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Na de opening door dagvoorzitter Anuscka de Man ver-
schafte prof. Sandra Brouwer een ‘blik op de weg’ die het 
KCVG de afgelopen tien jaar heeft afgelegd. De Raad voor 
Gezondheidsonderzoek adviseerde in 2004 meer kennis te 
vergaren op het gebied van de medische beoordeling om 
aansluiting te creëren tussen onderzoek en praktijk. Dat is 
aardig gelukt, met proefschriften als tastbaar bewijs en de 
inrichting van academische werkplaatsen voor verzekerings-
geneeskunde. 

Maar daarmee is de vergaarde kennis nog niet bij de eindge-
bruiker, de verzekeringsarts in de praktijk. Emeritus hoogle-
raar Kwaliteit van Zorg Richard Grol, deelde zijn jarenlange 
ervaring met het onderwerp implementatie in de klinische 
zorg. Implementatie is niet eenvoudig, maar vereist over-
dracht van een heldere boodschap en een systematische 
aanpak waarbij patiënten betrokken zijn en professionals 
goed samenwerken. En last but not least: implementatie 

vraagt om professionals die kritisch zijn ten aanzien van 
eigen handelen en weten hoe verbetering aangepakt moet 
worden; daar is nog veel werk te doen!

En wat stond het publiek nog meer te wachten? Wie zijn 
de onderzoekers binnen het KCVG? Waar zijn ze mee 
bezig? Wat zijn hun drijfveren? In een tweetal films kre-
gen de bezoekers een kijkje in de keuken van het KCVG.
Tijdens de pauze die daarop volgde, kon het publiek 
naar aanleiding van de films speeddaten met de junior 
onderzoekers. 

Internationale kleur werd gegeven door prof. George 
 Delclos, uit Houston. Hij gaf een uitgebreid overzicht 
van onderzoeksresultaten op het gebied van arbeidson-
geschiktheid en verzuim, uitgaande van het biopsycho-
sociale model; maar…”the devil is in the details”! Hij 
adviseerde in de toekomst translationeel onderzoek te 
doen, waarbij veelbelovende bevindingen uit de ideale 
experimentele setting onderzocht worden op daadwerke-
lijke toepasbaarheid in de praktijk. 

De forumdiscussie stond in het teken van (arbeids)parti-
cipatie. Alle ‘stakeholders’ waren vertegenwoordigd: Eric 
van der Burg, gemeente Amsterdam; Jim Faas, NVVG; 
Bernard ter Haar, Ministerie SZW; Gerrit van der Meer, 
Landelijke Cliëntenraad; Fred Paling, UWV en Jurriaan 
Penders, NVAB. Het publiek kon voorafgaand stellingen 
indienen, het aanbod was overweldigend! Een korte im-

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) bestaat tien jaar! 
Om dit te vieren vond het jaarlijkse Muntendam Symposium op 17 
december plaats in het EYE filmmuseum Amsterdam. Dit spectaculaire 
gebouw met de hoge plafonds is vanaf Amsterdam Centraal met een 
pontje te bereiken en biedt een panoramisch uitzicht over het IJ.

Terug naar de Toekomst... met een knipoog naar de film!
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pressie: vrijwilligerswerk moet geen loonwaarde worden 
toegekend; het is geen bewezen opstap naar betaald werk. 
Moet de warme overdracht tussen verzekeringsarts en 
bedrijfsarts weer plaatsvinden? Moeten we beoordelen na 
twee jaar of op een gepast moment? Advies is om deze 
vragen wetenschappelijk te onderzoeken en de resultaten 
met iedereen te delen.

Een primeur tijdens het symposium was de uitreiking van 
‘de Muntendammer’, een prijs voor het beste weten-
schappelijke onderzoek in de verzekeringsgeneeskunde 
in de periode 2005-2015. Genomineerden waren Rob 
Kok, Jerry Spanjer en Sylvia van der Burg-Vermeulen. 
Hun onderzoek werd beoordeeld op wetenschappelijke 
kwaliteit, de mate waarin het geïmplementeerd is of 
kan worden, het innovatieve karakter en de maatschap-

pelijke relevantie. De jury kwam eensluidend tot een 
winnaar: Rob Kok, voor zijn proefschrift ‘Evidence-based 

disability  evaluation’. Hij slaagde erin deze methodiek 
duurzaam ingevoerd te krijgen, en daardoor de kwaliteit 
van beroepsuitoefening te verhogen. De prijs zal elke 
vijf jaar terugkomen in het programma! Machteld Huber 
kreeg een eervolle vermelding: haar onderzoek is door het 
innovatieve karakter en de maatschappelijke reikwijdte 
veelbelovend voor de verzekeringsgeneeskunde in de 
toekomst.

Een mooie middag met een perfecte match tussen 
feestelijkheden en inhoudelijkheid en (gelukkig) nog veel 
uitdagingen voor de toekomst!

De presentaties en films zijn te vinden op www.kcvg.nl.
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