
2016Muntend@m 
Symposium

	 Op	8	december	2016	van	13.00	uur	tot	
17.30	uur	organiseert	het	Kenniscentrum	
Verzekeringsgeneeskunde	(KCVG)	het	
jaarlijkse	Muntendam	Symposium	in	de	
Rode	Hoed	te	Amsterdam.

 Het programma gaat in op digitalisering in relatie  
tot het verzekeringsgeneeskundig vakgebied. 
Digitalisering biedt ons veel voordelen, maar het 
is de vraag of iedereen wel mee kan komen met 
de snelle ontwikkelingen op het digitale vlak.  
En hoe zit het met de digitale vaardigheden 
onder de beroepsbevolking (onze cliënten)? 
Hoe speelt UWV daarop in?

  Ook in de zorg is het g ebruik van ICT steeds  
verder ingeburgerd: het elektronisch patiënten 
dossier en het aanbieden van eHealth zijn 
voorbeelden daarvan. Wellicht interessant  
voor de verzekeringsgeneeskunde, maar geeft 
tegelijk stof tot nadenken over onze toekomstige 
manier van werken. Daarover een filosofische 
beschouwing. 

 En verder: 
– Presentaties in een flits van de junior onderzoekers:
 wie zijn ze en hoe gaat het met hun onderzoek?
 

– Een discussie aan de hand van stellingen over het
 thema van de dag.

LOCATIE

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam
Routebeschrijving: 
www.rodehoed.nl

AANMELDEN

Meld u hier aan:
www.kcvg.nl/
muntendam

	 	 PROGRAMMA	
  Dagvoorzitter: 
  Prof. dr. Allard van der Beek

12.30-13.00 Ontvangst met koffie en thee

13.00-13.05 Welkomstwoord
	 	 Prof. dr. Sandra Brouwer,  

voorzitter Programmaraad KCVG

13.05-13.35 eHealth in Nederland
  Dr. Hans Ossebaard, eHealth adviseur 

Zorginstituut Nederland

13.35-13.45 Flitspresentaties van junior 
onderzoekers

13.45-14.15 Digitale ongelijkheid
	  Prof. dr. Jos de Haan, ICT, Cultuur 
  en Kennissamenleving Erasmus  

Universiteit en hoofd onderzoeks -
  groep Zorg, Emancipatie en Tijds-
  besteding, SCP

14.15-14.25 Flitspresentaties van junior 
onderzoekers

14.25-14.30 Banner met stellingen

14.30-15.00 Pauze en publiek in gesprek met KCVG 
junior onderzoekers

15.00-15.30 De verzekeringsarts in een 
  digitale wereld
  Drs. Miriam de Haas-Nagler,  

verzekeringsarts en  
districtsmanager SMZ

15.30-16.00 Stemmen en bespreken stellingen  
van banner

16.00-16.30 Het digitale dier. Over eHealth en 
leiderschap

  Drs. Menno de Bree, docent medische 
ethiek en filosofie, UMCG

16.30-16.35 Afsluiting door de dagvoorzitter

16.35-17.30 Aansluitend een borrel

DOELGROEP
Het Muntendam Sym posium 
is een jaarlijks terug kerende 
bijeenkomst van het KCVG. 
Het heeft tot doel om 
verzekeringsartsen, bedrijfs-
artsen, beleids makers, 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 -
genees kunde.

ACCREDITATIE
Accreditatie voor sociaal 
geneeskundigen is verleend 
voor 3 punten.

AANMELDING
Er is ruimte voor ongeveer 
250 mensen. Toewijzing vindt 
plaats op volgorde van 
aanmelding. 
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.

THEMA	DIGITALISERING	EN	DE	VERZEKERINGSGENEESKUNDE


