
6eDe Rode Hoed

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

Donderdag 13 december
13.00 - 18.00 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 
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Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde 
AMC-UMCG-UWV-VUmc (KCVG) organiseert 
op donderdag 13 december 2012 het   
6e Muntendam Symposium met als thema: 

‘Valorisatie in de verzekeringsgeneeskunde:  
van kennis naar waarde’ 

Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerende 
bijeenkomst van het Kenniscentrum Verzekeringsgenees-
kunde en heeft tot doel om verzekeringsartsen, bedrijfs-
artsen, beleidsmakers en onderzoekers kennis te laten 
nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied  
van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekerings-
geneeskunde.

De promotietrajecten van de eerste fase van het KCVG en 
van het wetenschappelijke onderzoeksprogramma van 
Instituut Gak naderen de afronding. Dat betekent dat de 
vruchten van deze noeste arbeid geplukt kunnen worden. 
Maar hoe doe je dat? Hoe maak je de meerwaarde zicht-
baar? Wat betekent dat voor de verzekeringsarts, voor de 
cliënt, voor de overheid en voor u?

Het 6e Muntendam Symposium brengt u op de hoogte van 
het krachtenveld waarbinnen het onderzoek plaatsvindt en 
de wijze waarop de resultaten tot hun recht (kunnen) 
komen. 
Dit wordt afgewisseld met praktische voorbeelden ‘uit het 
veld’ met commentaar van spelers uit datzelfde veld.

Valorisatie in de verzekeringsgeneeskunde:  
van kennis naar waarde 

Programma donderdag 13 december 2012
Rode Hoed, Amsterdam 

13.00-13.30 Ontvangst met koffie en thee

13.30-13.40 Opening door de dagvoorzitter  
drs. Diederike Holtkamp, 
programmacoördinator KCVG 

 Inleiding  
prof. dr. Haije Wind, voorzitter 
programmaraad KCVG

13.40-14.05 Organisatie en financiering van 
wetenschappelijk onderzoek in de 
gezondheidszorg. Wat wil de samenleving 
terugzien van haar investeringen? 
drs. Henk J. Smid, directeur ZonMw

14.05-14.30 Wat is valorisatie? 
drs. Stefan P.L. de Jong, onderzoeker 
Rathenau Instituut

14.30-14.55  Epidemiologie van psychische aandoeningen 
onder WIA-aanvragers 
drs. Bert L.R. Cornelius, verzekeringsarts 
UWV / junior onderzoeker KCVG

 drs. Anneke Huson, onderzoeker en 
deskundige cliëntenperspectief Welder

14.55-15.25 Koffie- en theepauze

15.25-15.50 Kwaliteitsverbetering van het sociaal medisch 
handelen door de verzekeringsarts bij de 
arbeidsongeschiktheidsbeoordeling na 2 jaar 
prof. dr. Haije Wind, presentatie over 
onderzoek van drs. Patricia M. Dekkers, 
verzekeringsarts UWV / junior onderzoeker 
KCVG 
drs. Chantal T. Benschop, verzekeringsarts 
UWV

15.50-16.15 Variatie in beoordelingen van functionele 
mogelijkheden door verzekeringsartsen 
drs. Jan J.M. Besseling, senior onderzoeker, 
adviseur, auditor TNO 
drs. Jim W.A. Faas, verzekeringsarts, senior 
adviseur jurist Bezwaar en Beroep UWV

16.15-16.40 Valorisatie van verzekeringsgeneeskundige 
kennis binnen UWV 
drs. Elmer P.H. van den Berghaage, directeur 
Innovatie en Professionalisering SMZ UWV

16.40-17.00 De Zwarte Hoed
 Publieksvragen en discussie

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