VOOR DE BEDRIJFSARTS

Begeleiding van
mensen met HMSN
(hereditaire motorische
sensorische neuropathie)

Aan de bedrijfsarts van een patiënt
met een neuromusculaire aandoening

Ons kenmerk: CvV/ml 2016-05 298

Geachte Collega,
Hierbij ontvangt u informatie over de bedrijfsgeneeskundige begeleiding van een patiënt met
een neuromusculaire aandoening. U krijgt deze informatie waarschijnlijk omdat u iemand met
zo’n aandoening op consult hebt.
Bij veel neuromusculaire ziekten is er sprake van sluipend toenemende beperkingen die het
functioneren op het werk kunnen belemmeren. Spierziekten zijn zeldzaam. Onbekendheid met
het ziektebeeld maakt dat de minder zichtbare beperkingen gemakkelijk over het hoofd
worden gezien. Daarnaast is er vaak een grote variatie in ernst en progressie van de ziekte
tussen patiënten met dezelfde diagnose. Samenwerking tussen patiënt, bedrijfsarts en
werkgever is essentieel om vermijdbare uitval of arbeidsongeschiktheid te voorkomen.
Deze brochure biedt concrete aanknopingspunten voor de praktijk. De informatie is specifiek
voor bedrijfsartsen ontwikkeld door Spierziekten Nederland, in samenwerking met
bedrijfsartsen, patiënten en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
(NVAB).
Op www.spierziekten.nl vindt u meer informatie over de verschillende spierziekten. Met
vragen kunt u ook terecht bij een spierziekterevalidatieteam. De adressen van gespecialiseerde
behandelcentra zijn te vinden via www.spierziekten.nl/zorgwijzer. Van de brochure die u
hierbij ontvangt, is de meest recente versie steeds te downloaden via www.nvab-online.nl en
www.spierziekten.nl.
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Dr. C. van Vliet, directeur
Kwaliteitsbureau NVAB
Postbus 2113, 3500 GC Utrecht
www.nvab-online.nl

030 - 20 40 620
030 - 20 40 630 (afdeling visitatie)

kwaliteitsbureau@nvab-online.nl
visitatie@nvab-online.nl

Informatie voor de bedrijfsarts
Hereditaire motorische sensorische neuropathie (HMSN) is een groep zeldzame neuromusculaire aandoeningen die gepaard gaat met toenemende beperkingen. Deze beperkingen zijn soms van invloed op de
arbeidsproductiviteit. Goede begeleiding en de juiste aanpassingen van onder andere werkplek en functie
kunnen eraan bijdragen (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid op de korte of langere termijn te voorkomen.
Voor het begeleiden van iemand met HMSN is het belangrijk inzicht te krijgen in de ernst en progressie van
deze aandoening. Naast spierzwakte en standsafwijkingen van de gewrichten beïnvloeden ook minder
zichtbare verschijnselen zoals sensibiliteitstoornissen, vermoeidheid en pijn de belastbaarheid. Het is van
belang hier alert op te zijn.
Om u te ondersteunen in de praktijk biedt deze brochure informatie over het ziektebeeld HMSN en concrete
adviezen voor de bedrijfsgeneeskundige beleidsvoering. De brochure is ontwikkeld met bijdragen van
bedrijfsartsen, de NVAB en patiënten in navolging van de bestaande huisartsenbrochure.

