
Voorsprong als beroepsziekte-expert
op vakgenoten binnen een boeiend
specialistisch vakgebied. 
Uitbreiding van je klantenkring:
letselschadebureaus, verzekeraars,
brancheorganisaties. 
Inzet als arts in 2e lijn of second
opinion: individuele dossiers of
projectmatige opdrachten voor groepen
werknemers. 
Verrijking van je kennis en inzicht in
uitdagende casuïstiek.
Voorbereiding op veranderende
regelgeving rondom beroepsziekten. 
Sterker inzicht in preventie op
beroepsgerelateerde aandoeningen.
Vermelding in het register
beroepsziekte-experts. 

WAT LEVERT DEZE TRAINING OP?

Een interessante specialisatie..

W E L L B E  A C A D E M Y  -  N E D E R L A N D S  C E N T R U M  V O O R  K L I N I S C H E  A R B E I D S G E N E E S K U N D E  

TRAINING CLAIMBEOORDELING BEROEPSZIEKTEN
Een training speciaal voor bedrijfsartsen, arboartsen en verzekeringsartsen

Komt de aandoening echt door het werk, of door iets
anders? In hoeverre is er een causaal verband? Heeft de
werknemer kans van slagen bij een claim? Niet alleen
medisch-biologische kennis is belangrijk, ook inzicht in wet-
en regelgeving, de mate van expositie en het bepalen van
schade en causaliteit. En hoe zorg je ervoor dat je klant
optimaal op preventie inzet en zo claims voorkomt?
De training Claimbeoordeling Beroepsziekten geeft een
krachtige impuls aan jouw competenties en ontwikkeling als
arts. Met de kennis die je opdoet ben je straks in staat om
zelfstandig te beoordelen of er sprake is van een
beroepsziekte. 

WAAROM CLAIMBEOORDELING BEROEPSZIEKTEN?

Beroepsziekten beoordelen vraagt om specialistische
expertise

Nemen van foto's van

interieurontwerp - 3

ONTDEK WAT DEZE
UITGAVE BEVAT:

Kosten: € 4950,00 ex btw 
Vroegboek korting tot 1 januari 2023 € 250 euro  
Accreditatie: 30 punten
Data: vanaf half maart 2023 Tijd: 17.30 -22.00 uur
Locatie: volgt
Max deelnemers: 15 
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“Op je bureau ligt een dik dossier van een laborante binnen een technisch onderzoeksbureau. Ze is al driekwart jaar
niet meer op het werk verschenen. Ze lijdt aan depressie, angst- en paniekaanvallen, slaapt slecht. Onlangs is ook de
ziekte van Crohn geconstateerd. Volgens haar komen alle klachten door pesterij en agressie op het werk. Ze durfde
het pesten niet de melden uit angst voor represailles. Bovendien deed de leidinggevende net zo hard mee. Daarbij
heeft ze ook nog een scheiding te verwerken. Volgens haar is ze fysiek en psychisch een wrak door haar werk.”



N C K A  -  T R A I N I N G  C L A I M B E O O R D E L I N G  B E R O E P S Z I E K T E N

Het risico op beroepsziekte krijgt een steeds prominentere rol binnen ons vakgebied. Het belang van
bewustwording en preventie op de werkvloer is dan ook niet meer weg te denken. De training
Claimbeoordeling Beroepsziekten die het Nederlands Centrum voor Klinische Arbeidsgeneeskunde
aanbiedt is uniek. Door het opgestelde programma van 10 modules neem je kennis van nieuwe stof en
verdiep je je in je vakgebied als arbeidsgeneeskundige. 
We geven je de tools in handen om het risico op beroepsziekten in de werkomgeving te herkennen, te
analyseren en te beoordelen, om dit vervolgens om te zetten in een stevige, goed onderbouwde
rapportage. Het zal je aanzetten om tot een verbeterde preventieve aanpak te komen.

Programma 

“In je spreekkamer komt een schilder. Hij zit al 23 jaar
in het vak, in de staalindustrie. Werkte bij
verschillende werkgevers maar altijd als schilder. Hij
gebruikte o.a. chroom-6 houdende verf en
isocyanaten. Enige tijd geleden begon hij zich
benauwd en erg moe te voelen. Vroeger rookte hij,
maar hij is 10 jaar geleden gestopt. Nu is het
beginstadium van longkanker geconstateerd. Hij wil
weten hoe sterk hij staat als hij een claim wegens het
oplopen van een beroepsziekte indient.”

Inleiding Beroepsziekten  
Epidemiologie 
Expositie 
Causaliteit 
Juridische context 
Schadebepaling 
Werkbezoek 
Rapportagevaardigheden
Preventie 
Beoordelen Beroepsziekten

Modules* 

*data/volgorde volgen zsm 

Je kunt je inschrijven via:
www.ncka.nl/claimbeoordeling-beroepsziekten/
Voor informatie bel: 085 301 12 00
Email: info@ncka.nl 
Arnhemseweg 10 kamer 1.07 
3817 CH Amersfoort

Wellbe  Academy I Arnhemseweg 10 I 1.07 I 3817 CH I Amersfoort I 085 301 12 00 I info@ncka.nl I www.ncka.nl

Wat ga je leren?

Je neemt kennis van beroepsziekten, vanuit
historische en internationaal perspectief. 

Je zet praktische gezondheidszorg om in een
adequate onderzoeksopzet, die je zelf uitvoert en
coördineert.

Je herkent in de basis mogelijke risico’s, daarmee leer
je individuele expositie te beoordelen.

Je ontdekt de praktijk van het adviseren en
voorlichten ter preventie van beroepsziekten. 

Je krijgt inzicht in causale modellen en
epidemiologische methodes.

Je doorziet de regels van aansprakelijkheid en
regelingen bij beroepsziekten en het verloop van
juridische procedures. 

Je kunt in de basis een schadebepaling methodiek
hanteren op basis van o.a. AMA-guides.

Je vertaalt en beoordeelt bevindingen en
argumentatie in een hoogwaardige medische
rapportage.

Je kunt zelfstandig claims beoordelen.

LES VAN TOPDOCENTEN
NCKA selecteert haar docenten zorgvuldig op kennis
en vaardigheid om te trainen. Het zijn experts die
theorie en praktijk uitstekend in elkaar laten
overvloeien zodat het leereffect optimaal is. 

https://www.ncka.nl/claimbeoordeling-beroepsziekte-training/

