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Deel 1

1 . In leiding

Eén van de auteurs werd destijds als cursusleider van de vervolg-

cursLls arbeids- en bedrijfsgeneeskunde geregeld benaderd door hoofden

van bedrijfsgeneeskundige diensten met de vraag of hij niet een collega

kende die geschikt zou zijn om een vacature te vervullen in hun dienst.
Aangezien a1le deelnemers aan de cursus bedrijfsgeneeskunde reeds ven-

bonden zijn aan een bedrijfsgeneeskundige dienst, was hij eigenlijk
noort in staat om de vraagstellers van dienst te zi.jn.

Als gevolg van een zekere frustratie hierover en uit nieuwsgierigheid

naar het aantal vacatures in de bedrijfsgeneeskunde, waarover allerlei
gissingen bestonden, werd besloten tot het houden van een enquête onder

de hoofden van bedrijfsgeneeskundige diensten in Nederland.

lulet de voorzitter van de Nederlandse Verenrging voor Arbeids- en Be-

drijfsgeneeskunde en met de medisch adviseur van de Arbeidsinspectie

werd tevoren overl-eg gep leegd .

2. Doe 1ste1 ling

De enquête had als doelstelling om per categorie bedrijfsgeneeskun-

dige dienst (voor verdeling in 7 categorieën zie verderop) en per soort

bedrijfsarts Ifu11-time en part-time werkend; mannelijk en vrouwelijk)

informatie te verkrijgen over de volgende pun'ben:

- vacaturebestand voor bedrijfsartsen;
- aantal bedrijfsartsen dat men, na vervullen van de bestaande va-

catures, zou willen aantrekken om tot een optimale taakvervulling
te komen;

- aantal bedrijfsartsen dat in de komende 5 iaar nodig is ter aan-

vulling van het verloop door pensionering;

- aantal geregistreerde bedrijfsartsen; aantal bedrijfsartsen in
opleiding; aantal bedrijfsartsen zonder opleiding in de bedrijfs-
geneeskunde;

- leeftijdsopbouw van de bedrijfsartsen,

Aangezien er een tendens bestaat om de taken binnen een bedrijfsgenees-

kundige dienst anders te gaan verdelen " zijn bovengenoemde kenmerken

voor zover mogelijk ook vastgelegd voor de bedrijfsverpleegkundÍgen.

Deze manpower inventarisatie zou men ook kunnen beschouwen als een ant-

woord op de brief van voorzitter en ondervoorzitter van de KNfulG, waarin
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gewezen wordt op de te verwachten toevloed van artsen en op de conse-
quenties daarvan voor huisartsen en specialisten. Uit de navolgende ge-

gevens zal duidelijk worden dat thans en in de komende jaren vele art-
sen in de bedrijfsgeneeskunde een werkkring kunnen vinden.

3. Uitvoering

Een lijst van alle bedrijfsgeneeskundige diensten en instellingen
waar bedrijfsartsen werkzaam zijn, bestond niet, zodat we genoodzaakt

waren zelf een lijst samen te stellen. Hierbij werd gebruik gemaakt van

de volgende bronnen:

- de meest recente lijst van het College van Bijstand en Advies

voor de Bedrijfsgeneeskunde;

- het Geneeskundig adresboek voor Nederland 1973¡

- de ledenlijst van de N.V.A.B.;

- de adreslijst van de secretaris van de werkgroep gezamenlijke

bedrÍj fsgeneeskundige diensten ;

- de lijst van G.G.D.'s van de Vereniging van Nederlandse Gemeen-

ten.

Hoewel wij geprobeerd hebben om a1le bedrijfsgeneeskundige diensten en

instellingen in onze enquête te betrekken, is er ongetwijfeld een

aantal lacunes. Het blijkt met name zeer moeilijk om een lijst samen te
stellen waarop a1le vrijwillig ingestelde bedrr-jfsgeneeskundige dien-
sten voorkomen. De lijst van bedrijfsgeneeskundige diensten en instel-
lingen werd door ons ingedeeld in de volgende 7 categorieën:

1. Erkende enkelvoudige bedrijfsgeneeskundige diensten;
2. Getoetste vrijwillig ingestelde enkelvoudige bedrijfsgeneeskun-

dige diensten;
3. Niet-getoetste vrijwillig ingestelde enkelvoudige bedri.jfsge-

neeskundige diensten;
4. Erkende gezamenlijke bedrijfsgeneeskundige diensten;
5. Getoetste vrijwillig ingestelde gezamenlÍjke bedrÍjfsgeneeskun-

dige diensten;
6. Niet-getoetste vrÍjwil1ig ingestelde gezamenlijke bedrijfsge-

nees kundige diensten;
7. Tot andere dan bovengenoemde categorieën diensten behorend of

instellingen waar bedrijfsartsen werkzaam zijn.



3

Iqclrsllilg
- Een erkende dienst is een dienst die ingevolge de Veiligheidswet,

de Stuwadoorswet of het fYijnreglement erkend zijn, ook wel wette-

lijk verplichte dienst genoemd.

- Een getoetste dienst is een dienst díe aan de voor verplichte be-

drijfsgeneeskundige diensten geldende normen is getoetst en aan

deze normen voldoet.
- Een enkelvoudige dienst is een dienst die door een bedrijf of in-

stelling voor eigen rekening is opgericht en die uitsluitend of

hoofdzakelijk diensten verleent aan het eigen bedrijf of instel-
ling.

- Een gezamenlijke dienst is een dienst die door meerdere bedrijven

en/of instellingen is opgericht en diensten verleent aan de aange-

sloten bedrijven en./of instellíngen.

Het totaal aantal door ons in de zomer van'1973 benaderde bedrijfsgenees-

kundige diensten en bedrijven, waarvan wi; konden aðnnemen dat ze be-

drijfsgeneeskundig verzorgd worden, alsmede instellingen waar bedrijfs-
artsen werkzaam zijn, bedroeg 188, Gevraagd werd om het uit 5 bladzijden

bestaande en van een toelichting voorziene enquêteformulier in te vullen

en zo gegevens te verstrekken over de categorie dienst waartoe men be-

hoort, het aantal bedrijfsgeneeskundig verzorgde \nterknemers, leeftijds-
opbouw en vacaturebestand van de in de dÍenst werkzame bedrijfsartsen en

bedrijfsverpleegkundigen. Als peíldatum diende 1 augustus 1973 aangehou-

den te worden. De bedrijfsgeneeskundige diensten dÍe 6 weken na verzen-

ding van het enquêteformulier niet gereageerd hadden, ontvingen een

schriftelijk rappè1; zonodig werd daarnê nog telefonisch om invulling
van het enquêteformulier verzocht,

Uit de enquêteformulieren bleek, dat verschillende diensten moeite heb-

ben gehad met de classificatie in de 7 categorieën. Voor zover nodig wer-

den deze diensten door ons opnieuw ingedeeld. Daarbij werden de bedrijfs-
geneeskundige diensten van GGD's als enkelvoudige dienst aangemerkt. 0m

praktische redenen werden ook de bedrijfsgeneeskundige diensten van de

socÌale werkplaatsen als enkelvoudige diensten gekwalificeerd.

Van de 171 respondent"nxJ bleken er 20 niet voor verwerking in aanmer-

king te komen, daar zij inmiddel-s waren opgeheven, gefuseerd waren met

xl zr-e 01.'l lage 'l
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andere diensten of behoorden tot andere reeds door ons benaderde dien-
sten. Het aantal diensten en overige instellingen waarvan de gegevens

verwerkt konden worden is derhalve 1 5'l .

Van de 17 niei-respondent"nxJ kan men de volgende lndeling maken: 14 in-
dustrië1e bedrijven, waarvan 7 accufabrieken, en 3 overheidsinstellin-
gen. Aangenomen mag worden dat de bedrijfsgeneeskundige verzorging van

de accufabrieken verricht wordt door bedrijfsartsen die behoren tot an-

dere bedrijfsgeneeskundige diensten die reeds 1n het materiaal zijn op-

gen omen .

De gegevens van de perifere vestigingen van grot'e bedrijfsgeneeskundige
diensten werden gevoegd bij de gegevens van de centrale dienst voor zo-
ver de perifere vestigingen tot dezelfde catêgorie behoren als de centra-
le dienst. Perifere vestigíngen behorëndb tot een andere categorie dari de

centrale dlenst Izoa]s bv. het geval is met de hoofdwerkplaatsen van de

NS te Tilburg en te Haarlem) werden apart geregistreerd.
De bedrijfsgeneeskundige diensten van centrale overheidsinstellingen
(m.n. universiteiten en academische ziekenhuizenJ die niet rechtstreeks
tot de Rijksgeneeskundige Dienst behoren, zi:n eveneens apart geregis-
treerd.
De verpleegkundigen in dienst van bedrijven die zijn aangesloten bij een

gezamenlijke BGD werden in de registratie ondergebracht bij het perso-
neelsbestand van de betreffende gezamenlijke BGD.

L Res u lt at en

De belangrijkste
Voor een overzicht van

in het tweede deel van

4.1 . Vacaturebestand

resultaten van de enquÊte worden hier besproken.

alle bevindingen zij verwezen naar de tabellen
dit rapport.

Tabel 1a (bl-z.12) geeft per categorie dienst een overzicht van het
aantal full-time en part-time bedrijfsartsen, gesplitst naar geslacht,
het aantal door hen verzorgde werknemers en de aantallen reële vacatLlres,
te voorziene vacatures en wensvacatlrres. 0nder reële vacatures wordt ver-
staan: vacatures die onmiddellijk vervuld mogen worden en die betnekking
hebben op goedgekeurde formatieplaatsen. Onder te voorziene vacatures

xl zie bijlage 1
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wordt verstaani vacatures die na peildatum in de loop van '1 973 en 1974

zullen ontstaan door pensionering. Onder wensvacatures wordt verstaan:

vacatures die ontstaan door het creëren van zoveel extra-formatieplaat-
sen als nodig zijn voor een optimale taakvervulling.
De belangrijkste bevindingen uit tabel 1a zijn:

- Bij de 151 geënquêteerde diensten en instellingen blijken per

1-8-1573 432 fu11-time bedrijfsartsen (414 mannen en '18 vrouwenJ

en 82 part-time bedrijfsartsen (77 mannen en 5 vrouwenJ werkzaam

]-o zr" in

- 0p het totaal van ruim 1 miljoen werknemers komt dit neer op ge-

middeld ongeveer 2500 werknemers per full-t¡-me arts. Dit gemid-

delde varieert van 22OO-3300 voor de verschillende categorieën

van dÍensten.

