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Wie zijn er betrokken?

• Prof Menno Reijneveld en Dr. Auke Wiegersma 
• Prof Jac van der Klink
• Dr. Jan Buitenhuis
• Bert Cornelius 
• Peter Flach
• Dr. Bas Sorgdrager• Dr. Bas Sorgdrager
• Dr. Jerry Spanjer
• Lex van de Ven

• Vele bedrijfs- en verzekeringartsen

• Prof Johan Groothoff is grondlegger



Academisering arbeid en 
gezondheid in Noord Nederland

• Onderzoek (AIO’s, bedrijfsartsen, 
verzekeringsartsen, KCVG)verzekeringsartsen, KCVG)

• Zorg (Academisch Centrum Arbeid en 
Gezondheid)

• Onderwijs 



Onderwijs arbeid en gezondheid 
in Noord Nederland

• Inhoud onderwijs
• Evaluaties studenten• Evaluaties studenten
• Academisering
• Toekomstverwachtingen



Inhoud onderwijs

• Opleiding in bekwaamheden
• Blokken met practica
• Projectonderwijs en stages
• Beroepsvoorbereiding
• Coschappen



Leerpunten bij de opzet

• Aansluiten bij klinische afdelingen
• Kritisch kijken naar moment in 

opleiding



Arbeid en gezondheid

• Blokken in bachelorfase (1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4)

- Als maatschappelijke context
- Als onderdeel van levensloop (healthy ageing)

• Projecten (5 studenten in een fabriek)
• Beroepsvoorbereiding 
• Coschappen (klinische les, opdracht)



Beroepsvoorbereiding

• 3e jaars geneeskunde studenten
• Onderwijs in professionaliteit
• Praktijkervaringen binnen de bedrijfs- en 

verzekeringsgeneeskundeverzekeringsgeneeskunde
• 39 bedrijfs- en verzekeringsartsen zijn 

coach



Coschappen

• M1: sociaal geneeskundig consult
• M2: vierweekse stage

– Ruim 50% van de stageplekken in UWV of 
Arbo-dienst



Resultaten evaluatie

• Er beklijft weinig in de eerste twee jaar
• Onderzoek naar de attitude arbeid en 

gezondheid in jaar 3 (Coronel Instituut 
AMC)

• Redelijke tevredenheid bij co-
assistenten. Scoort vooral goed als co’s 
veel zelf mogen doen.



Academisering

• Betrokkenheid werkveld
– UWV
– Arbo-diensten
– Zelfstandige bedrijfsartsen

• Organisatie (halen en brengen)
– Onderwijscoördinatoren in het veld
– Participeren in onderzoek 
– Na- en bijscholing (nut en netwerk)



Toekomstverwachtingen

• Ongunstig: 
– Jonge studenten zijn casusdenkers en gericht op 

SEH
– Arbeid is sluitpost in leergedrag

• Gunstig:• Gunstig:
– Goede evaluaties onderwijsdelen 
– Eindtermen onderwijs (verplicht vak) 
– Healthy ageing als focus in Groningen
– Relatie met zorg en onderzoek


