CALL FOR ABSTRACTS
27e NVvA-symposium: ‘Sparen voor je toekomst’.
In 2018 vindt opnieuw het jaarlijkse NVvA-symposium plaats op de vertrouwde locatie in Zeist. De data
kan je alvast noteren, woensdag 11 en donderdag 12 april 2018. We nodigen je van harte uit om bij dit
symposium aanwezig te zijn.
Wie gezond oud wil worden moet jong beginnen. Maar juist de jeugd lijkt andere prioriteiten te hebben
dan oud worden met een gezond randje. Het lijkt wel eenzelfde houding als bij sparen voor een pensioen.
Je leeft maar 1 keer en mindful als we zijn, is dat vandaag en nu en heftig. Jongeren bepalen vooral zelf
wat ze wel en niet tot zich nemen en oog voor een latere en daardoor onzekere toekomst, is momenteel
nog niet aan hen besteed. Dat komt op latere leeftijd wel. In Nederland worden jaarlijks tienduizenden
mensen ziek door hun werk. Een aantal van hen komt door die arbeidsgerelateerde aandoeningen te
overlijden. De landelijke pers staat de afgelopen tijd vol met voorbeelden die dit fenomeen aan de orde
stellen.
Wat weten we eigenlijk over beroepen die zwaar belast zijn en de mensen die daar in werken? Zeker de
mensen die zwaar fysiek worden belast halen de pensioengerechtigde leeftijd vaak niet eens in hun werk.
Ligt dat aan die mensen? Ligt dat aan de omstandigheden waaronder deze mensen hun werk doen?
Gezondheidsschade door het werk en met name het voorkomen ervan is het vakgebied van de
arbeidshygiënist. Het aandeel meldingen van beroepsziekten bij werknemers van 45 jaar en ouder was in
2015 63% (Beroepsziekten in Cijfers, 2016)! Het lijkt dus maar niet te lukken om de gezondheidsschade
aantoonbaar naar beneden bij te stellen. Waarom lukt het ons niet? Hebben we niet de goede tools in
handen om dit te realiseren? Werken we niet genoeg samen of zijn we onvoldoende zichtbaar? Hebben
we daardoor onvoldoende invloed op de plekken waar het ertoe doet? Of zijn we te snel tevreden met
een mooi advies of een mooi rapport?
Op 11 en 12 april 2018 organiseert de NVvA weer haar jaarlijkse symposium met als titel “Sparen voor je
toekomst” waarmee bedoeld wordt het voorkomen van onnodige gezondheidsschade door belastende
factoren in het werk. Heb je antwoorden op de bovenstaande vragen, heb je een onderwerp dat je in dit
kader wilt delen met vakgenoten, heb je een antwoord op een vraag die nog niet is gesteld of wil je dat
die vraag aan de orde komt en wil je daar zelf een bijdrage aan leveren, dan ben je hierbij van harte
uitgenodigd om een abstract over dat onderwerp in te dienen.
Het symposium biedt ruimte voor plenaire bijdragen rondom het thema. In parallelsessies en workshops
is er gelegenheid eigen onderzoek te presenteren. Zowel wetenschappelijk onderzoek als ervaringen
vanuit de praktijk zijn meer dan welkom.
Ook willen we dit jaar natuurlijk weer een ignite sessie organiseren. Dé mogelijkheid om in 5 minuten
anderen enthousiast te maken voor het vakgebied en jouw (praktijk)ervaringen te delen! Als je
geïnteresseerd bent laat het ons dan uiterlijk 15 januari 2018 weten. Alleen een voorlopige titel is
voldoende. Voor de ignite sessie is het schrijven van een abstract niet nodig.
