
7eDe Rode Hoed

Keizersgracht 102
1015 cv Amsterdam
(routebeschrijving: www.rodehoed.nl)

Donderdag 12 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/muntendam 
 

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd voor sociaal 
geneeskundigen.

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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Muntendam 
 Symposium

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde 
(KCVG) organiseert op donderdag 12 december 
2013 het 7e Muntendam symposium met als 
thema: ‘Participatie en de rol van de 
verzekerings arts’. 

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.

Participatie is hét credo van deze tijd. Moeten verzekerings-
artsen een bijdrage leveren aan het beoordelen en het 
stimuleren van participatie? Veel verzekeringsartsen zijn 

door deze nieuwe taken overvallen. Sommigen denken dat 
het onmogelijk is.

Waar komt die participatiedrift ineens vandaan? Wat 
verwachten werkgevers en mensen met beperkingen van 
de verzekeringsarts? Wat kunnen we leren van andere 
arbeidsmarktinterventies over de kosteneffectiviteit? Kan 
één persoon tegelijk een claim beoordelen en participatie-
gedrag beïnvloeden? Hoe kijkt de beroepsgroep tegen deze 
nieuwe taken aan?

Na een filosofische aftrap geven sprekers uit diverse maat -
schappelijke geledingen hun visie op de participatiesamen-
leving en op bovenstaande vragen. Na de pauze wordt 
participatiebeïnvloeding vanuit een psychologische invals-
hoek bekeken. De beroepsvereniging van de verzekerings-
artsen geeft haar visie. Tot slot ziet u welk wetenschappelijk 
KCVG onderzoek kan bijdragen aan participatiebevordering.

PArticiPAtie en De rol vAn  
De verzekeringsArts

Programma donderdag 12 december 2013
rode Hoed, Amsterdam 

12.30-13.00 Ontvangst met koffie en thee

13.00-13.10 Welkomstwoord   
Haije Wind, voorzitter Programmaraad 
KCVG, bijzonder hoogleraar Sociale 
Verzekeringsgeneeskunde Academisch 
Medisch Centrum 

 Opening door de dagvoorzitter  
Herman kroneman, lid Programmaraad 
KCVG, medisch adviseur UWV

13.10-13.30 Participatie: een filosofische overdenking 
Menno de Bree, filosoof, medisch ethicus 
UMC Groningen

13.30-13.50 Participatie: de visie van de werkgever  
ronald de leij, adviseur 
Werkgeversvereniging AWVN

13.50-14.10 Participatie: de positie van de werknemer 
Quirijn van Woerdekom, beleidsadviseur 
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad 

14.10-14.30 Participatiebevordering in een weerbarstige 
arbeidsmarkt  
Jaap de koning, hoogleraar 
Arbeidsmarktbeleid Erasmus Universiteit 
Rotterdam 

14.30-15.00 Posterpresentaties
 De KCVG-promovendi vertellen ieder in één 

minuut waarom u juist naar zijn of haar 
poster moet komen kijken

15.00-15.30 Koffie- en theepauze

15.30-16.00 Forumdiscussie met de sprekers uit 1e deel 
o.l.v. Jim Faas en gert van ekeren  

16.00-16.20 Begeleiden van gedragsverandering  
Martha lettenga, Arbeids- en Organisatie-
psycholoog MSL inspiratie voor professionals

16.20-16.40 De visie van de NVVG op de rol van de 
verzekeringsarts bij participatie  
Jim Faas, voorzitter Nederlandse Vereniging 
voor Verzekeringsgeneeskunde

16.40-17.00 Participatie: het onderzoeksperspectief 
Han Anema, lid Programmaraad KCVG, 
hoogleraar Bedrijfs- en Verzekerings-
geneeskunde VU medisch centrum

17.00-18.00 Sluiting door de dagvoorzitter en  
napraten onder het genot van een borrel



7eDe Rode Hoed

Keizersgracht 102
1015 cv Amsterdam
(routebeschrijving: www.rodehoed.nl)

Donderdag 12 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/muntendam 
 

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd voor sociaal 
geneeskundigen.

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

Muntendam 
 Symposium

PArticiPAtie en De rol vAn  
De verzekeringsArts 