- 0p het bestand van ruim 400 full-time bedrijfsartsen zijn er op

de peildatum 69 reë1e vacatures, ruim 20 artsen vloeien nog'voor

1975 af en bestaan er E5 wensvacatures.

- Het vacaturebestand aan fu1l-time bedrijfsartsen ligt rond de 1û%

bij de erkende enkelvoudige en erkende gezamenlijke diensten.
- Bij de niet-getoetste vrijwillig ingestelde enkelvoudige BGD's,

met in hoofdzaak overheidspersoneel, is het aantal vacatures ruim

2OZ. Bijna de helft van het aantal fu11-time bedrijfsartsen is in
deze categorie werkzaam en verzorgt ook ongeveer de helft van het

aantal werknemers.

Tabel'lb (blz. 13) geeft per categorie dienst een overzicht van het aan-

tal fu11-time en part-time bedrijfsverpleegkundigen gesplÍtst naar ge-

slacht en het aantal reële vacatures, te voorziene vacatures en wensva-

catunes. Er zijn ongeveer evenveel fu11-time bedrijfsverpleegkundigen

als full-time bedrijfsartsen werkzaam. Het vacaturebestand bij de ver-

pleegkundigen is echter slechts enkele procenten.

Bij de geënquêteerde diensten zijn in totaal 27 part-time bedrijfsver-
pleegkundigen werkzaam;er zijn 3 reë1e vacatures.

4"2. lscflUQtgpÞe_ury

TabeI 2a (blz.14 ) geeft de leeftijdsopbouw in 5-jaars klassen van

de full-time bedrijfsartsen naar geslacht en naar registratie en oplei-
ding gesplitst. Ongeveer 75% van deze bedrijfsartsen blijkt 45 jaar of

ouder te zijn. Uít het enquêtemateriaal blijkt, dat deze leeftijdsverde-
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ling ook geldt voor de grootste categorie van bedrijfsgeneeskundige
diensten: de niet-getoetste vrijwillig ingestelde enkelvoudige diensten.
Uit tabel 2a komt ook naar voren dat er op de peildatum 38 full-time be-

drijfsartsen zijn die jonger zijn dan 45 jaar en die nog voor opleiding
(basiscursus en vervolgcursusJ in de bedrijfsgeneeskunde i-n aanmerking

komen.

Tabel 2b (blz. 15) geeît de leeftijdsopbouw in 5-jaars klassen van de

fu11-time bedrijfsverpleegkundigen naar geslacht en opleiding gesplitst.
Bij de verpleegkundigen is de leeftijdsopbouw veel gunstiger en bedraagt
het percentage dat 45 jaar of ouder is slechts 4O%. Uít de tabel blijkt
verder dat er 60 full-time verpleegkundigen de opleiding tot bedrijfs-
verpleegkundige in Nijmegen hebben gevolgd en dat er op de peildatum 1g

1n Nijmegen in opleiding waren.

De leeftijdsopbouw van de fu11-time bedrijfsartsen en bedrijfsverpleeg-
kundigen is in fig. 1 (brz. 18) cumulatief weergegeven, zodat de abso-

lute aantallen en percentages gemakkelijk kunnen worden afgelezen. De

65-plussers zijn niet in de figuur opgenomen.

43 verwachten vacatures

0m een indruk te krijgen van het aantal artsen en verpleegkundigen
dat na hun 65e jaar nog werkzaam is in de bedrijfsgeneeskunde is tabel
3 (blz. 1Sl opgesteld. Deze tabel biedt tevens informatie over het aan-
ta1 functionarissen dat in de eerste 5 jaar na de peíldatum gepensio-

neerd zal worden en over het aantal dat in dezelfde periode de 65-jarige
leeftijd hoopt te bereiken. Er is rekening gehouden met het voorkomen

van verschillende pensioneringsleeftijden. Bij de meeste bedrijven en

insteLlingen wordt men bij het bereiken van het 65e jaar gepensioneerd,

voor één bedrijf in het enquêtemateriaal geldt 63 jaar als pensionerings-
leeftijd, enkele bedrijven houden 60 jaar aan en de Koninklijke Lucht-
macht pensioneert op het 55e jaar. Uiteraard hoeft pensionering, zeker
op tijdstippen voor het 65e jaar, nog niet te betekenen dat het bedrijfs-
geneeskundig werk gestaakt wordt, Dit blijkt o.m. uit de 35 bedrijfs-
artsen die op de peildatum 65 jaar of ouder waren en nog werkten. Als
men in de toekomst zou willen vermijden dat er nog bedrijfsartsen full-
time werkzaam zijn na hun 65e jaar dan zou dat betekenen dat er in de

komende 5 jaar ongeveer 70 plaatsen door jongeren ingenomen moeten wor-
den.

Naast een verlies aan bedrijfsartsen door pensionering (ouderdomspen-

Ie
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sioen) moet ook rekening gehouden worden met andere redenen die ertoe

leiden dat het bedrijfsgeneeskundig wenk gestaakt wordt. In de jaren

1968 t/m 1972 hel:ben in totaal 53 bedrijfsartsen om zeer uiteenlopende

redenen Io"m. ziekte en overlijden) hun functie van praktiserend be-

drijfsarts beëindigd (persoonlijke mededeling van Prof.dr. J.P. Kuiper).

Het aantal bedrijfsverpleegkundigen dat nodig is om in de eerstkomende

5 jaar degenen te vervangen die 65 jaar worden, is veel geringer en be-

draagt slechts 20.

E Vergelijking van de resultaten met ander cijfermateriaal

5 . 1 . !_cEÇ_ etq_ue!e_! t9lQ)_

De enquête onder de ingeschreven erkende sociaal-geneeskundigen ge-

houden door de Sociaal Geneeskundigen RegistratÍe Commissie werd ruim

2L jaar voor de peildatum van onze enquête afgesloten. Er waren toen 349

bedrijfsartsen van de in totaal 366 ingeschreven bedrijfsartsen die hun

formulier terugzonden" Van de respondenten waren er in totaal 281 werk-

zaam als bedrijfsarts¡ waarvan enkelen a1s part-timer. fn ons enquête-

materiaal bevinden zi-ch 3O2 geregistreerde bedrijfsartsen. Van de res-

pondenten uit de SGRc-enquête was 252 jonger dan 45 jaar; in ons mate-

riaal is 17'¿ van de geregistreerden jonger dan 45 jaar.

Het vrij grote verschil van 82 zott erop kunnen duiden, dat in de periode

tussen de enquâtes de toevloed van jongeren gering is geweest en,/of re-

latief veel ouderen zijn geregistreerd, De mediane leeftijd in de SGRC-

enquête bedroeg 54 jaar. In ons materiaal is de mediane leeftijd van de

geregistreerde bedrijfsartsen volgens een nauwkeurige schatting 51,5

jaar. Dit betekent dat er thans absoluut en relatief meer geregistreer-

den tussen de 45 en 50 jaar oud zijn dan ten tijde van de SGRC-enquête

(1e70).

5. 2. ôrlqslrcgre! re!iç-19 Z 9- ver- -¿c-91-r

Vergelijking van de leeftijdsopbouw van de bedrÍjfsartsen uit onze

enquête met de gegevens over de leeftijdsopbouw van de geneeskundigen

uit de Artsenregistratie 1973 van de Geneeskundige Hoofdinspectie van

de Volksgezondheid levert o.m. het volgende op:

De leeftijdsopbouw van de bedrijfsartsen in 1973 komt boven het 40ste

jaar redelijk goed overeen met de door GHI aangegeven leeftiidsopbouw
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van de geregistreerde sociaal-geneeskundigen in 1972. De grootste klas-
se is in beide bronnen die van 45-49 jaar. De grootste klasse van alle
geneeskundigen samen was in 1972 de groep van 4O-44 jarigen.

s. 3. _rc!g!'_tij q! _ yel _ _dg_N:V:ô:?:

In de ledenlijst'1973 van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids-
en Bedrijfsgeneeskunde te1len we 3 ereleden en 293 gewone (dus geregis-
treerde) leden. fn onze enquête zijn 3O2 geregistreerde bedríjfsartsen
opgenomen. In tegenstelling met de hoge organisatiegraad van de gere-
gistreerde bedrijfsartsen staan er tegenover de 212 niet-geregistreerde
bedrijfsartsen uit ons materiaal slechts 101 buitengewone leden van de

N.V.A.B,

ResumÉ en conclusies

0m een inzicht te krijgen in vacaturebestand en leeftijdsopbouw
van de bedrijfsartsen en bedrijfsverpleegkundigen in Nederland werden

zoveel mogelijk bedrijfsgeneeskundige diensten en instell-ingen, waar be-

drijfsartsen werkzaam zijn, in de zomer van 1973 geënquôteerd. Een in-
ventarisatie van het huidige vacaturebestand¿ gerangschikt naar catego-
rie bedrÍjfsgeneeskundige dienst en van de in de eerstkomende 5 jaar te
verwachten aantal vacatures, kan als basisgegeven djenen nu er in de ko-

mende jaren een grote toevloed van jonge artsen wordt verwacht.

In de 147 geënquêteerde bedrijfsgeneeskundige diensten en 4 instellingen
waar bedrijfsartsen werkzaam zijn, werken 432 artsen full-time, 82 art-
sen part-time, 408 verpleegkundigen fu11-tÍme en 27 verpleegkundigen

part-time. Ruim 1 miljoen werknemers worden door de bedrijfsgeneeskun-
dige diensten verzorgd.

Ter vervulling van bestaande en de in de eerstkomende 5 jaar na peilda-
tum te verwachten vacatures in de bedrijfsgeneeskunde zijn - nog afge-
zien van een uitbreiding van de werkingssfeer van de wet - de volgende

aantallen functionarissen nodigl
Fu11-time bedrijfsartsen:, - 69 voor aanvulLing tekort op peildatum

- 65 voor vervulling wensvacatures

- 70 à 80 voor vervanging van pensioenge-

rechtigden en ter vervanging 65-plussers
- I voor aanvulling tekort op peildatum

- 17 voor vervulling wensvacatures

Part-time bedrijf sartsen :
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Full-time bedrijfsver-
pleegkundigen: 12 voor aanvulling

41 voor vervulling
28 voor vervanging

den .