Hereditaire motorische sensorische
neuropathie (HMSN) / ziekte van
Charcot Marie Tooth (CMT)
HET ZIEKTEBEELD
HMSN is een groep erfelijke aandoeningen van de zenuwen
(erfelijke polyneuropathieën) die zich uit in langzaam tot
matig progressieve, (vrij) symmetrische spierzwakte met
gevoelsstoornissen en vormafwijkingen. Kenmerken:
• de langste zenuwen zijn het eerst aangedaan, de 		
klachten beginnen daardoor vaak distaal: in de voeten en
onderbenen, later ook in de handen;
• het klinisch spectrum varieert van geen of nauwelijks
merkbare verschijnselen tot ernstig kracht- en 		
gevoelsverlies en ernstige vormafwijkingen van
de gewrichten. Ook tussen familieleden met dezelfde
genetische afwijking kan deze variatie voorkomen. Soms
zijn er ernstige pijn- en vermoeidheidsklachten;
• er zijn tientallen verschillende typen van HMSN, elk
met een verschillende genetische oorzaak en soms met
specifieke verschijnselen. De typen zijn ruwweg in te
delen in twee hoofdgroepen: demyeliniserend
(HMSN type I) en axonaal (HMSN type II). Tussen de typen
bestaat een grote overlap in ervaren beperkingen.
BEHANDELING
Er bestaat (nog) geen therapie die HMSN geneest of
vertraagt. De behandeling is er daarom op gericht de
klachten en langetermijngevolgen waar mogelijk te
beperken en de patiënt in staat te stellen zo goed mogelijk
te functioneren. Revalidatie staat daarbij vaak centraal.
Ook een orthopedische behandeling (een orthese of
chirurgische ingreep) kan het functioneren verbeteren.
Patiënten kunnen baat hebben bij medicijnen tegen
spierkramp en neuropathische pijn maar medicijnen die
neuropathie als mogelijke bijwerking hebben, dienen
zoveel mogelijk te worden gemeden.
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HET ZIEKTEVERLOOP
HMSN heeft een langzaam tot matig progressief verloop.
Door de grote klinische variabiliteit is het verloop bij
individuele personen lastig te voorspellen: er kan sprake
zijn van een sterk progressief beeld maar er kunnen
ook nauwelijks klachten zijn. In de meeste gevallen is in
het begin de spierzwakte, van met name de intrinsieke
voetspieren, duidelijker dan de gevoelsstoornis. Later
ontstaan vormafwijkingen en breidt de spierzwakte zich
uit naar meer proximaal gelegen (onderbeen)spieren.
Afwijkingen aan de handen treden meestal pas later op.
De gevoelsstoornissen kunnen leiden tot periodes met een
doof of koud gevoel in de handen en vooral de voeten. Bij
verdere ziekteprogressie kan in een aantal gevallen ook
spierzwakte in de bovenbenen optreden. Een klein deel
van de patiënten raakt rolstoelgebonden (ongeveer 10%,
bij ernstige vormen meer).
HET KLACHTENPATROON EN GEVOLGEN VOOR
DE WERKSITUATIE
Symmetrische spierzwakte – Zwakte in de spieren van
de voeten, onderbenen en handen staat op de voorgrond.
Later kan deze spierzwakte uitgebreidere voet- en
handproblemen veroorzaken. Bij sommige mensen met
HMSN raken in de loop van de tijd ook de proximale
spieren aangedaan. Er zijn verschillende mogelijke
gevolgen voor het functioneren:
• problemen met de balans en verminderde mobiliteit
– onder andere zwakte en atrofie van spieren in 		
voeten, enkels en benen (ooievaarsbenen) bemoeilijken
het behouden van het evenwicht. Patiënten struikelen
regelmatig en verzwikken hun voet vaker dan anderen.
Het looppatroon kenmerkt zich door een klapvoet en
een hanentred. Grotere of minder grote afstanden 		
lopen en ook staan voor langere periodes kan lastig
zijn. Patiënten geven aan dat deze balans-, enkel- en
mobiliteitsproblemen hun dagelijks leven in grote mate
beïnvloeden;

• verminderde handfunctie – atrofie van de handspieren
(duimmuis en intrinsieke musculatuur) en contracturen
of vervormingen hinderen de handfunctie, met 		
bijbehorende gevolgen voor de werkzaamheden, het
vasthouden van een pen of het bedienen van muis en
toetsenbord.

Pijn – Naast vermoeidheid is pijn veelvoorkomend. Deze
kan neuropathisch zijn maar ook ontstaan door (voet)
vormafwijkingen in combinatie met slecht passend
schoeisel, hyperkeratose (eelt), krampen en verlies aan
spierweefsel. Overbelasting van de spieren kan spierpijn
veroorzaken.

Distale gevoelsstoornis – Aanvankelijk zijn er vaak weinig
problemen met het gevoel maar geleidelijk kunnen de
pijn- en tastzin verminderen. Ook de proprioceptie en het
gevoel voor hitte of koude kan afnemen. De verminderde
gevoelszin versterkt de afgenomen handvaardigheid en de
balansproblemen.
Een ander veel gehoord fenomeen onder HMSNpatiënten zijn koude handen en voeten. Dit betreft zowel
koudesensaties als daadwerkelijke koude ledematen.

