
Werkconferentie KCVG slaat brug tussen onderzoek en praktijk 
Hoe kunnen verzekeringsgeneeskundig onderzoek en de praktijk van verzekeringsartsen beter 
op elkaar aansluiten? Onderzoekers van AMC, VUmc en UMCG bogen zich samen met 
verzekeringsartsen over deze  vraag tijdens de jaarlijkse Werkconferentie van het 
Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG). SMZ-verzekeringsarts en onderzoeker 
Chantal Gielen vertelt over de uitkomsten. 
 
Doel van de KCVG-werkconferentie in april was inspireren, activeren en praktiseren om uiteindelijk 
de plannen ten aanzien van de academisering voor 2016 en 2017 verder te concretiseren.  Het 
kenniscentrum probeert de kwaliteit en wetenschappelijke onderbouwing van de 
verzekeringsgeneeskunde te bevorderen door middel van onderzoek (academiseren).  
 
‘Belangrijk daarbij is dat de vragen uit de praktijk aansluiten op hetgeen onderzocht word’, aldus 
Chantal Gielen, verzekeringsarts bij SMZ en verzekeringsarts/senior onderzoeker aan het VU Medisch 
Centrum én mede-organisator.  ‘Maar ook dat de onderzochte kennis wordt teruggebracht naar de 
praktijk middels implementatie.’  
 
Het centrale thema was dan ook ‘Academisering, hoe kan het nog beter?’ ‘Wat opviel was dat er al 
veel onderlinge raakvlakken waren en dat veelvuldig voorstellen werden gedaan om samen te werken 
vanuit het motto: ‘met elkaar delen wat al loopt.’ 
 
Productiedruk 
Lastiger blijkt voor verzekeringsartsen die naast hun ‘normale’ werk ook onderzoek doen is een  goede 
balans te vinden tussen productiedruk en onderzoekuren. Een oplossing voor dit tijdsprobleem kan 
bijvoorbeeld zijn artsen in opleiding of coassistenten te betrekken bij onderzoek, bijvoorbeeld in 
deelprojecten. Dit kan hun enthousiasme voor het vak van verzekeringsgeneeskunde bevorderen, wat 
de kansen verhoogt dat zij zich eraan willen binden. Oftewel: boeien en binden! 
 
Tijdens de conferentie bleek ook dat de NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational 
Health) en SGBO (BasisOpleiding VerzekeringsGeneeskunde) meer betrokken moeten zijn  bij de 
combinatie praktijkwerk-onderzoek. ’Het is van belang nieuwe inzichten te integreren in de 
onderwijsprogramma’s’, vat Chantal samen. 
 
Rol management 
Tot slot is er een belangrijke rol weggelegd voor de managers om verzekeringsartsen te stimuleren 
onderzoek te doen. Het is immers een investering voor de toekomst van het vak van 
verzekeringsgeneeskunde en van individuele verzekeringsartsen, dat naast een verbetering van 
kwaliteit mogelijk leidt tot effectievere werkprocessen met tijdswinst en kostenbesparing 
 
Het is belangrijk om onderzoek ‘bottom up’ te initiëren, dus vanuit de werkvloer zelf (in plaats van 
boven af) om zo het draagvlak onder de betrokken werknemers te vergroten. 

En nu verder 
Wat was de belangrijkste uitkomst van de bijeenkomst? ‘De onderlinge kennismaking en het nader tot 
elkaar komen van de onderzoekers en verzekeringsartsen’, aldus Chantal. ‘Op een ontspannen en 
actieve manier is kennis uitgewisseld en heen en weer adviezen gegeven over de uitvoering van 
projecten. Er werd een begin gemaakt met het concretiseren van de plannen voor 2016/2017, die  in de 
komende periode verder uitgewerkt worden.’ 