Als in de eerstkomende 5 jaar het tekort aan functionarissen zou worden

vervuld, dan betekent dat voor de opJ.eidingsinstellingen een toevloed

van ongeveer 250 artsen en ongeveer '150 verpleegkundigen te verwachten

is, waarbij we er vanuitgaan dat alle daarvoor in aanmerking komende nu

werkzame functionarissen jonger dan 45 jaar nog in opleiding worden ge-

n omen.

Op deze 'plaats wi11en wij onze dank uitspreken voor de medewerking van

degenen die aan het verzamelen van het cijfermateriaal hebben meegewerkt.

I

I

tekort op peildatum

wensvacatures

van pensioengerechtig-
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SAIVIENVATT]NG

pleegkundigen in Nederland

fn de zomer van 1973 werd onder 188 bedrijfsgeneeskundige diensten
en instellingen waar bedrijfsartsen werkzaam zijn een enquête gehouden

teneinde een inzicht te krijgen in vacaturebestand en leeftijdsopbouw
van de bedrljfsartsen en bedrijfsverpleegkundigen in Nederland. 0p een

bestand van 432 fu11-time werkende bedríjfsartsen bleken er 69 direct
vervulbare vacatures te zijn. De ongunstige J-eeftijdsopbouw - ongeveer

752 is 45 jaar of ouder - heeft tot gevolg dat in de komende 5 jaren
nog mlnstens 70 artsen nodig zullen zijn om het verloop door pensione-

ring op te vangen en de huidige 65-plussers te vervangen. De leeftijds-
opbouw van de 408 fu11-time bedrijfsverpleegkundigen is aanzienlijk
gunstiger; het vacaturebestand bedraagt slechts enKele procenten.

SUIIIVIARY

Unfilled vacancies for and a e distribution of industrial medical of-
ficers and industrial nurses in the Netherlands

In the summer of 1973, an Ínquiry was conducted êmong 188 industrial
medical services and other institutions emplying an industrial medical
officer in order to obtain an insight into the number of unfilled vacan-
cies for and the age distribution of industrial medical officers and in-
dustrial nurses in the Netherlands. rt appeared that - with 432 indus-
trial medical officers working full-time - there were immediate vacancies
for another 69. The unfavourable age distribution among Dutch industrial
medical officers (approx. 752 of them is 45 or over] makes that in the
next five years at least 70 medical officers more will be needed to re-
place already retired colleagues and those who are at present 65 or over.
The age distribution of the industrial nurses proved to be much more fa-
vourable: here, vacancies amounted to a small percentage only.





Tabel '1a. Het aantal bgdrijfsartsen en het vacaturebestand van bedriJfsa¡tge¡ naar_cetsgorie bedrijfsgeneeskundige
E€"_:._oEtT¿ãt urn-r :a¡ gzg

NI
I

--{ I

oí
0Jt
-r

Categorie dienst Aant a 1

diens te n
Aant a l

werknemers

Full-time
bedrij fs-

arts en

Reë le
vaca-
tures

Te voor-
zi,ene vaca-

tures

l¡lens-
vaca-
tures

Part-time
bedrij fs -

artse n

Reële
vaca-
tures

Te voor-
ziene vaca-

tures

Wens-
vaca-
tures

m m

Erkende enkel-
voudige BGD

Getoetste vrij-
wi J. lig inges te 1-
de enkelvoudige
BGD

N iet- get oetste
vrijwÍ11ig inge-
stelde enkeLvou-
dige BGD

Erkende gezamen-
liJne BGD

Getoetste vrij-
wiJ.lig ingestelde
gezamenliJke BGD

N iet - get oet ste
vriJwillig inge-
stelde gezamen-
liJ ke BGD

Tot andere dan
b ovengenoemde
categorieën be-
horende lnstel-
lin gen

52

3

62

22

6

2

4

151

267 .736

35. 820

47 5 .255

220 .460

24 400

10.700

nvt

1Ð34 371

102

1 1

199

72

I

J

'18

414

2

13

1

2

18

10

J

44

I

2

2

6g

14

24

12

1

32

16

1

3

65

23

3

32

14

3

2

77

1

3

1

5

2

4

2

I

7

I

2

17Tot aa l



Tabel 1b. Het aantal. bedrijfsverpleegkundigen en het vacaturebestand van bedrijfsverpi-eegkundigen naar categþr_ie dienst
"- 'aTum T-e-Ts73Pef ld

I

C¡)
I

Categorie dienst
Aantal fu1]-time
bedrij fsverp leeg-

kun digen

Reë le
vacat ures

Te voor-
ziene vaca-

tures

Wens-
vacat ures

Aantel part-time
b edri j fsve rp 1 eeg-

kun digen

Reë ]e
va catures

Te voor-
ziene vaca-

t ures

lde n s-
vacat ures

m m

Erkende enkel-
voudige BGD

Getoetste vrij-
willig ingestel-
de enkelvoudige
BGD

N iet - get oets te
vrijwillig inge-
stelde enke lvou-
dÍge BGD

Erkende gezamen-
lijke BGD

Getoetste vrij-
willig ingestelde
gezamenlij ke BGD

Niet getoetste
vrijwillig inge-
stelde gezamen-
1iJ ke BGD

Tot andere dan
b ovengen oemde
categorieën be-
horende instel-
lingen

118

18

.)/

43

2

60

I

86

42

-J

aJ

2

I

a
J

6

14

19

I

2

6

3

1

aJ

1

7

3

I

Z

1

2

1

Totaal ztJ 1S5 12 10 41 12 15 -J 1 3
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f abel 2a. Bedrijfsartsen_en bedrijfsverpleee\undiggn, tota-gl_aantaL
van all-e categorieën diensten, naar dienstverband, leeftijd,
-:-':opleiding en registratie, paf 1-8-1973

Ful l-time bedri jfsartsen

inclusíef de basiscursus

Aantal door
de S. G. R. C.

ge regi st ree rde
bedrij fsartsen

Aantal niet-
geregis treerde
en niet in op-
leiding zijnde
bedrijfsartsen

Totaal aantal
ful l-time in
dienst zijnde
bedrijfsartser

leeftij ds-
klasse

tr
ó o

+
-7U o

+

h
0 o

+

?"
ó o

+

30 .j aar I ID 17

30-34 jaar 3 s I I 2 2A 3

35- 39 j aar 11 2 10 1 5 2 26 5

4O-44 jaar 2S 14 5 48

45-49 jaar 71 aJ 15 1 6 1 92 5

50- 54 j aar 54 1 4 1 12 70 2

55- 59 j aar 51 7 15 2 /Õ 2

60-64 jaar 36 e 17 1 56 1

-a 65 jaar 6 6 12

Totaal aan-
tal 261 6 63 4 s0 oU 414 18
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f abel 2b. Bedrijfsartsen_en bedrijfsverpleegku¡dleen, tqla-el_asntel
van alle categorieën diensten, naar dienstverband, leeftijd,
-=-:-opleiding en registratie, ppî 1-8-1973

Ful l-time bedrijfsverpleegkundigen

Aantal bedrij fs-
verp1.k" die de

opleÏding in
Nijmegen gevolgd

hebb en

Aantal bedrijfs-
verpl-. k. die de

opleiding in
Ni.jmegen volgen

Aantal niet in
Nijmegen opge-
leide en niet
in op leiding
zijnde be-

dri.jfsverpl.k.

Totaal aantal
full-time in
dienst zijnde
bedri.jfsver-
pleegkundigen

leeftij ds-
klasse î o

+
d̂ o

+
ó̂ o

+
ó̂ o

+

30 j aar 1 6 3 25 47 26 56

30-34 jaar ET 1 2 3 12 16 20 20

35-39 jaar fJ 7 I 1 14 IJ 20 21

4O-44 jaar o -J 4 3 28 22 41 28

45-49 jaar 4 I 1 24 18 29 ll)

50- 54 j aar 2 5 1 29 18 32 ZJ

55- 59 j aar 23 16 29 16

60- 64 j aar 2 I 14 4 16 5

65 jaar

Totaal aan-
tal 29 JI s 10 175 154 213 1S5
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Tabel 2b. Bedrijfsartsen_en bedrijfsverpleegkundleen, totaal_aantal
van alle_ceteggrj.in_rliensten,_naar dienstverband,_leeftijd,
opleiding en_reelstrgtre- pe¡ I -8-1973

Part-time bedrij fsartsen

inclusief de basiscursus

Aantal door
de S.G.R.C.

geregist reerde
bedrijfsartsen

A¡ntal niet-
geregistreerde
en niet in op-
leiding zijnde
b edrij fs artse n

Totaal aantal
paht-time in

dienàt zij nde
bedrij fs art s er

leeftij ds
k lasse d̂ o

+
& o

+
î o

+
î o

+

30 jaar 4 4

30-34 jaar 4 4

35-39 j aar a
.J 4 1 7 1

40-44 jaar 4 I 2 I 7 1

45-49 jaar a
J 1 5 3 s 3

50-54 jaar 3 3 6

55- 59 j aar 7 c
J 10

60-64 jaar 4 J 7

65 jaar 11 12 23

Totaal aan-
tal 35 2 40 5 5
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Tabel 2d. Bedrijfsartsen_en bedrijfsverpleegkundlgen, totaal_aantal
van a.lle categorieën diensten, naar dienstverband, leeftijd,
opTelaine 9"_"þe!=!"EtI% p"I 1-g-1s73- -

Part-time bedrijfsverpleegkundigen

Aantal bedrijfs-
verp1.k. die de

opleiding in
Nijmegen gevolgd

hebben

Aantal bedrijfs-
verp1.k. dle de

opLeiding ùn
Nijmegen voJ-gen

Aantal niet in
Nijmegen opge-
leide en nlet
in op leiding
zijnde be-

drijfsverpl.k.

