
5eDe Rode Hoed

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

Donderdag 15 december
13.00 - 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

DE VERZEKERINGSARTS NU EN IN DE TOEKOMST



Muntendam 
 Symposium

Programma donderdag 
15 december 2011
Rode Hoed, Amsterdam 

13.00 - 13.30   Ontvangst met koffie en thee

13.30 - 13.40  Opening en inleiding door de dagvoorzitter
 Prof. dr. J.R. Anema 
 Voorzitter Programmaraad KCVG AMC - UMCG - UWV - VUMC

13.40 - 14.10  Visie SMZ/UWV op de positie en rol van de verzekeringsarts
 Dr. J. Welmers 
 Directeur Sociaal Medische Zaken UWV

14.10 - 14.40   Rol en competenties van de verzekeringsarts in Nederland,  
 nu en in de toekomst
 Drs. C.F.M. Woldberg
 Directeur Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

14.40 - 15.10   Koffie- en theepauze

15.10 - 15.40  Inzet verzekeringsartsen voor Nederlandse gemeenten
 E. ten Brink
 Directeur Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordoost 

15.40 - 16.10  Hoe kunnen huisartsen en verzekeringsartsen samen 
 participatie bevorderen?
 em. Prof. dr. J.H.B.M. Willems 
 Beleidsadviseur KNMG 

16.10 - 16.55   Stellingen, stemmen en discussie

16.55 - 17.00   Afsluiting door de dagvoorzitter

17.00 - 18.00  Borrel 

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde 
AMC - UMCG - UWV - VUmc (KCVG) organiseert 
op donderdag 15 december 2011 het  
5e Muntendam Symposium met als thema:  
‘De verzekeringsarts nu en in de toekomst’ 

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

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om 
nieuwe competenties van verzekeringsartsen. Deze 
ontwikkelingen bieden verzekeringartsen echter ook nieuwe 
kansen om het eigen vakgebied in te vullen. Voor welke 
uitdagingen staat de verzekeringsarts anno 2011 en in de 
toekomst? Kunnen en willen verzekeringartsen aansluiten 
bij toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen? 
Denk bijvoorbeeld aan:
– de behoefte van gemeenten aan expertise t.a.v.  

participatie in brede zin
– de ontwikkelingen rondom geïntegreerde zorg
– de maatschappelijke behoefte aan efficiëntie

Dit is het thema waarop 5 inleiders uit het maatschappelijk 
veld vanmiddag hun visie zullen geven. We nodigen u 
nadrukkelijk uit ook uw visie te geven in de discussie, 
waarvoor in het programma ruim de tijd is gereserveerd. 
Na afloop van het symposium kunnen we napraten onder 
het genot van een hapje en een drankje.

De verzekeringsarts 
nu en in de toekomst
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