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4e Werkconferentie Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde 22 en 23 maart 2010 
 
Op 22 en 23 maart vond in Amersfoort de Werkconferentie van het Kenniscentrum 
Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) en Stichting Instituut Gak (SIG) plaats. 
In het KCVG participeren AMC-UMCG-UWV-VUmc.  
Op de eerste dag presenteerden 13 junioronderzoekers hun promotieonderzoeken.  
Het centrale thema in de presentaties was de link tussen onderzoek en de praktijk van de 
Verzekeringsgeneeskunde. Een breed palet van onderwerpen kwam aan bod.  
 
Zo lopen er twee onderzoeken naar factoren die van belang zijn voor de participatie van 
Wajongers. Anja Holwerda’s project richt zich op de psychosociale factoren als voorspellers 
voor arbeidsparticipatie van Wajongers door middel van een cohortonderzoek. 
Thea Achterberg kijkt naar factoren voor de participatie die van belang zijn en meegenomen 
kunnen worden in de verzekeringsgeneeskundige beoordeling in de Wajong.  
 
De standaardisatie van de beoordeling van re-integratieverslagen wordt door Anna Muijzer 
onderzocht. Zij zoekt met behulp van literatuur en focusgroepen naar de mogelijkheid om tot 
een praktisch bruikbare checklist te komen voor arbeidsdeskundigen. 
  
De effectiviteit van interventies bij de vangnetpopulatie wordt ook onderzocht.  
Selwin Audhoe kijkt of de verzekeringsartsen meer kunnen doen in de begeleiding van zieke 
werkelozen met stressgerelateerde aandoeningen en Sylvia Vermeulen doet een RCT naar het 
effect van een interventie bij klachten van het bewegingsapparaat. Beide nemen de duur van 
de arbeidsongeschiktheid als een van de uitkomstmaten.  
 
Welke factoren houden arbeids(on)geschiktheid in stand? Haitze de Vries presenteerde de 
eerste resultaten van een onderzoek naar de factoren die maken dat mensen met chronische 
aspecifieke pijn door blijven werken. Uit semi-gestructureerde interviews met doorwerkers en 
op basis van literatuuronderzoek blijken vooral motivatie en een positieve instelling van 
belang te zijn. De groep met een lage opleiding bleek minder vaak door te werken met 
chronische aspecifieke pijn en verdient daarom extra aandacht. 
 
Patricia Dekker is bezig met een kwalitatief onderzoek onder re-integratieconsulenten naar 
factoren die de re-integratie bevorderen met als doel de kwaliteit van het sociaal medisch 
handelen te verbeteren.  
 
De verzekeringsgeneeskundige beoordelingen vormen een ander onderwerp: Feico Zwerver 
onderzoekt in een RCT of extra training in het gebruik van het protocol depressie, de kwaliteit 
van de rapportages en de tevredenheid over het protocol verhoogt, en de bandbreedte tussen 
de verschillende artsen verlaagd.  
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Rob Kok evalueert in een gerandomiseerde trial of een expert cursus EBM (evidence based 
medicine) leidt tot ander (meer) gebruik van de beschikbare evidence en of dat ook blijkt uit 
de kwaliteit van de rapportages. De EBM expert cursus bleek goed geëvalueerd te zijn door 
de verzekeringsartsen.  
 
Bert Cornelius is op zoek naar prognostische factoren voor (langdurige) 
arbeidsongeschiktheid als gevolg van psychische aandoeningen door middel van een 
cohortonderzoek met 1 jaar follow-up. Tevens probeert hij een verklaring te vinden voor het 
verschil tussen de gediagnosticeerde psychische aandoeningen in gestandaardiseerde 
interviews en de diagnoses gecodeerd door verzekeringsartsen ten tijde van de WIA-keuring.  
Communicatie tussen verzekeringsarts en cliënt is belangrijk. David Samoocha onderzoekt in 
een RCT of het lukt om met behulp van een interactieve website de cliënt meer te 
“empoweren”, waardoor het gesprek met de verzekeringsarts voor alle partijen beter verloopt.  
 
Jolanda van Rijssen onderzoekt de interactie tussen verzekeringsarts en cliënt en evalueert de 
effectiviteit van een nieuw ontwikkelde communicatietraining voor verzekeringsartsen.  
 
Werk krijgt in steeds meer multidisciplinaire richtlijnen aandacht. Daarom werkt  
Birgit Donker-Cools aan een multidisciplinaire richtlijn Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 
en arbeidsparticipatie. Met deze nieuwe richtlijn zullen zowel verzekeringsartsen als andere 
betrokkenen meer handvatten krijgen om werkhervatting te bevorderen bij mensen met NAH.  
 
Kortom het is een breed palet aan onderzoeken waarbij naast literatuuronderzoek ook 
geregeld gebruik gemaakt van focusgroepen, vragenlijstonderzoek, RCT’s, kwalitatief 
onderzoek en cohortonderzoek. De relatie met de praktijk wordt daarbij zeker in het oog 
gehouden en veel praktijkmensen werden en zijn betrokken bij de diverse onderzoeken.  
 
De tweede dag van de Werkconferentie stond in het teken van de ontwikkeling van de 
academisering en Academische WerkPlaatsen (AWP) Verzekeringsgeneeskunde.  
Na een presentatie van Drs. G.J. Tillemans, directeur SMZ / UWV volgde in groepjes 
levendige discussies over (mogelijke) succesfactoren en/of belemmerende factoren.  
Daarna gaf Prof. dr. J.J.L. van der Klink een presentatie over UMCG Groningen als voorbeeld 
van een Academische WerkPlaats (AWP).  
De conferentie werd afgesloten met een levendige paneldiscussie.  
 
 
Ingrid Snels, Jan Hoving en Sandra Brouwer, senior onderzoekers KCVG. 