Totaal aantal
Ëelt-time in
dienst zijnde
bedrij fsv er-

p leegkundigen

leeft ij d s-
Klasse

g o
+

& o
+

ê U
+

v
o o

+

30 j aar aJ 2 D
J 2

30-34 jaar 4 4

35-39 jaar 2 1 2 1

4t-44 jaar I 1 1 1

45-49 j aar 2 4 2 4

50- 54 j aar I 2 1 a 1

55- 59 J aar 1 1

60-64 jaar 1 1

> r 65 jaar 1 1

Totaal aan-
tal 1 11 15 12 15



rl9.l uumuIoileve weergove von de Leeftrldsopbouw von fuLL-time
fuLl.-time bedrijfsverpteegkundigen rn obsoLute oontoL[en en
per 1-8-1973
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Tabel 3. Het aantal full-tj,me en part-time bedrijfsarts'en en het aan-

!-oa
p__
6 S- jgtes. I eeft ij d_za l_b ereiken

Full-tlme
bedrijfs-

-ñ+ - ôn

Part - tirne
b edrij fs -

¡n.Faon

Fu 1 1-t ime
bedrij fs-
verp leeg-
i\uilulBUrr

Aantal functionarissen dat
op peildatum 65 jaar en
ouder was

Aantal functionarissen dat
binnen 5 jaar na peildatum
gepensioneerd zal worden

Aantal functfonarÍssen dat
binnen 5 jaar na peiLdatum
de 65-jarige leeftijd zal
be rei ken

12

E7

57

23

-1

21
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Tabel 4a. Bedrijfsartsen_en bedrijfsverpleegkundigen van categorie 1

(erkende_e¡kelvogdlge BGD's), naqr dienstverband, teeftijO,
Epæi¿fu E{.Eei=E"ett". p"r I-E-It7z- - : - -

Fu11-time bedrij fsartsen

inclusief de basiscursus

Aantal door
de S. G. R. C.

geregistreerde
bedrijfsartsen

Aantal niet-
geregis treerde
en niet in op-
leiding zijnde
bedrijfsartsen

Totaal aantal
full-time in
dienst zij nde
bedri j fsartsen

leeftijds-
klasse î o

+
î o

+
î o

+
& o

+

30 jaar 1 1 2

30-34 j aar 2 1 2 I

35- 39 J aar 4 1 4 I

40-44 jaar 11 I 1 13

45-49 jaar 21 oU 1 30

50-54 jaar 2D 1 21

55-59 jaar 16 1 2 19

60-64 jaar 6 2 I

>/ 65 j aar 1 2 e

Totaal aan-
Ldf

79 1 13 10 1 102 2
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Tabel 4b. Bedrijfsartsen en bedrijfsverpleegkundigen,vän categorie 1

TeFr. e nã"-" n nãrVo[¿Tgã B c D' ãt I ñaãr-¿ï"ñ=TvãrÉ-ui-¿l TeãtTiJo,
-==opleiding en registratie, PBF 1-8-1973

Full-time bedrijfsverpleegkundigen

Aantal bedrijfs-
verp 1. k. die de

opleiding in
Nijmegen gevolgd

hebb en

Aantal bedrijfs-
verp1.k. die de

opleidÍng in
Nijmegen volgen

Aantal niet in
Nijmegen opge-
leide en niet
in opleiding
zijnde be-

drijfsverpl.k.

Totaal aantal
fu1l-time in
dienst zÍj nde
bedrij fsver-

p leegk undigen

leeftijds-
klasse î o

+
ó̂ o

+
î o

+
ó̂ o

+

30 jaar 1 1 16 14 16 ID

30-34 jaar 2 1 2 s 4 IJ 5

35-39 jaar 2 6 7 I 7

40-44 jaar a
J 2 2 1 13 11 18 14

45-49 jaar 2 2 t6 5 18 7

50-54 jaar 2 1S 6 19 I

55-59 jaar 20 3 2D 3

60-64 Jaar 6 6

/¿ 65 j aar

Totaal aan
tal I oU 4 2 105 50 118 60



- zz-

Bed rijfsverpleegkundigen van categorie 1

[er BGD's), naar dienstverband, ]eeftijd,
enl .I% s"I 1-g-rszt

Tabel 4c.

Part-time bedrijfsantsen

inclusief de basiscursus

Aantal door
de S. G. R. C.

geregi s t reerde
bedrij fsartsen

Aantal niet-
ge regist reerde
en niet in op-
leiding zij nde
bedrij fsart sen

Totaal aantal
part-time in
dienst zijnde

b edri j fs art s er

leeftij ds-
klass e

î o
+

î o
+

t o
+

7
ó o

+

< 30 jaar 2 2

30-34 j aar

35- 39 j aar 1 I 2

4O-44 jaar e aJ

45-49 jaar I I 1 2 1

50-54 jaar 1 I

55- 59 j aar e 2 5

60-64 jaar 2 1 .J

/a 65 jaar 2 e 5

Totaal aan-
tal IJ 10 1 23 1
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Tabel 4d. Bedrijfsartsen en bedrijfsvebpleegKundigen v n categorie 1

GFr e nãe-e n rãr v o u ¿ i gã a eD' ãl I ñaãr-dTeñsTvãrE-ui-¿T TrãrTiJ¿,
-==opleiding en regÍstratie, ÞEr 1-8-1973

Part-time bedrijfsverpleegkundigen

Aantal bedrijfs- Aan.1.q l l- odrr" if e-
Aantal niet in
l\li Ímoson nnatÞ- Totaal aantal

,\,/ut-P+¡R. LJJË uE

opleÍding in
NiJmegen gevolgd

hebben

verpl. k. die de
ople{dÍng in

Nijmegen volgen

P

leeftfj ds-
klasse ó̂ o

+
ó̂ o

+

4
ó o

+

+
(t

< 30 jaar

30-34 j aar

35-39 Jaar

40-44 j aar

45-49 J aar 2 2

50-54 jaar 2 2

55- 59 j aar 1 1

60-64 jaar

) 65 jaar

Totaal aan-
tal 2 2 3
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Tabel 5a. Bedrijfsartsen'en qeçlrijfsverpleegkundigen van categorie 2
Igetoetste_vrijwi1lì_g ingeste]de enkelvoudige BGD's), naar
ãiãnãt-ve r¡ anã, -rêTt i j ã, -o p rãiãiñe e n F" e i-JiuTiã, -p!¡-1 -s -tszz- - - :

Fu]1-time bedrijfsartsen

inclusief de basiscursus

Aantal door
de S.G.R.C.

geregistreerde
b edrij fs art s en

,Aantal niet-
geregi s t reerde
en niet in op-
leiding zijnde
b edrij fs arts e n

Totaal aantal
full-time in
dienst zijnde
bedrijfsartser

leeftij ds-
klasse î o

+

îo o
+

ó̂ o
+

î o
+

30 jaar

30-34 jaar

35-39 jaar

40-44 jaar 2 1 3

45-49 jaar

50-54 jaar 2 2

55-59 jaar 2 I J

60- 64 j aar 2 2

65 jaar 1 1

Totaal aan-
tal 5 2 4 11
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Tabel 5b. Bed{ Isertsgn_en b edri j f sverpl-eeSku¡digen_van_cgteserre_2
leetge! s t e_v¡i.¿w!I li g lnge et e I de_en ke T vogdlee B.GD' s ), n a a r
dienstverband, leeftijd, opleiding en registratie, per I -B-
Ts7{

Aantal niet in
verpl. k. die de

opleiding in
Nijmegen gevolgd

hebb en

Aantal bedrijfs-
verp l¡l k. die de

opleiding in
Nijmegen volgen

leeftij ds -
k lass e

î o
+

r o
+

t\
o o

+
â o

+

< 30 jaar 5 5

30-34 jaar

35-39 j aar

40-44 jaar 2 2

45-49 jaar 2

50-54 Jaar J 1
2

1

55- 59 j aar J 3

60-64 Jaar J e

>/ 65 jaar

Totaal aan-
ta1

'18 1 18 1
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Tabel 5c. Bædrijfsartsen_en -bedrijfsverpfeeekundleen van_categane_2
lgetoetste_v¡ijwll lig in gest e lde_en k e lvoudi ge ACD'ã)l n aar
díenstverband,_leeftijd, opleíding en registratie, per 1-B-
lnZt

Part-time bedrijf sartsen

x inclusief de basiscursLls

Aantal dosr
de S.G.R.C.

geregi s treerde
b ed rij fs art s en

Aantal niet-
g eregi s treerde
en niet in op-
leiding zijnde
bedrij fsartsen

Totaal aantel
part-time in
dienst zij nde
bedrijfsartser

leeft ij ds -
klasse î o

+
î o

+
r o

+
ó̂ o

+

30 j aar

30-34 jaar

35-39 jaar

40-44 jaar

45-49 jaar 1 1

50- 54 j aar

55-59 jaar 1 I

60-64 jaar 1 1

65 jaar

Totaal aan-
tal 3 3
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Tabel 5d. Bedrijfsartsen en bedrijfsverpleegkundigen van categorie 2

Gãtãe t sTe-vFtJwTrTi e Tn s eãtãtãe-eñrãrVolaTgã s cD' ãl I ñu a r
ãiãnãtVeã¡ãnã, -rãeTtTiã, -o p rãiãiñg-eñ re g i s tFaEiã, -pãr-t :e -
tnl=-

Part-time bedrijf sverpleegkundigen

Aantal bedriJfs-
verp1.k. die de

opleiding in
Nijmegen gevolgd

hebb en

Aantal bedrijfs-
verpl. k. die de

opleiding in
Nijmegen volgen

Aantal niet in
Nijmegen opge-
leide en niet
in opleiding
zijnde be-

drijfsverpl. k.