Wil je een bijdrage leveren aan het symposium? Dan ontvangen we jouw abstract graag vóór 23 oktober
2017. De richtlijnen hiervoor vindt je verderop.

We zien jouw bijdrage graag tegemoet vóór 23 oktober 2017

RICHTLIJNEN VOOR EEN ABSTRACT VOOR HET NVvA SYMPOSIUM
Om een bijdrage te kunnen leveren aan het programma van het NVvA symposium is het noodzakelijk dat een
abstract wordt ingediend. Om te komen tot een kwalitatief goed en boeiend programma zijn richtlijnen
opgesteld waaraan de abstracts dienen te voldoen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen
(1) inhoudelijke presentaties
(2) informerende presentaties
(3) workshops
(4) discussie
(5) ignite
Er zijn mogelijkheden om de presentaties plenair of in (kleinschaliger) parallelle sessies te geven. Alle abstracts
worden beoordeeld door de symposiumcommissie. Abstracts die niet voldoen aan de richtlijnen worden niet in
behandeling genomen tenzij de afwijking ervan is omkleed met redenen.
Algemene richtlijnen
 Het abstract dient inzicht te geven in de inhoud en de vorm van de presentatie. Ten aanzien van de
inhoud wordt het abstract beoordeeld op het innovatieve karakter, de actualiteit en de aansluiting van
het abstract bij het thema van het symposium. Wat betreft de vorm wordt gelet op de opbouw van
het abstract.
 Medio november ontvangt u de eerste terugkoppeling op het abstract. Op verzoek van de symposium
commissie kan gevraagd worden het abstract aan te passen. U heeft hiervoor ca. 3 weken de tijd.
Indien u niet tijdig een aangepast abstract indient, wordt u niet in het programma opgenomen.
 Dit jaar zullen alle sessies 1 uur duren. Dit betekent dat er per sessie 2 presentaties zullen
plaatsvinden. De tijd voor een workshop bedraagt eveneens 1 uur.
 De commissie wil een gebalanceerd symposium kunnen bieden, houdt daarom beide dagen vrij tot het
programma definitief is opgesteld.
 Per geaccepteerd abstract mag 1 persoon (de eerste auteur) op de dag van de presentatie gratis
deelnemen aan het symposium.
 Met het indienen van je abstract, nadat het geaccepteerd is en je presentatie is ingepland, committeer
je jezelf ook aan het verzorgen van de presentatie. Indien je verhinderd bent dien je zelf voor een
vervangende spreker te zorgen.
 De positief beoordeelde abstracts worden voorafgaand aan het symposium online gepubliceerd op de
website van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (www.arbeidshygiene.nl). Dit helpt bij
het maken van een keuze voor de verschillende deelsessies. Zorg dus voor een begrijpelijke en
pakkende tekst.
1. Inhoudelijke presentatie
Dit betreft een presentatie over wetenschappelijke of praktijkgerichte bevindingen die door middel van
onderzoek zijn verkregen.
Titel
Het abstract start met een pakkende titel, die in een paar woorden de boodschap van het abstract vangt.
Desgewenst is de titel uit te breiden met een subtitel.
Namen
Direct onder de titel staat de naam van de auteur, inclusief titel, initialen, voornaam en achternaam, de functie,
het bedrijf of organisatie, contactadres, telefoonnummer overdag en GSM en e-mail adres. Een abstract kan
ook door meerdere auteurs worden ingediend. De naam van de auteur die presenteert wordt onderstreept.
Van de andere auteurs hoeft alleen de naam, functie en bedrijf of organisatie vermeld te worden.
Inleiding
Geef beknopt aan wat het onderwerp van je presentatie is, of wat het probleem is dat behandeld wordt,
waarom het een probleem is en sluit af met een vraagstelling. De vraagstelling die eventueel onderverdeeld is
in meerdere subvragen kan een onderzoeksvraag zijn of een adviesvraag.
Methoden en technieken
Geef hier de methoden en technieken aan die gebruikt zijn om de vraagstelling te beantwoorden. Geef bij de
presentatie van meetgegevens de meetstrategie aan: wat is gemeten, hoe is gemeten, de omvang van de
blootgestelde en bemeten populatie. Geef bij interviews of vragenlijstonderzoek inzage in de behandelde
onderwerpen, de omvang van de onderzochte populatie en het responspercentage.