Ademhalingsproblemen – Problemen met de ademhaling
zijn zeldzaam maar niet uitgesloten. Indien aanwezig
uiten deze zich in eerste instantie vaak als symptomen
van nachtelijke hypoventilatie: ochtendhoofdpijn,
sufheid, concentratieverlies, slaperigheid overdag,
verminderde eetlust en gewichtsverlies. (Nachtelijke)
ademhalingsondersteuning biedt dan een uitkomst.

Orthopedische problemen – Stands- en vormafwijkingen
van de voeten en handen (hamertenen, holvoeten,
klauwhanden) en soms ook heupen of wervelkolom zijn
veelvoorkomend. De afwijkende voetstand hindert de
mobiliteit en kan leiden tot overbelasting van de knieën en
heupen en tot pijn, met name bij slecht passend schoeisel.
Klauwhanden verminderen de handfunctie. Sommige
patiënten ondergaan meermalig operaties waardoor de
klachten kunnen verminderen.
Vermoeidheid – Spierzwakte leidt bij veel mensen tot
vermoeidheid: dagelijkse activiteiten kosten al heel veel
energie. Minder fysieke activiteit, verminderde motivatie en
lagere algemene gezondheidsperceptie kunnen gevolgen zijn
van vermoeidheid. Daarnaast kunnen zij elkaar versterken.
Veel patiënten geven aan een minder goede nachtrust te
hebben waardoor hun concentratie kan afnemen.

ENKELE FEITEN
Prevalentie – Naar schatting hebben 40 op de 100.000
mensen een vorm van HMSN, hiermee is het één van de
meest voorkomende erfelijke ziekten.
Debuutleeftijd – Afhankelijk van het type beginnen de
symptomen op vroege of juist op latere leeftijd: (ruim) vóór
het twintigste of soms pas na het vijftigste levensjaar.
Typen – Demyeliniserend (HMSN type I, CMT1) of
axonaal (HMSN type II, CMT2) verwijst naar de primaire
oorzaak van de zenuwaandoening. Mengvormen zijn
zeldzaam. De verschijnselen van de typen die binnen deze
hoofdgroepen vallen, komen grotendeels overeen. Enkele
varianten hebben ook hun eigen, unieke kenmerken zoals
bijkomende oogaandoeningen of spasticiteit. In de meeste
gevallen erft de ziekte autosomaal dominant over maar de
overerving kan ook autosomaal recessief of X-gebonden
zijn.
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Type-specifieke verschijnselen – Sommige typen van
HMSN worden gekenmerkt door specifieke verschijnselen
zoals gehoorverlies, problemen met het zien, (ernstige)
kyfoscoliose, ataxie of spasticiteit. In enkele gevallen is er
sprake van een stoornis van het autonome zenuwstelsel
(orthostatische hypotensie).
GEVOLGEN VOOR DE BELASTBAARHEID
Van persoon tot persoon bestaat er een grote variatie in
de ernst van klachten en dus ook in de belastbaarheid op
het werk. Zo raakt de ene persoon extreem vermoeid en de
andere helemaal niet. Daarnaast zijn de gewone dagelijkse
bezigheden soms wat belasting betreft te vergelijken met
topsport.
Niet enkel lichamelijke factoren beïnvloeden de belastbaarheid. Sommige patiënten lopen in de maatschappij en op
het werk tegen onbegrip aan doordat er uiterlijk niet altijd
veel aan de hand lijkt.

Diagnose – Meestal stelt de kinderarts of (kinder)
neuroloog de diagnose op basis van het klinisch beeld
en de familieanamnese. Aanvullend onderzoek zoals
elektromyografisch (geleidings)onderzoek (EMG) kan de
diagnose ondersteunen. Vaak zijn gevoelsstoornissen al
meetbaar voordat men erover klaagt. Genetisch onderzoek
kan de diagnose waarschijnlijk bij meer dan de helft van de
patiënten definitief bevestigen.
Organisatie van de zorg – De coördinatie van
HMSN-specifieke zorg ligt meestal in handen van een
revalidatiearts met specifieke kennis van neuromusculaire
aandoeningen. In uitzonderlijke gevallen is dit de
neuroloog. Afhankelijk van de zorgvragen ziet de persoon
met HMSN deze arts periodiek voor controle, bijvoorbeeld
eens per jaar. Meestal coördineert de revalidatiearts naast
de revalidatiegeneeskundige zorg ook de zorg door andere
medisch specialisten zoals de orthopedisch chirurg. Bij
HMSN-gerelateerde problemen is verwijzing naar een
gespecialiseerde (revalidatie)arts aan te bevelen (zie
‘Consultatie en verwijzing’).