Totaal aantal
part-time in
dienst zijnde
bedrij fsver-

p leegkundigen

leeftij ds-
klasse

 
ó o

+
& o

+
0̂ o

+
î o

+

< 30 jaar 2 2

30-34 j aar

35- 39 j aar 2 2

4O"44 jaar 1 1

45-49 j aar 1 1

50- 54 j aar 1 1

55-59 jaar

60-64 jaar

65 j aar

Totaal aan-
tal 6 1 6 1
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Tabel 6a; Bedrijfsarlsen_en bedrÍjfsverpLeegkundigen'van categorie 3
Iniet-getoetste vrijwillig ingeste]de enkelvoudige BGD's),
naãiai{slvgrq{a. T"erlija, õpîeT¿Tng ãn-.ãgT"ã.ãtTe, per
!-E-yZ'-

Full-time bedrijfsantsen

inclusief de basiscursus

Aantal door
de S.G.R.C.

geregis t reerd e

bedrijfsartsen

Aantal niet-
gereg is t reerde
en niet in op-
leiding zijnde
b ed rij fs art s en

Totaal aantal
full-time in
dienst zij nde

b edrij fs art se r

leeft ij ds -
kfasse

u
o I

1
U o

+
î U

+
î o

+

30 jaar 12 12

30-34 jaar 1 3 1 7 1 11 2

35-39 jaar 3 1 7 1 4 2 14 4

40-44 jaar 12 6 2 20

45-49 jaar 28 1 5 4 1 .1 / 2

50-54 jaar 19 1 3 1 5 27 2

55- 59 j aar 21 5 11 2 J/ 2

60-64 jaar 20 2 14 I 36 1

) 65 jaar 2 a.) 5

Totaal aan-
!-t
Ld.L

'1 06 3 31 3 B2 7 1SS I .'l
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Tabel 6b., .Bedrijfsartsen'en bedrijfsverpleegkundigen vôn categorie 3

I"i"!-g"!"etEtE y"¡gtf tie_tLeE=!"109 9"!"I"9uãiEe-aõnTsT,
naar dÍenstverband, leeftijd, opleiding en registratie, Par
!-9-LrZ=

Fu11-time bedrijfsverpleegkundigen

Aantal bedriJfs-
verpl.k. die de

opleiding in
Nijmegen gevolgd

h et¡b en

Aantal bedrijfs-
verp1. k. die de

opleiding in
Nijmegen volgen

Aantal niet in
Nijmegen opge-
leide en niet
in op leiding
zij nde be-

drijfsverpl.k.

T'otaal aantal
fu11-time ín
dienst zijnde
bedrij fsver-

p I eeg kundigen

leeftij ds-
klasse î o

+
,7
U o

+
ó o

+
r o

+

< 30 jaar 2 1 20 ZJ

30-34 jaar 1
fJ 6

35-39 jaar a.) I 4 I

4O-44 jaar 4 1 1 7 I 12 s

45-49 jaar 2 4 1
e 11 6 15

50- 54 j aar 2 2 1 l-l 10 s 12

55- 59 j aar 3 10 aJ 10

60- 64 j aar 1 1 3 2 aJ

2 65 j aar

Totaal aan-
ta1 I 11 J 4 20 71 32 86
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l'abe1 6c: Bedr-iJfsartsen_en bedrijlcsverpTeegkundigen-van_categorie_3
(niet-getogtgtg vrijwiIIig_ingestelde enke]vo€tge BGDts ),
near. dienstverband, leeflijd, opleiding en registratie, per
r-E-rrZ.-

Part-time bedrij fsartsen

inclusief de basiscursus

Aantal door
de S. G. R. C.

geregistreerde
bedrì-jfsartsen

Aantal niet-
geregi s treerde
en niet in op-
leiding zij nde
bedrijfsartsen

Totaal aantal
part-time in
dienst zijnde
bedrij fsartser

leeftij ds-
klasse 1 o

+
& o

+

t\
ó o

+
I

o o
+

30 j aar 1 1

30-34 jaar 3 a.)

35-39 jaar 1 1 2

40-44 jaar I 1 1 2 1

45-49 jaar 1 2 2 3 2

50-54 Jaar 2 2 4

55- 59 j aar â

60- 64 j aar 1 2 J

65 j aar o 5 11

Totaal aan-
tal 14 1 17 3 32 3
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Tabel 6d. Bedrijfsartsen en bedrijfsverpleegkundleen_v.gn_categorie_3
( niet-getoetete vrijwillig_ingestelde enkelvoudÍge._BGD' sJ,
naar dienstverband, leeftijd, opleiding en registratier per
T-e-Ts73

Part-time bedrijfsverpleegkundigen

Aantal bedrlJfs-
verp1. k. die de

opleiding in
Nljmegen gevolgd

h ebb en

Aantal bedrijfs-
verpl. k. die de

opleiding in
Nijmegen volgen

Totaal aantal
part-time in
dienst zijnde
bedrij fsver-

p leegkundigen

leeftij ds-
klasse î o

+
ó̂ o

+
î o

+

.,\
0 o

+

30 j aar 1 I 1 1

30-34 j aar 4 4

35-39 jaar 1 1

4O-44 jaar 1 1

45-49 jaar 1 1

50- 54 j aar I I

55- 59 j aar

60-64 Jaar

65 j aar

Totaal aan-
tal 1 2 7 3 7
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TabeI 7a. Bedrijfsartsen_en bedrÍjfsverpIeegkundigen_van_ceteesr!e_4
(erkende gezamenlijke BGD'sJ, naar dienstverband, leefliþ,- ì- -;-opleiding en registratie, per 1 -8-1573

Ful 1-time bedrijfsartsen

X ]-nclust-et de Dasl-scursus

Aantal door
de S.G.R.C.

geregistreerde
bedrij fsartsen

Aantal niet-
geregistreerde
en niet in op-
leiding zij nde
b edrij fs art s en

Totaal aantal
full-t1me 1n
dienst zijnde
bedrijfsartser

leeftijds-
k las se

ó̂ o
+

î
o o

+
î o

+
& o

+

30 j aar 2 2

30-34 j aar 1 4 I E

35-39 jaar 4 2 1 7

40-44 jaar 5 4 I

45-49 j aar 16 I 1 1 18 I

50- 54 j aar 10 I 2 13

55- 59 j aar I I s

60-64 j aar 4 1 5

a 65 j aar 2 1 J

Totaal aan-
tal 50 I 13 s 72 1
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TabeL Tb:,. Bedrijfsartsen en bedrijfsve¡Rleegkundigen_van_categorie_4
I erkende gezamen 1ij ke BGD ' s ) , naar dienstverband, leeftij d,

eo1"!o!n[ eùryeIslrE€{ Þ"r f-E-fs7z- -

Full-time bedrij fsverpleegkundigen

Aantal bedrij fs-
verpl . k. die de

opleiding in
Nijmegen gevolgd

hebb en

Aantal bedrijfs-
verp 1 . k. die de

opleiding in
Nijmegen volgen

Aantal niet in
Nijmegen opge-
leide en niet
in opleiding
zijnde be-

drijfsverpl. k.

Totaal aantal
full-time Ín
dienst zijnde
bedrij fs ver-

p leegkun dígen

leeftij ds -
klasse î o

+
ó o

+
I o

+
ó o

+

30 j aar I a
J 1 4 10 5 14

30-34 jaar 4 I 3 6 7 7

35-39 jaar 3 4 1 I 2 12 6

40-44 jaar 2 I 1 1 6 a
J s 5

45-49 jaar 2 3 2 3 4

50- 54 j aar 1 1 1 I 2

55- 59 j aar 2 a 2 e

60-64 j aar 1 1 J 4 1

65 jaar

Totaal aan-
tal 11 12 2 3 30 27 43 42
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Tabel'7c; Bedrijfsartsen_en bedrijfsverpleegkundigen van categorie 4
Ierkende_gezamen]ijke BGD'sJ, naar dienstverband, Teetlija,
enlac!* e"_ryei=!"eti% pe¡ 1-q-1szs_ - ¿ -

Part-time bedrij fsartsen

inclusief de basiscursus

Aantal door
de S. G. R. C.

gereg is t reerde
b edrij fs art s en

Aantal niet-
geregistreerde
en niet in op-
leiding zij nde
b edrij fs art s en

Totaal aantal
part-time in
dienst zij nde
bedrij fs art s er

leeftij ds-
k lasse I o

+
r q

+
& o

+
& o

+

30 j aar

30-34 jaar

35- 39 j aar 1 I 1 2 1

4O-44 jaar 1 1 2

45-49 jaar I 1

50-54 jaan 1 1

55- 59 j aar I 1

60-64 jaar

>. 65 jaar J 4 7

Totaal aan-
tal 4 1 I I 14 1
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TabeÌ 7d" Bedrtjfsartsen-en-bedrijfsverpleegkundigen van categorie 4

Ter rãnãe, g e zãmãnTiJrã a s¡' ãl I ñaãr ¿ i e n"Ev e r¡ añ¿l GãrTiJ¿,
-==opleÍding en regÍstratieo per 1-8-1573

Part-time bedrij fsverp leegkundigen

Aantal bedrijfs-
verp1.K. die de

op leiding in
Nijmegen gevolgd

hebb en

Aantal bedrijfs-
verp1.k. die de

opJ-eiding in
Nijmegen volgen

Aantal niet in
Ni*jmegen opge-
leide en niet
in op leiding
zijnde be-

drijfsverpl.k.

Totaal aantal
part-time in
dienst zij nde
bedrij fsver-

p 1 eeg kun digen

leeftij ds-
klasse

F
ó o

+

7
ó o

+
ô o

+

ñ
ö o

+

< 30 jaar 1 1

30-34 jaar

35- 39 j aar

40-44 jaar

45- 49 j aar 1 1

50- 54 j aar

55- 59 j aar

60- 64 jaar 1 I

>/ 65 j aar I 1

Totaal aan-
tal 1 1 3
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Tabel 8a. Bedrijfsartsen_en' beglrijfsverpleegkundigen van categorie 5
Igetoetste vrijwillig ingeste]de gezamenlijke BGD's), naar
ãiãnãt v eF¡ãnã, -rã" t t i ¡ ã, -oþ-rãiãiñg-eñ i" e iËtFuTiã, -pãr-1 -s -
TsTz-

Ful l-time bedrijfsartsen

inclusief de basiscursus

Aantal door
de S. G. R. C.

g eregi s t reerd e
bednijfsartsen

Aantal niet-
geregi s treerd e
en niet in op-
Leiding zij nde
b edrij fs art s en

Totaal aantal
full-time in
dienst zijnde

b edrij fs art s en

Leeft iJ dS-
klasse

vo o
+

î o
+

7
o o

+
î o

+

30 j aar

30-34 j aar

35- 39 j aar I 1

40-44 jaar 1 1 2

45-49 j aar I 1

50- 54 j aar I I

55- 59 j aar 2 1 a.)

