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2017Muntendam 
 Symposium

	 	 PROGRAMMA	
  Dagvoorzitter: 
  Prof. dr. Haije Wind

12.30-13.00 Ontvangst met koffie en thee

13.00-13.05 Welkomstwoord
	 	 Prof. dr. Han Anema, voorzitter  

Programmaraad KCVG

13.05-13.10 Introductie programma dagvoorzitter

13.10-13.35 Patiëntervaring 
  Interview door dagvoorzitter

13.35-14.00 Arbeidsgerichte zorg, ook binnen de 
medisch specialistische revalidatie  
Prof. dr. Coen van Bennekom,  
revalidatiearts Heliomare 

14.00-14.25 De functionele mogelijkheden van 
neuropsychologisch onderzoek	

  Drs. Max van Dormolen, register-
psycholoog NIP/arbeid en organisatie  

14.25-14.55 Pauze  
Publiek in gesprek met KCVG junior 
onderzoekers

14.55-15.20 De rol van de jobcoach in de  
re-integratie bij NAH                                                                                     

	  Mevrouw Anjo van Rietbergen,  
jobcoach, Heliomare

15.20-15.45 Ervaringen van een werkgever                                                                                     
	  Werkgever

15.45-16.20 KCVG project: ‘Implementatie van de 
richtlijn NAH en Arbeidsparticipatie in 
de verzekeringsgeneeskunde’                                
Drs. Birgit Donker

16.20-16.50	 Reflectie/vragen uit het publiek
  Prof. dr. Haije Wind

16.50-17.00 Afsluiting door de 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
Routebeschrijving: 
www.rodehoed.nl

AANMELDEN

Meld u hier aan:
www.kcvg.nl

	 Op	14	december	2017	van	13.00	uur	tot	
17.00	uur	organiseert	het	Kenniscentrum	
Verzekeringsgeneeskunde	(KCVG)		
AMC-UMCG-UWV-VUmc	het	jaarlijkse	
Muntendam	Symposium	in	de	Rode	Hoed	
te	Amsterdam.	In	het	programma	staat	
werken	met	Niet-Aangeboren	Hersen-
letsel	(NAH)	centraal.	

	 Aan	het	werk	met	NAH	
 
 In Nederland krijgen jaarlijks 160.000 individuen 

een of andere vorm van NAH. Een aanzienlijk aantal 
van hen behoort tot de beroepsbevolking, namelijk 
tot bijna driekwart van de patiënten met 
traumatisch NAH en een kwart van de patiënten 
met een beroerte. Slechts 40% van deze patiënten 
keert binnen twee jaar terug naar werk. 

 Daarom wordt tijdens het komend Muntendam 
Symposium het proces naar werk van patiënten met 
NAH vanuit het perspectief van belangrijke stake-
holders belicht, namelijk de patiënt (als werknemer), 
de behandelaar en de werkgever. Vervolgens wordt 
ingegaan op de aspecten die van belang zijn voor 
het dagelijkse werk van de verzekeringsarts. De 
onlangs verschenen richtlijn ‘NAH en Arbeids-
participatie’ kan daarbij houvast bieden.

THEMA AAN HET WERK MET 
NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL


