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	 	 PROGRAMMA	
   

Dagvoorzitter: 
  Prof. dr. Allard van der Beek,  

bestuur KCVG

12.30-13.00 Ontvangst met koffie en thee

13.00-13.15 Welkomstwoord 
  Prof. dr. Han Anema,  

voorzitter KCVG

13.15-14.00 Depressief, overspannen, of burn-out: 
wat is er aan de hand?

  Dr. Mr. Christiaan Vinkers,  
psychiater en onderzoeker  
Amsterdam UMC VUmc

14.00-14.15  Proeverij van KCVG promovendi

14.15-14.45 Koekjes inpakken? De verzekerings-
geneeskundige beoordeling van 
mentale problematiek

  Dr. Feico Zwerver,  
verzekeringsarts en opleider UWV

14.45-15.15  Pauze

15.15-15.25 De verzekeringsarts
  De heer Guus van Weelden,  

raad van bestuur UWV

15.25-15.55 Psyche en arbeid: samen werken aan 
(werk)herstel

  Drs. Miranda van Soest,  
coördinator convenant ‘Samen werken 
aan wat werkt!’

15.55-16.10  Proeverij van KCVG promovendi

 16.10-16.40 K10: laaghangend fruit voor de 
verzekeringsarts?

  Dr. Karen Nieuwenhuijsen,  
senior onderzoeker KCVG AMC

16.40-16.55 Fingerspitzengefühl? Herkennen van 
negativiteit over terugkeer naar werk bij 
vangnetters met psychische klachten

  Drs. Yvonne Suijkerbuijk,  
promovenda KCVG AMC

16.55-17.00 Afsluiting dagvoorzitter

17.00-18.00 Aansluitend een borrel

DOELGROEP
Het Muntendam Symposium 
is een jaarlijks terugkerende 
bijeenkomst van het KCVG. 
Het heeft tot doel om 
verzekeringsartsen, bedrijfs-
artsen, beleidsmakers, onder-
zoekers en andere geïnteres-
seerden kennis te laten 
nemen van ontwikkelingen 

en initiatieven op het gebied 
van innovatie, onderzoek en 
onderwijs in de verzekerings-
geneeskunde.

ACCREDITATIE
Accreditatie voor sociaal 
geneeskundigen is  
verleend voor 4 punten.

AANMELDING
Er is ruimte voor ongeveer 
250 mensen. Toewijzing vindt 
plaats op volgorde van 
aan melding.
Let op: het aantal plaatsen is 
beperkt!
Er zijn geen kosten verbon-
den aan het bijwonen van dit 
symposium.

U kunt zich alleen aanmel-
den via de website van het 
KCVG: www.kcvg.nl

Het Kenniscentrum
Verzekeringsgeneeskunde: 
Een samenwerkingsverband 
tussen AMC-UMCG-UWV-
VUmc.

LOCATIE

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam

Bereikbaarheid 
Rode Hoed

AANMELDEN

Meld u hier aan:
www.kcvg.nl

	 Op	12	december	2019	van	13.00	tot		
17.00	uur	organiseert	het	Kenniscentrum	
Verzekeringsgeneeskunde	(KCVG)		
AMC-UMCG-UWV-VUmc	het	jaarlijkse	
Muntendam	Symposium	in	de	Rode	Hoed	
te	Amsterdam.	

	 Kopzorgen	van	nu:	mentale	problematiek,	
een	hoofdzaak	voor	de	verzekeringsarts	

 
 Mentale problematiek komt veel voor bij 

(potentieel) werkenden en is de belangrijkste 
oorzaak van verzuim. Mentale problemen leiden 
tot hoge maatschappelijke kosten: voor 
behandeling maar ook door ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid. Mentale problemen zijn 
niet altijd goed te herkennen, en het is ook 
onvoldoende bekend hoe vaak deze problematiek 
precies vóórkomt onder werkenden. Individuelen, 
die uitvallen met mentale klachten willen graag 
(weer terug) aan het werk. Het is algemeen bekend 
dat werkhervatting bevorderlijk is voor de ervaren 
gezondheid en dat het de levenskwaliteit verhoogt. 
Dit vraagt om een integrale aanpak waarbij 
zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ) samenwerken met instanties en organisaties 
als UWV, voor alle individuen met psychische en 
psychiatrische problematiek. 

  
Tijdens het Muntendam symposium wordt nader 
ingaan op mentale problematiek in de 
verzekeringsgeneeskundige praktijk en worden 
KCVG onderzoeksprojecten gepresenteerd waarin 
mentale problematiek centraal thema is van 
wetenschappelijk onderzoek.

https://rodehoed.nl/bereikbaarheid-rode-hoed/
www.kcvg.nl