Adviezen voor de praktijk
In de volgende onderdelen vindt u concrete adviezen
voor de bedrijfsgeneeskundige praktijk. Het zijn
adviezen over samenwerking met andere zorgverleners
en over het beleid van de bedrijfsarts zelf. Overwegingen
die bij HMSN specifieke aandacht behoeven, worden
expliciet vermeld.
ONDERLING CONTACT ZORGPROFESSIONALS
Goed contact tussen verschillende zorgverleners draagt bij
aan een effectieve en efficiënte begeleiding van mensen
met HMSN. In het ideale geval begint dit zo vroeg mogelijk
in het traject. Dit is altijd in overleg met de patiënt en
met diens schriftelijke toestemming. Vraag de patiënt
om desgewenst eerst zelf contact op te nemen met de
revalidatiearts (of neuroloog) om de mogelijke voor- en
nadelen van de gegevensuitwisseling te bespreken.
De volgende handelingen worden geadviseerd:
• de bedrijfsarts neemt contact op met de revalidatiearts
van de persoon met HMSN om:
- relevante informatie op te vragen over de patiënt,
		 het type HMSN en bijkomende verschijnselen;
- een goed beeld te krijgen van de individuele prognose;
- de belasting versus belastbaarheid van de patiënt
		 optimaal te kunnen beoordelen;
- inzicht te krijgen in de activiteiten die vanuit de
		 revalidatie worden ondernomen en met werk
		 te maken hebben;
• indien afgesproken en met toestemming van de patiënt
meldt de revalidatiearts aan de bedrijfsarts wanneer
de revalidatiebehandeling gericht is op aspecten van het
werk;
• op zijn beurt informeert de bedrijfsarts de revalidatiearts
over onder andere het (coping)gedrag van de persoon,
de werkomgeving, de arbeidsproductiviteit, knelpunten
op het werk en eventuele oplossingen;
• indien de persoon met HMSN (nog) geen revalidatiearts
bezoekt, kan de bedrijfsarts hem adviseren of motiveren
dit alsnog te doen. Namen en contactgegevens van
revalidatieartsen en -centra die gespecialiseerd zijn
in HMSN vindt u in de Zorgwijzer van Spierziekten 		
Nederland (zie ‘Consultatie en verwijzing’).
WERKGEVER EN WERKNEMER
Naast contact tussen zorgprofessionals is een goede
communicatie tussen bedrijfsarts, patiënt en werkgever
belangrijk. Hierbij kunt u denken aan het volgende:
• leg de persoon met HMSN uit wat het traject inhoudt,
wat hij of zij mag verwachten en hoe de bedrijfsarts zich
verhoudt tot de werkgever;
• wijs de persoon met HMSN zowel op zijn rechten als op
zijn plichten;
• wees er alert op dat angst voor verlies van de baan
het voor de patiënt soms moeilijk maakt eerlijk te zijn
over de ervaren beperkingen. Blijf in open gesprek met
de werkgever en de patiënt over het vinden van de
balans tussen werkbelasting en belastbaarheid;
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• wees alert op eventuele vooroordelen bij de werkgever
(en collega´s) over de belastbaarheid van de patiënt
en draag zo nodig objectieve informatie aan over de
daadwerkelijke klachten om de vooroordelen weg te
nemen;
• overweeg een driegesprek (werknemer-werkgever-		
bedrijfsarts) voor een goede onderlinge afstemming;
• denk samen met de werkgever en de werknemer na
over eventuele werkaanpassingen, voorzieningen of
hulpmiddelen die nodig kunnen zijn. Dit gaat eventueel
in overleg met het revalidatieteam.
HANDELINGEN VAN DE BEDRIJFSARTS
Dit overzicht kunt u gebruiken als leidraad voor de praktijk:
• om iemand met HMSN goed te kunnen begeleiden, is
het belangrijk dat u bekend raakt met het ziektebeeld
en het individuele ziekteproces. Laat u zo nodig over
de prognose informeren door de revalidatiearts of 		
neuroloog, de patiënt en de naasten;
• zorg ervoor dat u inzicht hebt in de beperkte 		
belastbaarheid, mobiliteit en handfunctie van de patiënt.
Let daarbij ook op mogelijke gevolgen van subklinische
sensibiliteitsstoornissen (zie ook ‘Aandachtspunten bij
HMSN’);
• houd rekening met de mogelijke progressie van HMSN;
• maak op basis van het voorgaande een taxatie van 		
de gevolgen voor de (mogelijk vervangende) functie.
Kijk naar de huidige én de toekomstige werksituatie
en probeer volledige uitval uit het werkproces te 		
voorkomen;
• wees u bewust van de nodige revalidatieperiode na
een operatie of een andere (orthopedische) ingreep
(zie ook ‘Aandachtspunten bij HMSN’);
• vraag door naar het sociaal functioneren van de patiënt,
los van werkgerelateerde aspecten. Om overbelasting te
voorkomen is het bewaren van de balans tussen werk en
privé erg belangrijk. Houd rekening met de grote invloed
van de spierziekte op het privéleven van de patiënt en
soms ook op die van de mantelzorgers. Overweeg 		
navraag te doen bij de naasten;
• onderzoek, eventueel in overleg met het revalidatieteam,
welke aanpassingen in werkzaamheden, werkplek/		
ergonomie of werktijden de patiënt nodig heeft
om goed te kunnen blijven functioneren. Besteed 		
aandacht aan het inrichten van de werkplek, muis- en
toetsenbordgebruik. Onderzoek of spraakherkenning
op de computer een optie is. Als (aangepast) autorijden
lastig wordt, biedt thuiswerken wellicht een uitkomst.
Rust- of herstelmomenten kunnen de belasting op het
werk verlagen;
• in overleg met de patiënt en afhankelijk van de mate van
progressie volgt u periodiek wat de patiënt nodig heeft
aan voorzieningen en hulpmiddelen. Stem met de 		
patiënt af wanneer het eerstvolgende consult plaatsvindt
en neem hierin zelf het initiatief: in veel gevallen zal
de patiënt niet om een nieuwe afspraak vragen terwijl
periodieke begeleiding wel noodzakelijk kan zijn;
• informeer de patiënt over eventuele nuttige diensten uit
de providerboog;

