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Wat is de kwestie?



















De rol van de verzekeringsarts in het 
veranderende landschap van

(arbeid en) gezondheid (en ziekte)

De rol van de verzekeringsarts in het 
veranderende maatschappelijke 

landschap in relatie tot 
gezondheidszorg (en arbeid)



Wat krijgt u van ons?
• Context

• ‘de stuurgroep’ (Ronald Broeders)

• Wat nu?



















Noncommunicable diseases progress monitor 2020.
Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.





VTV, 2018





Risk factors of COVID-19 poor outcomes
• Male sex
• Older age
• Obesity
• Diabetes
• Chronic kidney diseases









Druk op de arbeidsmarkt



Commissie ‘Borstlap’
Alle werkenden worden,
op basis van onderlinge solidariteit, 
beschermd tegen het risico van:
• kennisveroudering
• arbeidsongeschiktheid
• voorzieningen voor individuele

loopbaanbegeleiding





Waar gaat ons geld naar toe?



Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2021)
Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak

WRR-Rapport 104, Den Haag



















Uitgangspunten voor beter kiezen over de zorg

• Kiezen vanuit publieke waarden binnen en 
buiten de zorg

• Kiezen voor gezondheidswinst

• Kiezen voor balans in houdbaarheden op de 
lange termijn







Sociaal geneeskundigen A & G: vergrijsde groep
• mannelijke geregistreerde verzekeringsartsen: 60 tot 65 jaar 

(n=180); 55 tot 60 jaar (n=175)
• Bedrijfsartsen: 55 tot 60 jaar (n=345); 60 tot 65 jaar (n=270)

Te weinig BA’s en VA’s starten met opleiding
• BA’s: 2014-2018 - 37/140 per jaar
• VA’s: 2014-2018 - 42/52   per jaar

Verschil gesubsidieerde & niet-gesubsidieerde 
opleidingen (alleen M&G)



Oplopende tekorten komende 2 à 4 j. door 
vervangingsvraag

Overstap naar eerste evenwichtsjaar na 12 jaar: 
2031







Bottom-line: onhoudbare modellen



Samenvattend
•Toekomst van de verzekeringsgeneeskunde dient
te worden bezien in context (maatschappelijk en 
ontwikkelingen t.a.v. zorg en gezondheid)

•Onhoudbare modellen

•One size fits all?





Hoe gaat dit nu verder?



• Context

• ‘de stuurgroep’

• Wat nu?
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