60-64 j aar 1 1

>a 65 jaar

Totaal aan-
tal 3 J a.) I
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Tabel 8b. tsedríjfsa¡tsen' en- bedriJ n categorie 5

= -,-(getoeEsfe:vFi3wttrig in BGD's), naar
ãi"nãtver¡ãnã,-rEertTiã, o p 1 eid in g en regi s t raÏiã,-pãr-118-
Ts73

F u 1 I:lime b edrij fs ver:p l eegkund igpn

Aantal niet in

verp1. k. die de
opleiding in

Nijmegen gevolgd
hebb en

Aantal bedrijfs-
verp1.k. die de

opleiding in
Nijmegen volgen

leeftij ds-
k lass e

ð o+
& o

+

â
ó o

+
ó̂ o

+

30 j aar 1 1

30-34 jaar I I 2

35- 39 j aar

4O-44 jaar

45-49 jaar

50- 54 j aar

55-59 jaar I 1

60-64 j aar I 1

65 jaar

Totaal aan
ta1

1 2 2 2 e
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Tabel 8c. tsedrijfsartsen en-bedrijfsverpleegkundigen van categorie 5

IgEtg"I=f{v¡i¿witlie l"g"Et9tãe_eþz!r¡ e "Iilt e [cQ' ! Í= [asr
dienstverband, leeftijd, opleiding en registratie, per 1-B-
TsTz-

Part-time bedrijfsartsen

inclusief de basiscursus

Aantal door
de S. G. R. C.

geregi st ree rde
bedrij fsartsen

Aantal niet-
geregis treerde
en niet in op-
leiding zij nde
bedrij fs art sen

Totaal aantal
part-time in
dienst zijnde

b edrij fs art s er

leeftij ds-
kfasse

I
o o

+
î o

+
î o

+
î o

+

30 jaar

30-34 j aar 1 1

35- 39 j aar

4D-44 jaar

45-49 j aar I I 2

50- 54 j aar

55- 59 j aar

60-64 jaar

>¿ 65 jaar

Totaal aan-
tal I 2 aJ
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Tabel 8d.; Epgtlj f =C"! = 
en - en b ed ru j f s ve rp 1 e ee k un d1e en_v en_cgt ee e r!e_5

Tgetoelste' vrijwillig lngestelgle_gezgmentiiKe BGD's ), naarIc9t9"E=I"_v!i¿w[t-gg ¿"gLta{e_gþzþn19n tiit<g BGD' s ), naar
dienstverband, leeftÍjd, opleiding en registratie, per_1-8¡Li e n s t y e¡b a n d,_1e ef t Í i d, _op 1 e i d i n g_e¡ regi s t rat i e, _p e r_1 - I -
1573

Part-Lime hedr

Aantal niet in
Adr-rl-ar DtJU|aJTE':
verp 1. 11. di-e de

opleiding in
Nijmegen gevolgd

hebb en

Aantal bedrijfs-
verpl.'k. die de

op leidJ.ng ín
Nijmegen volgen

leeftiJ ds-
k l-as se

o o
+

o o
+

o o
+

o o
+

30-34 j aar

35-39 jaar

40-44 jaar

45-49 jaar 1

50-54 j aar

55-59 j aar

60-64 jaar

>/ 65 jaar

Totaal aan-
tal 1 1
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Tabel 9a. Bedrijfsartsen_en bedrijfsverpleegkundigen van categorie 6_:-
I niet:getoetste. vri,jwillig. ingesteìde_ gezamenlij ke BGDTsl,
ñaãr-¿len=Tver¡"n¿l Irgfli]¿- qp1-eTd:Ínf ãn-rãgTãTrãtT", p",
!y-Isb

Fu I l-time.'bedri j f s qrts en

inclusief de basíscursus

' 'Aantal door
de S. G. R. C.

geregist reerde
b edrij fs art s en

Aantal n-iet-
geregistreerde
en niet in op-
leiding zij nde
bedrij fsartsen

Totaal aantal
fu1 1-time in
dienst zijnde
bedrij fs art ser

leeftijds-
kfasse î o

+
î o

+
î o

+
ð o

+

< 30 jaar 1 1

30-34 jaar

35-39 jaar

4O-44 jaar

45-49 jaar 1 1

50- 54 j aar

55- 59 j aar

60-64 jaar
1 1

>/ 65 jaar

Totaal aan-
ta1 I 2 I
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Tabel 9b, Bedr:ijfsartsen' en,'bedríifsvenpleegkundigen.van categorie 6

. !nTe!.["toãtãtþr y:r:iiwlilTe-rîeesT.loe- c"Z"qdl.ii re ecnîsT,
naar dienstvenband';' teeftijd,' opleiding' en registratie, per
;77

r -o- r 973

Fu I 1- tíme'bedqljf s verp Ie eg k uq!L!gq!

Aantal niet in
verp 1 . k. die de

oplelding. in
Nijmegen gevolg(

hebben

Aantal 'bedrijfs-'verp1.k. die de:
op leiding. in.

Nijmegen volgen

leeftíj ds-
k lass e

î o
+

I o
+

0̂ o
+

h
d o

+

30 j aar I 2

30-34 j aar

35-39 jaar

40-44 j aar

45-49 j aar

50-54 jaar

55- 59 J aar

60-64 j aar 1 1

/? 65 j aar

Totaal aan-
tal J J
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Tabel. 9c. Bedrijfsartsen_en bedrijfsverpleegkundigen van categorie B

tniet-ge.!oetste vrijwillig ingestelde gezamenlijke BGD's),
ñaãiaie¡slverbaña, I"ef!il¡. ãpT":¿Tnã ãn-r"sj.;TrãtTe, F'er
T-E-Ts7z-

Part-time bedrij fsartsen

inclusief de basiscursus

Aantal door
de S.G.R.C.

geregistreerde
bedrijfsartsen

Aantal niet-
geregi s t reerde
en niet in op-
leiding zijnde
bedrijfsantsen

Totaal aantal
part-time in
dienst zijnde

b edrij fs art s er

leeftij ds-
klasse I o

+
î o

+
I o

+
r o

+

< 30 jaar I I

30-34 jaar

35-39 jaar I 1

4O-44 jaar

45-49 j aar

50-54 jaar

55- 59 j aar

60- 64 j aar

>t 65 j aar

Totaal aan-
tal 2 2



Bedrijfsartsen_en b rpleeek o_6
(nie!.geloetste vri ngestel s),
naar dj-enstverband, , oplei Per
1- e-Tsfu

- 43-

Part-time bedrijf sverp leegkundigen

Tabel 9d.

Aantal bedrijfs-
verpJ-.k. die de

opleiding in
Nijmegen gevolgd

h ebb en

Aantal bedrijfs-
verpJ-.k. die de

opleiding in
Nijmegen volgen

Aantal niet in
Nijmegen opge-
leide en niet
in opleiding
zijnde be-

drijfsverpl.k.

Totaal aantal
part-time in
dienst zijnde
bedrij fsver-

p leegkundigen

leeftij ds-
klasse 6 o

+
n o

+
ó̂ o

+

É
0 o

+

< 30 jaar

30-34 j aar

35-39 j aar

40-44 jaar

45- 43 j aar

50- 54 j aar

55- 59 j aar

60-64 j aar

>/ 65 j aar

Totaal aan-
! -TLda
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Tabel 10. Bedrijfsartsen met full-time dienstverband van categorie 7

ToVeîie€-¿ i eñsÏeñ ãfiñsIeTrTn e en ) -

x
]-NC-LUS]-et OE DAS]SCUTSUS

Aantal door
de S. G. R. C.

geregist reerde
b edrij fs art s en

Aantal niet-
geregistreerde
en niet in op-
leiding zijnde
bedrij fsart s en

Totaal aantal
fu11-time in
dienst zij nde
bedrij fsartser

leeftij ds-
klasse { o

+
î o

+
7
o o

+

I
o o

+

< 30 jaar

30-34 jaar 1 1

35-39 j aar

40-44 j aar 1 1

45-49 jaar 5 1 1 5 2

50- 54 j aar 5 5

55- 59 j aar 2 2

60- 64 j aar 4 4

2 65 jaar

Totaal aan-
tal 18 I 1 18 2
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Tabel 11a. Leeftijdsopbouw van bedrijfsartsen en bedrijfsverpleegkun-
-.- -d I g e¡ g e¡aqg e ch i kt_n a a r p en s 1 on e¡i n e e fge!t!j!.

Pensioen met 55 jaar

r î î r
s

5

5

40-44 jaar

2

1

>,

26
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Tabel'11b. Leeftijdsopbouw van beglrljfsartsen en bedrÍjfsverpleegkun-
digen gerangschikt naar pensioneringsleeftijd

Pensioen met 60 jaar

Full-time
bedrijfsartsen

Part - t ime
bedrij fs art s en

Full-time
bedr. verpleegk.

Part -t ime
bedr. verpleegk.

Leeft ij ds -
klasse î o

+
î o

+
I o

+
r o

+

30 j aar 4 27 1

30-34 jaar I 1 a.) 12

35-39 jaar 2 1 1 I 12

40-44 j aar 3 3 17

45-49 jaar 15 1 I 1
aJ

50-54 jaar 12 J 10

55- 59 j aar o
1

a
J 4

60-64 jaar I 1 1 1

>/ 65 jaar

Totaal aan-
tal 43 J 2 I 17 s1 I 5
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Tabel 1,1c. Leeftijdsopbouw van bedrijfsartsen en bedrijfsverpleegkun--:'.--digen geranElehi\t_nea¡ pensionerings leeftijd

Pensioen met 63 jaar

Full-time
b edrij fs arts en

Part - t ime
bedrij fs art s en

Fu 1 l-time
bedr. verpJ.eegk.

P art -time
b edr. verp leegk .

Leeftij ds-
klasse î o

+
î o

+
î o

+
î o

+

30 j aar

30-34 jaar

35-39 j aar

4O-44 jaar

45-49 j aar

50- 54 j aar 2

55-59 jaar

60-64 jaar

>¿ 65 Jaar

Totaal aan-
tal 2
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Tabel 11d. Leeftijdgopbouw va¡ be¡lrljfsartsgn en bedrijfsverpJ_eegkun-
digen gerangschikt nqar pensioneringsleeftijd

Pensioen met 65 jaar

werd geen pensioengerechtigde leeftijd ingevuld.
Wellicht omdat dit niet reLeVant is.
Deze groep is gerekend bij de 6S-groep.

N.B. Voor 24 pant-time bedrijfsartsen ìvoor'10 full-time bedrijfsverpleegkundigen l
vootr 2 part-time bedrljfsverpleegkundigen J

Full-time
b edrij fs art s en

Part - t ime
bednijfsartsen

Full-time
bedr. verp leeg k .

Part - t ime
bedr.verpleegk.