Resultaten
Presenteer de resultaten, die uit de gebruikte methoden en technieken volgen.

Conclusie
Ga terug naar de vraagstelling en geef antwoord op de vraag en de mogelijke subvragen. In deze paragraaf
kunnen in een korte alinea één of enkele discussiepunten worden vermeld.
2. Informerend onderwerp
Hieronder worden presentaties verstaan die beleidsmatige of opiniërende onderwerpen behandelen, reviews
en presentaties betreffende normstelling en wetgeving. Voor abstracts met een informerend karakter zijn de
paragrafen ‘methoden en technieken’ en ‘resultaten’ niet van toepassing (zie onder 1). In plaats hiervan dient
een paragraaf te worden toegevoegd die kernachtig de inhoud van het betoog weergeeft.
3. Workshop
Voor abstracts aangaande workshops zijn de paragrafen ‘methoden en technieken’, ‘resultaten’ en ‘conclusie’
niet van toepassing (zie onder 1). Wil je een bijdrage leveren aan het symposium in de vorm van een workshop
dan dient duidelijk te worden aangegeven wat het doel is van de workshop, hoe de workshop wordt opgezet
en hoe interactie met deelnemers tot stand zal komen (presentaties, discussie, oefeningen), hoeveel tijd deze
onderdelen in beslag zullen nemen en welke middelen benodigd zijn (computers, wifi, flip-overs, etc). Tenzij
anders afgesproken draagt de spreker zelf zorg voor het beschikbaar zijn van de hulpmiddelen.
Daarnaast dient te worden aangegeven hoeveel personen maximaal kunnen deelnemen. Let op, de tijd voor
een workshop is dit jaar 1 uur.
4. Discussie
Heb je een onderwerp wat naar jouw idee geschikt is voor het opzetten van een discussie, brainstorm met
vakgenoten? Ook hier wil de commissie een platform voor bieden tijdens een speciale sessie. De uitkomst van
deze discussie kan mogelijk weer een startpunt zijn voor verdere uitdieping in subcommissies/werkgroepen of
contact bijeenkomsten. Kader goed af waarover je de discussie wenst te voeren en denk na over het doel en de
gewenst output. We ontvangen graag je voorstel, op basis daarvan kunnen we in gesprek over het te kiezen
format.
5. Ignite sessie
Wegens groot succes willen we dit jaar opnieuw de Ignite sessie organiseren. Dit is een serie van presentaties
door verschillende sprekers waarin zij in 5 minuten hun professionele of persoonlijke passie delen. De
presentatie bestaat uit 20 slides die van te voren zo zijn ingesteld dat na 15 seconden automatisch de volgende
slide komt! Om een indruk te krijgen, zie https://www.arbeidshygiene.nl/symposiumwelkom/vorigesymposia/symposium-2017/ onder ‘ignite sessies’. Wil je een ignite presentatie houden, geef dan vóór 15
januari 2018 de titel en onderwerp door aan het secretariaat. Er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar, vol is
vol. De symposiumcommissie zal uit de aanmeldingen een selectie maken.
Inzending abstracts
Je kunt je abstract vóór 23 oktober 2017 indienen via
https://www.arbeidshygiene.nl/symposiumwelkom/abstract-indienen-2018/
Symposium Prijs
Ook dit jaar zal de prijs voor beste abstract/spreker uitgereikt worden. De ingestuurde abstracts worden
beoordeeld op de volgende punten:
Actualiteit / vernieuwende karakter
Praktische toepasbaarheid
Originaliteit
Leesbaarheid
De vijf best beoordeelde abstracts dingen mee naar de symposiumprijs. Tijdens het symposium wordt de
gegeven presentatie of workshop beoordeeld en meegenomen in de eindscore.
Voor meer informatie
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