De Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 cv Amsterdam
(routebeschrijving: www.rodehoed.nl)
Donderdag 11 december
12.30 - 17.00 uur

Doelgroep
Verzekeringsartsen, bedrijfsartsen,
beleidsmakers, onderzoekers en andere
geïnteresseerden op het gebied van de
verzekeringsgeneeskunde.
Aanmelding
Er is ruimte voor ongeveer 250 mensen.
Toewijzing vindt plaats op volgorde
van aanmelding. Er zijn geen kosten
verbonden aan het bijwonen van dit
symposium.
U kunt zich alleen aanmelden via de
website van het KCVG:
www.kcvg.nl

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd voor sociaal
geneeskundigen, 4 punten.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt,
wilt u zich daarom z.s.m. aanmelden
via de website van het KCVG.
www.kcvg.nl
Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde:
een samenwerkingsverband tussen
AMC - UMCG - UWV - VUmc
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Programma donderdag 11 december 2014. Rode Hoed, Amsterdam
12.30-13.00 Ontvangst met koffie en thee
13.00-13.10 Welkom
Haije Wind
Voorzitter Programmaraad KCVG

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde
(KCVG) organiseert op donderdag 11 december
2014 het 8e Muntendam Symposium met als
thema: ‘Van Kennis naar Kunde’.
Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerende
bijeenkomst van het KCVG (een samenwerkingsverband
van AMC, UMCG, VUmc en UWV). Het heeft tot doel om
verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers en
onderzoekers kennis te laten nemen van ontwikkelingen en
initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en
onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde.
De veranderende maatschappij stelt meer vragen, roept
artsen ter verantwoording en eist transparantie. Medisch
deskundig zijn is niet meer genoeg. In 2015 moeten alle

artsen in opleiding tot medisch specialist aantoonbaar
worden opgeleid in de CanMEDS-competenties, zo ook
de verzekeringsarts.
Hoe leren opleidingen deze competenties aan? Hoe zorgt
UWV dat verzekeringsartsen deze competenties beheer
sen? Hoe draagt verzekeringsgeneeskundig onderzoek bij
aan het toepassen van deze competenties in een verande
rende maatschappij? Hoe zorgt u dat u volgens de
CanMEDS blijft handelen?
Tijdens het 8ste Muntendam Symposium geven verschil
lende experts hun visie op competentie-ontwikkeling
binnen de verzekeringsgeneeskunde. Ook zullen de
onderzoekers van het KCVG hun onderzoek presenteren:
dicht bij de actuele UWV praktijk en de CanMEDS.

Opening door de dagvoorzitter
Miriam de Haas-Nagler
Verzekeringsarts en districtsmanager SMZ
13.10-14.10 Kunde binnen de verzekeringsgeneeskunde
CanMEDS in de medische opleiding
Peter van Dijken
Huisarts en universitair docent UMCG
Visie op competentieontwikkeling in de
opleiding tot verzekeringsarts
Jac van der Klink
NSPOH
Visie UWV-SMZ
Kees Verwei
Manager bij UWV SMZ HRM opleidingen
14.10-14.40 Met een Pitch naar de Pauze
14.40-15.10 Koffie- en theepauze

15.10-16.30 Kennis binnen de Verzekeringsgeneeskunde:
een bijdrage aan kunde
EBM en het toepassen van evidence in de
verzekeringsgeneeskundige praktijk
Rob Kok
Junior onderzoeker KCVG
Sociaal Medische Beoordeling van
Arbeidsvermogen
Yvette van Woerkom
Senior beleidsmedewerker en arbeids
deskundige UWV
Femke Abma
Senior onderzoeker KCVG
Een implementatiestrategie bij Individual
Placement en Support (IPS)
Jorine Schoenmaker
Job coach Actenz/GGZ inGeest
Frederieke Schaafsma
Senior onderzoeker KCVG
16.30-17.00 Van Kennis naar Kunde
Een paneldiscussie tussen opleiders,
kenniscentrum en praktijk
17.00-18.00 Sluiting door dagvoorzitter en
aansluitend de borrel
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