• adviseer de patiënt over wat hij het beste over de 		
spierziekte kan bespreken met de werkgever en/of 		
collega’s;
• bereid de patiënt zo goed mogelijk voor op de 		
beoordeling door het UWV;
• wees er alert op dat de patiënt geen ‘medische afzakker’
wordt (iemand die vanwege klachten minder gaat 		

AANDACHTSPUNTEN BIJ HMSN
• HMSN is langzaam tot matig progressief. Daardoor 		
vraagt de ziekte om een proactief beleid: bedenk wat de
aandoening betekent voor de huidige én de toekomstige
werksituatie en pas het beleid hierop aan;
• orthopedische ingrepen kunnen de functie (gedeeltelijk)
herstellen maar brengen ook noodzakelijke periodes van
revalidatie met zich mee;
• naast de spierzwakte in de voeten en onderbenen, 		
vingers en handen blijven de sensibiliteitsstoornissen

CONSULTATIE EN VERWIJZING
Voor adviezen over behandeling en begeleiding of informatie over het ziektebeeld kunt u contact opnemen met of
gebruikmaken van:
• gespecialiseerde revalidatiecentra – Diverse 		
revalidatie-instellingen beschikken over
spierziekterevalidatieteams met veel kennis van 		
en ervaring met de behandeling en begeleiding van
neuromusculaire aandoeningen zoals HMSN. Deze 		
centra beschikken over multidisciplinaire teams 		
met onder andere een fysio- en een ergotherapeut,
aangestuurd door een in neuromusculaire ziekten 		
gespecialiseerde revalidatiearts. Meestal coördineert
de revalidatiearts de revalidatiegeneeskundige zorg en
de zorg van andere medisch specialisten. Bij complexe
arbeidsgeneeskundige problematiek kan een klinisch
arbeidsgeneeskundige bijstaan. Namen en adressen van
gespecialiseerde zorgverleners vindt u in de Zorgwijzer
van Spierziekten Nederland*;
• centra voor diagnostiek en behandeling – Het UMC
Utrecht en het AMC in Amsterdam hebben aangegeven
zich te specialiseren in de diagnostiek en behandeling
van HMSN. De Sint Maartenskliniek in Nijmegen heeft
veel ervaring met voetoperaties;
• andere in neuromusculaire ziekten gespecialiseerde
centra – De Zorgwijzer* geeft een overzicht van alle
artsen of teams in Nederland die gespecialiseerd zijn
in neuromusculaire aandoeningen op het gebied van
ademhalingsondersteuning en erfelijkheid;
* De Zorgwijzer is te vinden op www.spierziekten.nl/zorgwijzer.
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werken of een lichtere functie aanneemt zonder zich
ziek te melden) en informeer de patiënt over dit begrip.
Bespreek de mogelijke consequenties voor het inkomen
bij arbeidsongeschiktheid die later eventueel alsnog kan
ontstaan.

