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Stelling 1

De cliënt mag zelf zijn/haar 
verzekeringsarts kiezen 
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Stelling 2

Het kennen van Mediprudentie en 
toepassen Protocollen zijn een 

vereiste om als verzekeringsarts  
goed te kunnen functioneren
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Stelling 3

Empowerment van cliënten is een 
zegen voor  de verzekeringsarts
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Stelling 4

Academiseren dient  meetbaar bij te 
dragen aan het  vergroten van 
duurzame arbeidsparticipatie
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Stelling 5

Voor participatie (in werk) moet je bij 
de verzekeringsarts zijn: dat is uw 
medisch adviseur bij participatie
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Stelling 6

Voor het proces van academiseren is het 
essentieel dat alle uitvoerend 

verzekeringsartsen (roulerend) actief 
participeren in de ‘academische werkplaats’
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Stelling 7

De verzekeringsarts moet verplicht worden 
om mee te doen met focusgroepen en 

diepte interviews met cliënten
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Stelling 8

Werkgevers dienen wettelijk verplicht te 
worden tijdelijk aangepast werk aan zieke 
vangnetters aan te bieden (met behoud van 

uitkering) als opstap  naar duurzame re-
integratie
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Stelling 9

De wetenschappelijke ontwikkeling van de 
verzekeringsgeneeskunde is noodzakelijk 

voor de ontwikkeling van de verzekeringsarts 
tot volwaardige (medische) professional
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Stelling 10

Als de cliënt dat wil mag hij zelf naar de 
verzekeringsarts toe, ziek of niet ziek!


