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 Symposium

Op 17 december 2015 van 12.30 - 18.00 uur 
organiseert het Kenniscentrum 
Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) het 
jaarlijkse Muntendam Symposium in het 
Eye film museum te Amsterdam.

Tijdens dit Muntendam Symposium viert het KCVG 
zijn 10e verjaardag onder het motto ‘Terug naar de 
Toekomst’! We blikken terug op de afgelopen tien 
jaar, staan stil bij de huidige stand van zaken en 
kijken uit naar ontwikkelingen in de toekomst. In 
twee korte films laten onderzoekers van het KCVG 
zien wat hun drijfveren zijn en hoe het staat met 
hun onderzoek.

Een primeur is de feestelijke uitreiking van de 
Muntendammer, een prijs voor het beste weten-
schappelijke onderzoek in de verzekerings genees-
kunde in de periode 2005 - 2015.

Locatie

Eye film museum
Cinema 1, foyer
IJpromenade 1
1031 KT Amsterdam
www.eyefilm.nl

Aanmelden

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

Programma 

12.30-13.00 Ontvangst met koffie en thee

13.00-13.05 Opening door de dagvoorzitter
 Anuscka de Man, directie advisering 

uitkeren UWV

13.05-13.35 Terugblik op 10 jaar KCVG
 Prof. Sandra Brouwer, voorzitter 

Programmaraad KCVG 

13.35-13.50 Film WHY, HOW, WHAT van 
onderzoekers KCVG deel 1 

13.50-14.25 Implementatie van 
onderzoeksresultaten in de 
verzekeringsgeneeskundige praktijk

 Richard Grol, emeritus hoogleraar 
Kwaliteit van Zorg, IQ Healthcare, 

 UMC St Radboud Nijmegen

14.25-14.40 Film WHY, HOW, WHAT van 
onderzoekers KCVG deel 2

14.40-15.25 Koffie/theepauze en publiek in gesprek 
met KCVG junioronderzoekers 

15.25-16.00 Directions and challenges for future 
disability and disability management 
research

 Prof. George Delclos, The University of 
Texas School of Public Health, USA

16.00-16.40 Forumdiscussie toekomstig KCVG 
onderzoek en de participatie 
maatschappij 

 Met: Eric van der Burg, gemeente 
Amsterdam; Jim Faas, NVVG; 

 Bernard ter Haar, Ministerie SZW; 
 Gerrit van der Meer, Landelijke 

Cliëntenraad; Fred Paling, UWV; 
Jurriaan Penders, NVAB

16.40-17.00   And the winner is… ! 
 Uitreiking Muntendammer voor het 

beste wetenschappelijke onderzoek in 
de verzekeringsgeneeskunde  
2005-2015

17.00-18.00  Sluiting door de dagvoorzitter  
en aansluitend een borrel

Doelgroep
Het Muntendam Sym-
posium is een jaarlijks 
terug kerende bijeenkomst 
van het KCVG. Het heeft tot 
doel om verzekeringsartsen, 
bedrijfsartsen, beleids-
makers, onderzoekers en 
andere geïnteresseerden 
kennis te laten nemen van 
ontwikkelingen en initia-
tieven op het gebied van 
innovatie, onderzoek en 
onderwijs in de verzekerings -
genees kunde.

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 aan-
melden via de website van 
het KCVG: www.kcvg.nl

Accreditatie
Accreditatie voor sociaal 
geneeskundigen is verleend 
voor 3 punten.

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