
CALL FOR ABSTRACTS  

29e NVvA-symposium: ‘Arbocadabra; Googelen of Goochelen?’ 

 

Op woensdag 8 en donderdag 9 april 2020 vindt opnieuw het jaarlijkse NVvA-symposium plaats op 

conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. We nodigen je van harte uit om bij dit symposium aanwezig te zijn!  

 

Dit jaar is het thema ‘Arbocadabra; Googelen of Goochelen?’ gegrepen uit de actualiteiten. Hoe sterk staat de 

arbeidshygiënist tegen de googelende medewerker? Vind je op het internet de waarheid of alleen maar ‘fake 

news’? Dienen we het internet als een tool of naslagwerk te gebruiken? Hoe lang zal het duren voordat 

zelfdiagnose ook in ons werkveld pop-upt? En wat te denken van het zelf meten van blootstelling met Apps 

zonder enige achtergrond of kennis? Is de arbeidshygiënist nog nodig als de medewerker ook zelf zijn IPhone in 

de lucht kan houden? 

 

Of is de rol van arbeidshygiënist goochelen? Hemel en aarde verzetten om je meting uit te kunnen voeren om 

resultaten te krijgen en waar je ook nog eens een statistische truc op moet doen om een conclusie te kunnen 

trekken. Kan de arbeidshygiënist bij het goochelen met cijfers nog iets leren van niet nader genoemde 

Amerikaanse of Russische staatshoofden? Risicocommunicatie en journalistiek zijn nu, meer dan ooit, aspecten 

van ons vak waar we rekening mee moeten houden.  

 

Om dit symposiumthema mooi uit de hoge hoed te laten komen doen wij een oproep aan iedereen om een 

abstract in te dienen. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar ook arbeidshygiënische casuïstiek en 

andere praktijkervaringen voor invulling van de parallelsessies, workshops en discussies ontvangen wij graag. 

De symposium commissie zal voor het plenaire gedeelte invulling geven door spraakmakende sprekers uit te 

nodigen.  

 

Ook gaan we dit jaar natuurlijk weer een ignite sessie organiseren. Dé mogelijkheid om in 5 minuten anderen 

enthousiast te maken voor (raakvlakken met) het vakgebied en jouw (praktijk)ervaringen te delen!  

 

Voor de invulling van dit symposium kunnen we niet zonder de inbreng van onze leden, dus wil je een bijdrage 

leveren aan het symposium? Dan ontvangen we jouw abstract graag vóór 1 november 2019. De richtlijnen voor 

het schrijven van een abstract worden op de volgende pagina nader toegelicht.  

 

Let op: we zullen vanaf dit jaar strikter zijn met het hanteren van de richtlijnen bij het accepteren of afwijzen 

van abstracts. Lees de richtlijnen dus goed voor je je abstract indient. 

Ook dit jaar zal de beste inzending/spreker beloond worden met een prijs. De ingestuurde abstracts worden 

beoordeeld op inhoud, kwaliteit en originaliteit. Op basis van deze beoordeling en het publieksoordeel over de 

gegeven presentatie of workshop zal de publieksprijs uitgereikt worden. 

We zien jouw bijdrage graag tegemoet vóór 1 november 2019, bijdragen die ná deze datum ingediend 

worden en voldoen aan de eisen zijn niet zeker van acceptatie in dit symposiumjaar. 



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 (kleinschalige) 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 voldoende onderbouwd is.  

 

Algemene richtlijnen  

 Het abstract dient inzicht te geven in de inhoud en de vorm van de sessie. 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.  

 Het abstract dient maximaal 550 woorden te bevatten en in het Nederlands te zijn.  

 Dit jaar zullen alle sessies wederom 1 uur duren. Dit betekent dat 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 wordt 1 persoon (de eerste auteur) voor de dag van de presentatie gratis 

uitgenodigd voor deelname 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) en in de 

symposium App. 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 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 beknopt 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 kort één of enkele discussiepunten worden vermeld.  

 

2. Informerend onderwerp  

Hieronder worden presentaties verstaan die beleidsmatige of opiniërende onderwerpen behandelen, 

bijvoorbeeld 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 zorgt de spreker zelf voor het beschikbaar zijn van de hulpmiddelen. Een deel van de 

hulpmiddelen is standaard aanwezig, de commissie kan ondersteunen bij het doen van een oproep naar de 

deelnemers van de workshop. Ook dient te worden aangegeven hoeveel personen maximaal kunnen 

deelnemen. Let op, de tijd voor een workshop is 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/werkgroep of 

contact bijeenkomsten. Kader goed in 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 herhaald succes willen we dit jaar de Ignite sessie weer organiseren. Dit is een serie van presentaties 

door verschillende sprekers waarin zij in een 5 minuten durende presentatie 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/symposium/vorige-symposia/symposium-2019/ onder ‘ignite sessies’. Wil je 

een ignite presentatie houden, geef dan zo snel mogelijk 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 kan je abstract vóór 1 november 2019 indienen via https://www.arbeidshygiene.nl/symposium/abstract-

indienen-2020  

 

Voor meer informatie  

Secretariaat NVvA  

Tel. 040 2911 424  

E-mail: symposiumcommissie@arbeidshygiene.nl  

Website: www.arbeidshygiene.nl 
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