aanmelden vóór dinsdag 1 april via e-mail: nascholing@waardenwinkel.nl 
 
en maak tegelijkertijd € 100,-- over op rekeningnummer NL06 SNSB 0907 6271 10 
t.n.v. NVAB te Winschoten 
onder vermelding: “nascholing 10 april” en de naam van de deelnemer. 
 
De kosten zijn inclusief het "Handboek vrouwspecifieke geneeskunde", waarvan Angela 
Maas en Toine Lagro mede-auteur zijn. 
 
U ontvangt een week van tevoren uw deelnemersbevestiging. 
 
Bereikbaarheid: 
U kunt parkeren op P5; er zijn parkeerplaatsen gereserveerd. Vanaf P5 loopt u (500 mtr) in 
minder dan 15 min. naar de Bernoulliborg (zie bijgevoegde routebeschrijving). 
Verzoek aan de degenen die moeilijk ter been zijn om dit bij aanmelding te vermelden. In dat 
geval regelen we voor u een voorziening. 



programma nascholing donderdag 10 april 2014  
 

" Komt een vrouw/man bij de bedrijfsarts (m/v) " 
over genderbewuste bedrijfsgezondheidszorg 

 
locatie: Zernike-complex Groningen, Bernoulliborg 

14:00-14:15 Introductie door dagvoorzitter Jac van der Klink 

14:15-14:45 
Ute Bültmann 
afd. Arbeid en Gezondheid van Sociale 
Geneeskunde UMCG 

Lifecourse epidemiology, met betrekking tot 
werk. Gender / man-vrouw 

14:45-15:20 
Domien Beersma 
Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen 

chronobiologie in uw spreekkamer 

15:20-15:40 Pauze 

15:40-15:50 Presentatie onderzoek door Femke Abma 

15:50-16:25 
Toine Lagro 
vakgroep Vrouwenstudies Medische 
Wetenschappen Radboud UMC 

Beter met Gender-sensitieve zorg 

16:25-17:00 
Angela Maas 
cardioloog voor vrouwen, 
Radboud UMC          

Hartklachten bij vrouwen: zij maakt het                            
verschil! 

17:00-18:00 Maaltijd 

18:00-18:10 Mededelingen NVAB Kring-Bestuur - voorzitter Titus Schaafsma 

18:20-18:30 
presentaties van onderzoekers van de afd. Arbeid en Gezondheid van Sociale 
Geneeskunde UMCG 

18:30-19:05 

Harry van de Wiel 
Psycholoog, Expertisecentrum 
Communicatie, Leiderschap, 
Assessment en Samenwerking UMCG 

 Venus en Mars in de spreekkamer 

19:05-20:00 
Forum-discussie sprekers met de zaal o.l.v. Bas Sorgdrager. 
Aan de hand van stellingen gaan voorgaande sprekers, en onze collega-bedrijfsartsen 
Peter Flach en Janneke Valk in discussie met de zaal. 

20:00 Einde / borrel 

 
nascholingscommissie NVAB Kring Noord 

Janneke Valk 
Marjan de Vries 

André Smith 
Kees van der Ploeg 

Gon Bleeker 
Bas Sorgdrager 

Jac van der Klink 
Hendrik Jan Neeb 



Routebeschrijving naar Zernikecomplex, Bernoulliborg  
 

Bezoekadres: 

Bernoulliborg (gebouwletter V) 
Nijenborgh 9  
9747 AG Groningen 
Receptie: 050 363 6868 

Openbaar vervoer 

 
De Bernoulliborg is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tussen het centraal station 
en het Zernikecomplex rijden in de ochtendspits bijvoorbeeld 20 bussen per uur (lijn 11 en 
15). Kijk voor meer informatie op  www.Qbuzz.nl of www.9292ov.nl  

Per auto 

 
Vanuit A28/Assen/Haren 
Bij de eerste stoplichten in Groningen (Julianaplein) linksaf richting Martiniplaza/Drachten. 
Direct de eerste afslag rechts richting Bedum/Zuidhorn. Aan het einde van de afrit rechtsaf 
slaan. Volg de westelijke ringweg. Neem de afslag rechts richting Bedum, dan direct de 
eerste afslag Paddepoel/ Zernikecomplex. Einde afrit linksaf. U bent op het Zernikecomplex. 
 
Vanuit A7/Drachten 
Bij afslag 36 Ring Groningen-West. Neem de eerste rotonde rechtdoor (tweede afslag). Ga 
bij de tweede rotonde linksaf. Volg de westelijke ringweg. Neem de afslag rechts richting 
Bedum, dan direct de eerste afslag Paddepoel/ Zernikecomplex. Einde afrit linksaf. U bent 
op het Zernikecomplex. 
 
Vanuit N361/Winsum of N46/Bedum 
Noordelijke ringweg richting Noorderhoogebrug/Drachten (N370 Noordzeeweg-Plataanlaan). 
Neem de afslag Paddepoel/ Zernikecomplex. Einde afrit rechtsaf.  
U bent op het Zernikecomplex. 
 
Vanuit N360/Delfzijl 
Bij het einde Rijksweg N360 rechtsaf de oostelijke Ringweg volgen richting Bedum/Zuidhorn. 
Neem op de Noordelijke ringweg de afslag Paddepoel/Zernikecomplex. 
Einde afrit rechtsaf. U bent op het Zernikecomplex. 
 
Vanuit A7/Hoogezand/Nieuweschans 
Volg de oostelijke Ringweg richting Bedum. Neem op de noordelijke Ringweg de afslag 
Paddepoel/Zernikecomplex. Einde afrit rechtsaf. U bent op het Zernikecomplex. 

Parkeren 

Volg de bewegwijzering richting P5, dat is meteen na de portiersloge rechtsaf. 
 
 



routebeschrijving Bernoulliborg, Zernikecomplex Groningen: 
http://www.rug.nl/staff/location/5161 
 
PARKEREN op P5, direct na de portiersloge rechtsaf, 
lopen naar Bernoulliborg, 10 - 15 min. 
Nijenborgh 9 
9747 AG Groningen 

 
 

        
        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


