Scholing en ondersteuning via de SPAP
Alle opleidingsactiviteiten worden verzorgd door IKA Academy.

Wel bevoegd maar niet bekwaam
Artsen die “nieuw” gaan werken in het veld
bedrijfsgeneeskunde zijn wel bevoegd maar niet bekwaam.
SPAP vindt dat “nieuwe” artsen, die worden ingezet voor
verzuimbegeleiding niet fatsoenlijk kunnen werken zonder in
hun eerste half jaar goed te worden geschoold in het
“ambacht” bedrijfsgeneeskunde.

Opleidingsprogramma SPAP
1/ Meeloop stage
Artsen (vaak zij instromers) die de overstap naar het vak van bedrijfsarts willen maken,
krijgen de mogelijkheid om één of meerdere dagen met een bedrijfsarts mee te lopen.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2/ Introductie dag
Vóór aanvang van hun werkzaamheden als arbo arts via de SPAP, dient de arts te
beschikken over minimale kennis van de werkzaamheden van de bedrijfsarts , inclusief de
minimaal noodzakelijke spreekuur- en rapportage vaardigheden.
Duur: één dag en vier keer 2 uur individueel feedback en intervisie.
Frequentie: minstens twee keer per jaar.

Locatie, data en tijd:
IKA Academy, Loosdrechtse Bos 17, 1213 RH Hilversum
Data: 29 mei, 29 november. Tijd: 09.30 tot 17 uur
Kosten
Eigen bijdrage SPAP deelnemers: € 295 plus 60 euro per feedback sessie. Tarieven voor
externe deelnemers: op aanvraag

3/ Introductie training bedrijfsarts
Doel van deze opleiding is om te zorgen dat de arts in opleiding over voldoende elementaire
kennis en vaardigheden beschikt om als bedrijfsarts te werken. De reden hiervoor is dat
artsen niet meteen met de opleiding willen of kunnen beginnen. Bovendien kan het soms
jaren duren voor een bepaald onderwerp in de opleiding aan bod komt.

Opzet
De opleiding bestaat uit 4 losse modules van twee dagen die in willekeurige volgorde
gevolgd kunnen worden. De training wordt gegeven in een kleine groep van maximaal acht
deelnemers. Zelfwerkzaamheid is het motto

Module 1: Psychische klachten en klachten van het houding- en bewegingsapparaat
Op dag één gaan we aan de slag met de richtlijn psychische klachten
Op dag twee gaan we verder met het geleerde in de praktijk en vervolgstappen.
In de middag van dag twee kijken we naar de aanpak van klachten van houding- en
bewegingsapparaat

Module Sociale verzekeringswetgeving, keuringen en periodiek medisch onderzoek
Het werk van de bedrijfsarts vindt plaats in een andere juridische context dan die van
curatieve artsen.
Het grootste deel van het werk van bedrijfsartsen richt zich op duurzame werkhervatting van
zieke werknemers in werk.
In de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA zijn allerlei stappen voorgeschreven.
Het laatste stukje van deze module richt zich op de inrichting van keuringen en periodiek
medische onderzoeken.

Module Arbeidsconflicten en beroepsziekten
Moeizame verhoudingen tussen leidinggevenden en medewerkers komen regelmatig voor.
Vaak worden de moeizame verhoudingen door langdurige ziekte uitvergroot en vormen ze
een belangrijke belemmering voor herstel en terugkeren in eigen werk.
Dag twee van de module gaat over werkgerelateerde klachten en beroepsziekten.Er zijn
goede richtlijnen hoe je als bedrijfsarts tot een gewogen professioneel oordeel komt of een
gezondheidsklacht werkgerelateerd is.

Module Cardiologie, Neurologie, Oncologie, Actueel thema
Je wordt door Klinisch Arbeidsgeneeskundigen bijgepraat op de belangrijkste
diagnosegebieden waar je als bedrijfsarts mee te maken krijgt
In elk geval: Cardiologie, Neurologie, Oncologie,
Duur: 8 dagen
Frequentie: minstens een keer per jaar.

Locatie, data en tijd:
IKA Academy, Loosdrechtse Bos 17, 1213 RH Hilversum
Data: Altijd op een dinsdag
Module 1 :
Module 2 :
Module 3 :
Module 4 :

24 september, 8 oktober
29 oktober, 12 november
3 december, 17 december
begin 2020

Nb kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden
Tijd: 09.30 tot 17 uur
Kosten
Eigen bijdrage SPAP deelnemers: € 1599,- (totaal voor 8 dagen). Tarieven voor externe
deelnemers: op aanvraag.
Bij de artsen die via de SPAP werken worden deze kosten in termijnen in mindering gebracht
op de maandelijkse vergoeding.

4/ Opleidingsactiviteiten tijdens de beroepsopleiding
Intercollegiale consultatie
Ben je al bezig met de NSPOH opleiding? Dan biedt IKA Academy de mogelijkheid om mee
te doen aan ICT, samen geregistreerde artsen.

Zelfstandig ondernemen
IKA Academy heeft een 5 daagse module ‘ondernemerschap’’ ontwikkeld. Deze ligt op de
plank. Bij voldoende belangstelling kunnen we deze opleiding verzorgen.

5 / Voor Praktijkopleiders
Er zijn circa 10 praktijkopleiders (PO’s) actief voor de SPAP.
Elke PO heeft 1 of 2 aios in begeleiding. Regelmatig contact en overleg met/tussen PO’s is
van belang voor een goede SPAP opleiding. De praktijkopleiders zijn in de opleiding erg
belangrijk. Daarom biedt de SPAP extra intervisie.

Doel
- intervisie over specifieke (zij-instromers) problematiek van SPAP
- contact / elkaar kennen en overleg

Vorm
Interactieve bijeenkomsten onder begeleiding van een voorzitter/begeleider, die structuur
aanbrengt in de bijeenkomst. De begeleider is ook tussendoor voor PO’s te bereiken.

Randvoorwaarden
Drie keer per jaar; van 16 – 18 uur; IKA Academy Loosdrechtse Bos 17, 1213 RH Hilversum
Maximaal 8 deelnemers. Voor SPAP PO’s gratis.