Leeftij ds -
klasse î U

+
î o

+
î o

+
î o

+

< 30 jaar B 4 22 29 aJ 1

30-34 jaar 14 2 4 17 I 4

35-39 jaar 1S 4 7 1S I 2 I

40-44 j aar 43 7 38 11 1 1

45-49 jaar 75 4 s 29 18 1 1

50- 54 j aar 54 2 6 1 2S IJ a
J 1

55- 59 j aar 63 2 S 3 26 12 1

60- 64 j aar 55 1 E) 16 4

>/ 65 j aar 12 23 1

Totaal aan-
tal

2AOJIJ 15 75 4 1S6 104 11 10
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ENQUÊ]E

1. Erkend enkelvoudige diensten

Amsterdamse DroogdoKmaatschappii

Van'den Bergh's & Jurgens' Fabriek, Rotterdam

Boele's Scheepswerven en lYachinefabrieken, Bolnes

Ned. Dok- en Scheepsbouwmij., Amsterdam

DAF Personenautofabriek, Born

Douwe Egberts, Utrecht

Dow Chemical Nederland, Terneuzen

Draka Kabel, Amsterdam

Rotterdamse Droogdokmaat schappij

Kon. Droste Fabrieken, Haarlem

DSIY, Heerl en

Du Pont de Nemours, Dordrecht

Enka Glanzstoff (Kleefse [daard), Arnhem

Enka Glenzstoff ITivoli]aan), Arnhem

Enka Glanzstoff, Breda

Enka Glanzstoff, Ede

Enka Glanzstoff, Emmen

Fokker, Schiphol

Ned. Ford Automobielfabr., Amsterdam

Coöperatieve CondensfabrÍek Friesland, Leeuwarden

Van Gelder & Zonen, Apeldoorn

Van .Ge lder & Zonen , Ve,lsen

Van der Giessen de Noord, Krimpen a/d IJssel
Kon. Ned. Glasfabriek, Leerdam

l¡lerf Gusto, Schiedam

Rubberfabriek Hevea, Heveadorp

Kon. Ned.' Hoogovens en Staalfabrieken, fJmuiden

IBIY, Amsterdam

Ned. Kabelfabriek, Delft
K. L.lvì. , Schiphol

Lever's Zeeprnij., Vlaardingen

Kon. Ned. Papierf abriek, lTaastricht

Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven
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Reactor Centrum Nederland, Petten

Ri j kswerf [,rJi1lemsoord, Den He]der

Kon. I'lij . "De Schelde", Vlissingen

Shell Nederland Raffinaderij, Rotterdam

I.H.C. Smlt, Kinderdijk
Scheepswerf en lYachinefabrlek P. Smlt, Rotterdam

Hoofdwerkplaats Ned. Spoorwegen, Haarlem

Hoofdwerkplaats Ned. Spoorwegen, Tilburg
Ned. Stikstofmij., Sluiskil
Kon. lvlachinef abriek Stork, Hengelo

Unimi lls , Zwij ndrecht

Verolme, Rotterdam

lYetaaldraadlampenfabriek Volt, Tilburg
Vredestein, Enschede

Vredestein, Loosduínen

De Vries Robbé & Co., Gorkum

V.lT. F" , Amsterdam

t¡ii lton Fei j enoord, Schiedam

l,riindmi 11 Ho I land, Vlaardingen

2'. Getoetste vrijwillig ingestelde enkelvoudige diensten

Esso Nederland, Den Haag

G.G. & G.D., Amsterdam

G. G. & G. D. , Amstelveen

3. Niet-getoetste vrijwillig ingestelde enkelvoudige diensten

BGD A1de1, Delfzijl
Amrobank, Amsterdam

ANt^iB, Den Haag

C & A, Amsterdam

A. C. F. Chemiepharma, lYaarssen

Van Gend & Loos, Utrecht

Kon. Zwavelzuurfabriek Ketjen, Amsterdam

Kon. Luchtmacht, Den Haag

0cé van der Grinten, Venlo

Ned. Omroepstichting, Hilversum

Prov. Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holfand, Bloemendaal

Staatsbedrijf der PTT, Den Haag





GGD, Hilversum

GGD, Leeuwarden

GGD, lvlaast richt
GGD, Nijmegen

GGD, Rotterdam

4.

GGD, Utrecht

GGD, Tilburg
GGD, Velsen

GGD, VlaardÍngen

GGD, Zutphen

GGD, Zwo1le

DGD, Zuid-Oost Limburg

Erkend gezemenlijke diensten
BGD, AImelo en Omstreken

BGD, Amsterdamse Haven

BGD, Breda

BGD, Delft en Dmstreken

BGD, Deventer

BGD, Dordrecht

BGD, Eindhoven en Omstreken

BGD, Emmen

BGD, Enschede

BGD, Europoort-Botlekgebied

BGD, Gouda en Omstreken

BGD, Helmond

BGD, 's-Hertogenbosch
BGD, [ïaastricht
BGD, Nijmegen

BGD, Oostelijk Gelderland

BGD,0ss

BGD, Haven van Rotterdam

BGD, Tilburg
BGD, Utrecht

BGD, Veenendaal

BGD' voor der Zaanstreek
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5. Getoetste vnijwillig ingestelde gezamenlijke diensten

BGD, GronÍngen

BGD, Hoogezand

BGD, Leiden en Omstreken

BGD, Tiel
BGD, N.l,r/ .Veluwe

BGD, Vlaardingen

6. Niet-getoetste vrijwillig ingestelde gezamenlijke diensten

BGD voor het land van Cuyk

BGD voor 0osterhout en 0mstreken

7. 0verige instellingen
Arbeidsinspectie, Voorburg

Coronel laboratorium, Amsterdam

NIPG,/TN0, Leiden

Shell fnternationale Researchmij., Den Haag

PEPETgEE9ENEEÐ[UUPI9E=q]EIIÞIEU=PIE =NJEI=98=PE=EN-AlEIE=!EPEEN=9EBEå9EEBQ

Ned. Accumulatorenfabriek Acifit, Di-emen

Boogstein's Ned. Accumulatorenfabriek, Leerdam

Accufabriek Komeet, Dieren

Kroon's Accufabriek, Bleskensgraaf

Haagse Accuf abriek lYarino l
Accumulatorenfabriek Varta, Venlo

Accumulatorenfabriek Wilco, Haarlem

Chemische Verfstoffenfabriek, Venlo

Kon. Lederfabriek, 0isterwijk
Chevron Petroleummij. , Rotterdam

Bührmann's Papiergroothandel, Amsterdam

Kon. Emba-llageindustrie, Heemstede

Kunstzijdespinnerij Nijma, Nijmegen

Heineken ' s Brouwerij en, Amsterdam

GGD, Apeldoorn

GGD, Gouda

Geneeskundige DÍenst Kon. M'arÍne, Den Haag





NEDERLANDS INSTITUUÏ VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE TNO

Afdellng 0nderwlJs

Instructles voor het invull"n van de u""genl1J"t"n

Algemeen

1, Als peildatum geldt steeds 1 augustus
zocht de toestand weer te geven zoals
197 3,

1973. U wordt derhalve ver-
deze geldt op 1 augustus

2,

3.

De bedriJfsartsen dle in 1971 met de vervolgcursus bedriJfsgenees-
kunde in NlJmegen en Lelden zijn gestart en die aan a1le ople1-
dlngselsen hebben voldaan zullen door de S.G.R.C. worden lngeschre-
ven op een datum dle l1gt vóór I augustus 1973. Deze groep bedrlJfs-
artsen moet in de vragenllJst geteld worden blj de gereglstreerde
bedrlJfsartsen, ook al ontvingen zlJ nog geen bevestlglng van rB-
glstnatle.

Indien deze enquête ls verzonden naar esn bedrijf dat aangesloten
1s blj een gezamenllJke bedrijfsgeneeskundige dlenst dan moet deze
vragenllJst nlet lngevuld worden, maar wordt de betreffende be-
driJfsarts verzocht de llJst naar het NIPG-TN0 te retourneren onder
vermeldlng van de gezamenllJke bedrlJfsgeneeskundlge dlenst waar-
blJ het bedriJf ls aangesloten.

4. ALs zlch problemen voordoen blJ het lnvullen van de vragenllJst dan
ls de heer Koster van het NIPG-TNO gaarne bereld zlJn hulp te geven.
Telefoon 01710-50940.

Voor hoofden van gezamenllJke diensten

In een aantal gevallen zlJn bedrijfsartsen vanult de geza.rnenlljke BGD

gedetacheerd blJ ondernemlngen die het medlsch hulppersoneel in eigen
dlenst hebben. Het 1s de bedoeli-ng dat ook de bedriJfsverpleegkundlgen
die van deze staven deel ultmaken blj de teI11ng worden betrokken.

Voor hoofden van centrale BGD's met perifere vestlglngen

Er ziJn ln Nedarland enkele bedrljven die behalve een centrale BGD ver-
spreld 1n het land BGD's hebben. Deze "perifere bedrlJfsgeneeskundlge
dlensten" ziJn niet aangeschreven. Het is de bedoellng dat het hoofd
van de centrale BGD de gegevens verstrekt. Het betreft hler de volgende
centrale BGD's: RGD, PTT, NS, Phillps.

+ S.V.P.

+

++

ALLE FORT4ULIEREN

TERUGZENDEN, OOK INDTEN

ER BLANCO ZIJN GEBLEVEN
+. +.+. *. *. +. +.+. *.*. +.+.+.+.+

+

+

+





NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE TNO

Afdeling 0nderwlJ s

Onderzoek naar vacaturebestand en leeftlJdsopbouw van bedrlJfsartsen
en bedriJfsverpleegkundlgen in Nederland.

Naam BGD

A. Classiflcatie van de BGD

S.v.p. aankruisen de categorie waartoe Uw BGD behoort.

Toellchting: "de erkende dlensten" zljn dlensten dle lngevolge de
VeiLlgheidswet of de Stuwadoorswet en het l4lJnregle-
ment erkend zlJn, ook wel wettellJk verpllchte dlen-
sten genoemd.

"de gg|g!!!g diensten" zIJn diensten d1e werden ge-
toetst aan de voor de verpllchte bedrljfsgeneeskun-
dlge diensten geldende normen.

