Dear Medical Examiners for NOGEPA,
On March 18th, 2020 the NVAB (the Netherlands Society of Occupational Medicine), advised against
holding one-on-one consultations. Partly due to this, and of course in view of the recent
developments surrounding COVID-19, an adjusted position from NOGEPA cannot be disregarded.
NOGEPA position 18-03-2020
We leave it to your professional responsibility whether or not you stop performing medical
examinations. Therefore, no mandatory measures will be imposed. However, we understand that
you may decide to stop performing medical examinations at this time.
Consequences of the NOGEPA position 18-03-2020
1. NOGEPA medical examinations that expire between 16th March and 30th April 2020, will be
automatically extended until May 1st, 2020. No additional letter and / or certificate from an authority
or medical examiner is required for this.
2. Offshore employees who have yet to be medically tested, fall outside of this regulation and will
therefore have to be inspected in accordance to the guidelines.
3. We will issue a longer-term advice in due time (for situations after May 1st, 2020).
A decision is yet to be made regarding the annual refresher training day on June 17th, 2020. Although
this day seems to be far away, preparations for this have been underway for some time and are now
on hold.
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Geachte keuringsartsen voor de NOGEPA,
Op 18 maart 2020 heeft de NVAB, de Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, het
advies gegeven om geen één-op-één spreekuur contacten meer te houden. Mede daarom en
uiteraard gezien de recente ontwikkelingen rondom COVID-19, kan een hernieuwd standpunt vanuit
de NOGEPA niet uitblijven.
Standpunt NOGEPA 18-03-2020
Wij laten het aan uw professionele verantwoordelijkheid over of u al dan niet stopt met het
verrichten van medische keuringen. Er wordt dan ook geen dwingende maatregel opgelegd. Wij
kunnen ons echter voorstellen dat u besluit om op dit moment geen keuringen meer te verrichten.
Consequentie standpunt NOGEPA 18-03-2020
1. NOGEPA medische keuringen die verlopen tussen 16 maart en 30 april 2020 worden door de
NOGEPA beschouwd als zijnde administratief verlengd tot 1 mei 2020. Er is hiertoe geen aanvullend
schrijven en/of certificaat van een instantie of keuringsarts noodzakelijk.
2. Offshore medewerkers die nog niet eerder zijn gekeurd, vallen buiten deze regeling en zullen dan
ook conform de richtlijnen moeten worden gekeurd.
3. Wij zullen ter zijner tijd met een advies komen dat gericht is op de langere termijn (voor situaties
na 1 mei).
Momenteel is er nog geen beslissing genomen met betrekking tot de jaarlijkse nascholingsdag van 17
juni 2020. Alhoewel deze dag nog ver weg lijkt te zijn, liepen de voorbereidingen hiertoe al langere
tijd en deze liggen nu stil.
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