soms op de achtergrond. Zij veroorzaken weinig directe
klachten maar versterken vaak wel de verminderde
handfunctie en de evenwichts- en mobiliteitsproblemen.
Wees hier alert op;
• de ernst van pijn- en vermoeidheidsklachten verschilt
sterk per individu en is soms lastig in te schatten. Vraag
daarom goed door om een beeld te kunnen vormen van
wat de patiënt nog kan in het dagelijks functioneren.
Houd ook de duurbelasting in het oog.

• patiëntenvereniging – Spierziekten Nederland biedt
informatie voor patiënten én hulpverleners en kan
advies geven over het zorgtraject. Patiënten kunnen er
terecht voor lotgenotencontact en er zijn voor hen en
hun naasten brochures met uitgebreide informatie
(voor leden gratis te downloaden, ook te bestellen via
de webwinkel op www.spierziekten.nl).
Op www.spierziekten.nl is ook informatie beschikbaar
die voor u relevant kan zijn, over HMSN én andere 		
spierziekten. Aanvullende informatie over HMSN kunt u
ook vinden in de brochure voor de huisarts:
- Informatie voor de huisarts over HMSN, 2011,
		 gratis te downloaden via
		www.spierziekten.nl/hmsn-hulpverleners;
• relevante literatuur en websites:
- www.spierziekten.nl, o.a. bij ‘Overzicht Spierziekten’
		 voor achtergrondinformatie over HMSN;
- online cursussen van Spierziekten Nederland 		
		 (o.a. ‘Effectief communiceren op je werk’) op
		www.spieracademie.nl;
- de website www.zelfmanagement.com over omgang
		 met de aandoening;
- de multidisciplinaire medisch specialistische richtlijn
		 voor polyneuropathie, onder andere beschikbaar via
		www.neurologie.nl;
- De richtlijn behandeling van voet- en handproblematiek
		 bij HMSN (modulaire richtlijn in ontwikkeling, naar
		 verwachting gereed in 2017).

Verantwoording
Deze brochure is ontwikkeld door Spierziekten Nederland
in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Deze brochure
is onderdeel van een serie compacte informatiebrochures
voor de bedrijfsarts over zeldzame spieraandoeningen.
De brochures zijn gratis te downloaden via de websites
van beide verenigingen of te bestellen via
www.spierziekten.nl.
Spierziekten Nederland
Spierziekten Nederland is een organisatie van en voor
mensen met een neuromusculaire ziekte. Spierziekten
Nederland werkt nauw samen met medisch specialisten,
huisartsen en andere zorgverleners. Er bestaat een hechte
band met de universitaire expertisecentra.
Lt.gen. van Heutszlaan 6
3743 JN Baarn
Telefoon: 035 548 04 80
E-mail: mail@spierziekten.nl
www.spierziekten.nl
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en
Bedrijfsgeneeskunde
De NVAB heeft als doel het bevorderen van de arbeidsen bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als wetenschap
en beroepsuitoefening. De NVAB streeft er naar dat alle
werkenden kunnen rekenen op goede, toegankelijke
arbeidsgerelateerde zorg gericht op het bewaken,
beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle
(potentieel) werkenden. Daarnaast bevordert de NVAB de
professionele belangen van haar leden.
Churchilllaan 11
Postbus 2113, 3500 GC Utrecht
Telefoon: 030 204 06 20
E-mail: nvab@nvab-online.nl
www.nvab-online.nl
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