Erkende enkelvoudige bedrlJfsgeneeskundige dienst

Getoetste vr1Jwlllig lngestelde enkelvoudige bedrljfs-
geneeskundlge dlenst

Niet-getoetste vrlJwillig ingestelde enkelvoudlge be-
dri j fsgenees kundige dienst

Erkende gezamenJ.ijke bedrijfsgeneeskundige dienst

Getoetste vrljwlllig lngestelde gezamenllJke bedrijfs-
geneeskundige dienst

Nlet-getoetste vrijwiltlg lngestelde gezamenliJke be-
drlJ fsgeneeskundige dlenst

Tot andere dan bovengenoemde categorieën behorend of we1
tot meerdere categorieiån behorend.
(Indlen U deze categorle aankrulst wordt U verzocht hler
een toelichting te geven).
Toellchtlng:

B. Aantal werknemers dat door Uw bedrlJfsgeneeskundlge
dlenst wordt verzorgd

E
D
tl
tl
D
n
fl
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NEDERLANDS INSTIÏUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE TNO

Afdeling 0nderwlj s

Pefldatum 1 aug. 1973

C. Opgave aantal FULL-TfHE 1n dienst zlJnde bedriJfsartsen
S.v.p. onderstaande tabel lnvullen (U dtent er rekenlng mee te houden

dat voor de part-time in dlenst
zijnde bedrlJfsartsen een andere
tabel Ín deze enquête ls opgenomen)

tl 1nc1. de basiscursus

C,2 Op welke J.eeftlJd wordt 1n Uw dlenst de full-time bedriJfsarts
gepensloneerd?

C.3 Hoeveel reële vacatures bestaan er 1n Uw dlenst voor full-tlme
bedrljfsartsen op de pelldatum? (een reële vacature wordt hler
gedefinieerd a1s een vacature die onmfddelllJk vervuld mag wor-
den en dle betrekking heeft op een goedgekeurde formatleplaats)

C"4 Hoeveel vacatures voor fuI1-tlme bedrlJfsartsen zullen er na de
pelldatum 1n de loop van 1973 en 1974 nog ontstaan door peiãto-
nerlng? (ouderdoms- en lnvaliditeitspensloen)

C.5 Het 1s denkbaar dat U op grond van verschlllende overweglngen
eigenllJk méér bedrlJfsartsen 1n Uw dlenst zou w11len opnemen
dan overeenkomt met het toegestane aantal formatleplaatsen.
Hoeveel fu11-time bedrlJfsartsen zou U nog wlllen aantrekken
nadat Oe:FXe-t¡tre vacatures vervuld zouden zfJn, gesteld dat
Uw bestuur of dlrectle toestemmlng zou geven voor Ben aantal
extra formatleplaatsen?

Aantal door
de S. G. R. C.
geregl s t reerde
bedrlJ fs art s en

Aantal in op-
leldlng zljnde
bedrlJ fsartsen;l

Aantal nlet-ge-
reglstreerde en
nlet ln oplel-
dlng zlJnde be-
drlJ fs art sen

Totaal aantal
fu11-tlme 1n
dlenst zlJnde
b edrlJ fs art s en

J.eeftljds-
klasse ^o ? t I J ? & ç

26-29 laar

30-34 Jaar

35- 39 J aar

40-44 j aar

45-49 J aar

50-54 jaar

55- 59 J aar

60-64 Jaar

>. 65 Jaar
t of aa1
aan t al





NEDERLANDS TNSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE TNO

Af de J. i ng 0nderwi j s

PeiLdatum 1 aug. 1973

D. Opgave aantal PART:TIME 1n dlenst z:LJnde be.drijfsartsen
S. v. p. onderstaande tabel 1nvu1len IU dlent er rekening mee te houden

dat voor de full-time in dlenst
zlJnde bedrljfsartsen een andere
tabel in deze enquête ls opgenomen)

incl. de basiscursus

0.2 0p welke leeftljd wordt in Uw bedriJf de part-time bedrijfsarts
gepensloneard?

D.3 Hoeveel reële vacatures bestaan er 1n Uw dlenst voor part-time
bedriJfsartsen op de peildatum? (een reë1e vacature wordt hier
gedefLnleerd als een vacature dIe onmlddelllJk vervuld mag wor-
den en die betnekking heeft op een goedgekeurde formatieplaats)

D.4 Hoeveel vacatures voor part-tlme bedrljfsartsen zullen er na de
pefldatum j.n de loop van 1973 en 1974 nog ontstaan door peiË1o-
nering? (ouderdoms- en lnvallditeitspensioen)

0.5 Het is denkbaar dat U op grond van verschillende overwegingen
e1genllJk méér bedrlJfsartsen in Uw dlenst zou w111en opnemen
dan overeenkomt met het toegestane aantal formatleplaatsen.
Hoeveel par!_-tlme bedrlJfsartsen zou U nog w111en aantrekken
nadat de werkellJke vacatures vervuld zouden ziJn, gesteld dat
Uw bestuur of dlrectie toestemming zou geven voor een aantal
extra formatleplaatsen ?

tl
[]

Aantal door
de S" G. R. C.
gereglst reerde
bedriJ fsartsen

Aantal 1n op-
leldlng zlJnde
bed 11J fs art s entl

AantaI nlet-ge-
registreerde en
nlet 1n op1el-
dlng zljnde be-
drlJ fsartsen

Totaal aantal
part-time 1n
dtenst zIJnde
becirlJ f sartsen

leeftlj ds-
klasse

,rc 'f
A

&-
e.? A

cl I c I
26-29 Jaar

30-34 Jaar

35- 39 J aar

40-44 Jaar

45-49 J aar

50-54 jaar

55- 59 j aar

60-64 J aar

>. 65 Jaar
tot aaL
aant a I
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NEDERLANDS ÏNST]TUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE TNO

Afdellng Onderwlj s

PelLdatum 1aug.'1973
xJ

S.v.p. onderstaande tabel 1nvu1len (U dlent er rekening mee te houden dat
voor de part-tlme in dlenst zljnde be-
drljfsverpleegkundlgen een andere tabel
1n deze enquête is opgenomen)

Aantal bedrlj fs-
verpl.k. d1e de
oplelding in
Nijmegen gevolgc
hebb en

Aantal bedrljfs-
verpl.k. d1e de
opleiding 1n
Nijmegen voJ.gen

Aantal niet in
Nijmegen opgelel-
de en nfet in op-
leiding zijnde
bedrij fsverpl. k.

Totaal aantal
full-time 1n
dienst ziJnde
bedrlJ fsver-
p I eeg kundl gen

leeftlJds-
klasse ¿ ç

I
? ^C:J ç 6 a)

Y

26-29 j aar

30-34 J aar

35-39 Jaar

40-44 J aar

45-49 J aar

50- 54 J aar

55- 59 J aar

60-64 J aar

>¿ 65 Jaar
totaal
aantal

E,2

ca

E"4

0p welke leeftijd wordt in Uw dienst de fuI1-time bedrlJfsver-
pleegkundl ge gepensloneerd ?

HoeveeL reële vacatures bestaan er in Uw dienst voor fuLl-time
bedrijfsverpleegkundigen op de peildatum? [een reële vacature
wordt hier gedeflnieerd als een vacature die onmlddellijk ver-
vuld mag worden en die betrekking heeft op een goedgekeurde
formatleplaats )

Hoeveel vacatures voor full-tlme bedrijfsverpJ.eegkundigen zu1-
1en er na de peildatum in de loop van 1973 en 1974 nag ontstaan
door pensionering? [ouderdoms- en invaliditeitspensioen)

Het is denkbaar dat U op grond van verschllLende overwegingen
eigenlljk méér bedrljfsverpleegkundlgen 1n Uw dienst zou willen
opnemen dan overeenkomt met het toegestane aantal formatie-
plaatsen. Hoeveel ful1-time bedrijfsverpleegkundigen zou U nog
w11]enaantrekkennffiwerke1ijkevacaturesVerVU1dzouden
ziJn, gesteld dat Uw bestuur of directie toestemmlng zou geven
voor een aantal extra formatleplaatsen?

tl'I gediplomeerd verpteegkundlgen werkzaam 1n een BGD (dus nlet
asslstenten ).

E.5

do kt ers-



I



NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE GENEESKUNDE TNO

AfdeJ.ing 0nderwiJ s

Pelldatum 1 aug. 1973

F. r.)

S.v.p. onderstaande tabel lnvullen (U dlent er rekenlng mee te houden dat
voor de fuIl-time in dlenst zljnde be-
driJfsverpleegkundlgen een andere tabel
1n deze enquête ls opgenomen)

Totaal aantal
part-tlme 1n
dl.enst ziJnde
bedrì-jfsver-
p leeg kundi gen

Aantal bedrlJ fs-
verpl.k. d1e de
oplel¡Jlng 1n
NiJmegen gevolgd
hebben

Aantal bedrljfs-
verpl. k. die de
opleld-1ng in
Nijmegen volgen

Aantal nlet in
Nljmegen opgelel-
de en nlet 1n op-
1e1d1ng ziJnde
bedrijfsverpl" k.

leeftlJ ds- | .A

klasse I C

26-29 J aar

30- 34 J aar

35- 39 J aar

40-44 j aar'

45-49 J aar

50- 54 J aar

55-59 Jaar

60-64 J aar

tot aa 1

aantal

F.2

F.3

0p welke leeftlJd wordt in uw dienst de part-time bedrljfsver-
pì.eegkundlge gepensloneerd ?

Hoeveel reële vacatures bestaôn er in uw dienst voor part-time
bedriJfsverpleegkundigen op de peildatum? [een reäle vacature
wordt hler gedeflnleerd als een vacature die onmlddellijk ver-
vuld mag worden en d1e betrekking heeft op een goedgekeurde
formatleplaats )

F.4 Hoeveel vacatures voor part-time bedrlJfsverpleegkundlgen zul-
len er na de pelldatum 1n de loop van 1973 en 1s74 nog ontstaan
door penslonering? (ouderdoms- en invaltdlteitspe¡sloenJ

F.5 Het ls denkbaar dat u op grond van verschlllende overweglngen
elgen1ljk méér bedrlJfsverpleegkundlgen in uw dlenst zou w111en
opnemen dan overeenkomt met het toegestane aantal formatle-
plaatsen. Hoeveel pst!:l_l_ne bedrijfsverpleegkundlgen zou u nog
wl11en aantrekken nadat de werkellJke vacatures vervuld zouden
ziJn, gesteJ.d dat uw bestuur of dlrectle toestemmlng zou geven
voor aen aantal extra formatlaplaatsen?

Ð" g"dipl"teerd verpleegkundlgen werkzaam 1n een BGD (dus nlet dokters-
asslstenten ) .




