
2022Muntendam 
 Symposium

PROGRAMMA	
   

12.30-13.00 Ontvangst met koffie en thee

13.00-13.05 Opening dagvoorzitter 
Sandra Brouwer, bestuur KCVG

13.05-13.15 Welkomstwoord
  Diederike Holtkamp, voorzitter KCVG

13.15-14.00 Toekomst van de verzekerings-
geneeskunde

  Willem van Mechelen, hoogleraar
  Amsterdam UMC, locatie VUmc
  Ronald Broeders, directeur Innovatie  

en Professionalisering SMZ UWV

14.00-14.30 SMC: hoe werkt dit in de praktijk?
  Daniël de Kam, verzekeringsarts in 

opleiding UWV Breda

14.30-14.45 Promovendi in de spotlight

14.45-15.15 Pauze

15.15-15.45 Welcome to the future: nieuwe 
  technologieën in de verzekerings-

geneeskunde
  Elza Muller, verzekeringsarts en  

promovenda KCVG

15.45-16.00 Promovendi in de spotlight 

16.00-16.30 Value@Work: de ervaringen binnen  
de arbeidsgerichte zorg vanuit het 
cliëntenperspectief

  Marije Hagendijk, promovenda  
Amsterdam UMC, locatie AMC

  Nina Zipfel, post doc onderzoeker 
Amsterdam UMC, locatie AMC 

16.30-16.45 Promovendi in de spotlight

16.45-17.00 Bijzondere muzikale wrap-up

17.00-18.00 Afsluiting dagvoorzitter met  
aansluitend een borrel

DOELGROEP
Het Muntendam Symposium 
is een jaarlijks terugkerende
bijeenkomst van het KCVG. 
Het heeft tot doel om 
verzekerings artsen, bedrijfsart-
sen, beleidsmakers, onder-
zoekers en andere geïnteres-
seerden kennis te laten nemen 
van ontwikkelingen en initiatie-
ven op het gebied van innova-
tie, onderzoek en onderwijs in 
de verzekerings geneeskunde.

ACCREDITATIE
Accreditatie voor sociaal
geneeskundigen is aange-
vraagd.
 
Het Kenniscentrum  
Verzekeringsgeneeskunde: 
Een samenwerkingsverband 
tussen AMC-UMCG-UWV-
VUmc 

 

AANMELDING
Er is fysiek (onder voor behoud) 
ruimte voor 200 deelnemers. 
Toewijzing vindt plaats op 
volgorde van aanmelding. 
Aanmeldingen boven de 200 
worden automatisch online  
ingedeeld.

U kunt zich alleen aan melden 
via de website van het KCVG: 
www.kcvg.nl
 

KOSTEN
Fysiek  € 50,00 
Online € 30,00
Na inschrijving wordt een 
factuur naar uw privé adres 
gestuurd.

CORONA	REGELS 
De Rode Hoed volgt de 
maatregelen op van het  
RIVM en controleert uw 
QR-code

LOCATIE

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam

Bereikbaarheid
Rode Hoed

ONLINE

Eén week van te 
voren ontvangt 
u een link via uw 
emailadres

AANMELDEN

Meld u hier aan:
www.kcvg.nl

 Op	12	mei	organiseert	het	Kenniscentrum	
Verzekeringsgeneeskunde	(KCVG)	het	jaarlijkse	
Muntendam	Symposium	in	de	Rode	Hoed	met		
als	thema

 

	 DE	TOEKOMST	VAN	DE
	 VERZEKERINGSGENEESKUNDE	
 

 De vraag naar sociaal medische dienstverlening zal 
de komende jaren alleen maar toenemen. Een extra 
uitdaging voor de samenleving en voor UWV, 
omdat er al een tekort aan verzekeringsartsen is. 
De Kamerbrief van demissionair minister Koolmees 
gaf begin dit jaar het startschot voor een aantal 
veranderingen. KCVG draagt daar in de vorm van 
wetenschappelijk onderzoek aan bij, hetgeen 
tijdens het Muntendam Symposium zal worden 
toegelicht.

 De afgelopen periode zijn diverse initiatieven 
gestart, zodat verzekeringsartsen ook in de 
toekomst iedereen passende sociaal medische 
dienstverlening kunnen blijven bieden. Er worden 
Sociaal Medische Centra ingericht met multi-
disciplinaire teams, die gezamenlijk zorg dragen 
voor de beoordeling en waarin verzekeringsartsen 
een regierol hebben.

 Verder wordt onderzocht hoe nieuwe technologieën 
kunnen bijdragen aan een hogere kwaliteit en 
efficiëntie van het werk.

 De ontwikkelingen rondom uitkomstgerichte zorg 
en het organiseren van zorg in netwerken waarin de 
behoefte van de patiënt of cliënt het uitgangspunt 
is, zijn ook van belang voor de verzekerings-
geneeskundige praktijk.

 Uiteraard is er daarnaast aandacht voor de 
onderzoekers, die hun promotieonderzoek binnen 
het KCVG uitvoeren.

	 DONDERDAG	12	MEI	13.00	-	17.00	UUR	–	FYSIEK	EN	ONLINE


