
 
 

15e Werkconferentie KCVG  
 

“De nieuwe rol van de verzekeringsarts in het  
veranderende landschap van arbeid en gezondheid” 

- 
Wat betekent dit voor het KCVG? 

 
Programma 20-21 september 2021 

Hotel Van der Valk, Almere 
 
 

De rol van de verzekeringsarts, evenals het landschap waarin de verzekeringsarts opereert verandert. Door het 
tekort aan capaciteit om aan de vraag naar sociaal-medische beoordelingen te kunnen voldoen en door het 
maatschappelijk debat rondom ‘maatwerk’ krijgt de verzekeringsarts een regierol (zie kamerbrief van 9 april jl.). 
In deze regierol behoudt de verzekeringsarts zijn hoofdtaak als beoordelaar van arbeidsongeschiktheid, maar 
krijgt hij tevens de regie over het gehele proces dat zijn clientèle doorloopt (van nieuwe ziekmelding tot WIA-
(her)beoordeling). Deze regierol maakt dat o.a. competenties op gebied van communicatie, samenwerken en 
organiseren voor de verzekeringsarts belangrijker worden. 
Verzekeringsartsen willen ook ‘buiten’ het UWV hun sociaal-maatschappelijke rol oppakken. Een voorbeeld 
daarvan is de wens voor overleg tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts tijdens de verzuimperiode. Dit bevordert 
de re-integratie van werknemers. Ook zijn er verzekeringsartsen die de samenwerking aangaan met 
professionals op het gebied van leefstijl, om daarmee de gezondheid en participatie van uitkeringsgerechtigden 
te verbeteren. Daarnaast zijn er vanuit recent opgezette sociaal-medische centra van UWV plannen voor 
arbocuratieve samenwerkingen, bv met psychologen en fysiotherapeuten. 
 
Hoe kan het KCVG in het licht van deze veranderingen en van de ingeslagen richting in de 4e fase (kleinschalig 
project, registerdata) de verzekeringsgeneeskunde het best wetenschappelijk ondersteunen? 
 
Tijdens de 15e Werkconferentie willen we deze vraag onderzoeken en vervolgens beantwoorden. 
 
De specifieke doelen van de 15e werkconferentie zijn:  

• Inzichten genereren in de nieuwe rol van de VA en het veranderende landschap rond de VA. 
• Verkennen onderzoeksrichtingen en -methoden om de VA te ondersteunen in veranderende 

rol/landschap, die tevens wetenschappelijke waarde hebben. 
• Wat betekenen deze veranderingen voor het KCVG?  Koppeling maken met ingeslagen richting KCVG 

m.b.t. meer gebruik van registerdata en kleinschalige projecten. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/kamerbrief-toekomst-sociaal-medisch-beoordelen


 
 
PROGRAMMA KCVG WERKCONFERENTIE – Hotel van der Valk, Almere 

Dag 1: maandag 20 september 2021 
De nieuwe rol van de verzekeringsarts in het veranderende landschap van arbeid en 
gezondheid – Overzicht creëren. 
 
Deelnemers: KCVG, AWP-contactpersonen, afgevaardigden NVAB/NVVG/AKC/UWV 
 
12:00-12:45         Lunch in het restaurant 
12:45-13:00 Welkom en introductie dag 1 door Diederike Holtkamp, voorzitter KCVG 
13:00-13:30   Presentatie over de veranderende rol van de verzekeringsarts:  
                               20 minuten + 10 minuten discussie/vragen: Rob Kok, voorzitter NVVG  
13:30-13:40 Pauze 
13:40-14:10 Presentatie over het veranderende landschap van de verzekeringsarts:  

20 minuten + 10 minuten discussie/vragen: Ronald Broeders, directeur Innovatie en Professionalisering 
UWV SMZ 

14:10-14:40 Pauze 
14:40-14:50         Workshop dag 1 inleiding door lid organisatiecommissie 
14:50-15:50         Workshop dag 1 deel 1 

Inhoud: per groep noteren wat er allemaal verandert voor VA en in het landschap van de VA en dit 
vervolgens categoriseren/thematiseren 

15:50-16:00 Pauze 
16:00-16:45         Workshop dag 1 deel 2 
                               Inhoud: plenaire terugkoppeling van door de groepen bedachte categorieën/thema’s en hiervan één 
                               overzicht maken 
16:45-17:00         Afsluiting dag 1 door lid organisatiecommissie 
17:00                     Borrel 
18:00                     Dansclinic onder leiding van Natasha Tolkacheva, kennisadviseur/senior onderzoeker CEC-SMZ 
19:00                     Diner 

 

Dag 2: dinsdag 21 september 2021 
De nieuwe rol van de verzekeringsarts in het veranderende landschap van arbeid en 
gezondheid - Wat betekent dit voor het KCVG? 
 
Deelnemers: KCVG  
 

09:00-09:10 Opening en introductie dag 2 door lid organisatiecommissie 
09:10-10:00          Presentaties projecten passend in thema 15e Werkconferentie: (3x 10 minuten presentatie + 5 minuten 

discussie/vragen) 
- BAVA pilot: Femke Abma, senior onderzoeker UMCG 
- Sociale zekerheidsvaardigheden: Marco Boonstra, Faculteit Medische Wetenschappen UMCG 
- BAR project: Frederieke Schaafsma, bijz. hgl. Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde NVAB 

10:00-10:10          Pauze 
10:10-10:40          Reflectie op de nieuwe rol van de verzekeringsarts en het veranderende landschap van arbeid en 

gezondheid: Willem van Mechelen, hgl. Sociale Geneeskunde Amsterdam UMC, VUmc 
10:40-10:50          Workshop dag 2 inleiding door lid organisatiecommissie 
10:50-11:30   Workshop dag 2 deel 1: Prioriteren thema’s voor KCVG en hoe zou KCVG op deze thema’s in moeten 
                                zetten? 
                                Inhoud: uitgangspunt voor elke groep is het overzicht van de gecategoriseerde veranderingen gemaakt op 
                                dag 1. Elke groep geeft aan op welke thema’s het KCVG voornamelijk in zou moeten zetten.  
                                De groepen kiezen elk ten minste 1, max. 3 hoogst geprioriteerde categorieën/thema’s. Voor 
                                deze categorieën/thema’s beantwoordt de groep de vraag hoe het KCVG hierop in zou moeten zetten.  
11:30-11:45  Pauze 
11:45-12:20 Workshop dag 2 deel 2: Plenaire pitch en terugkoppeling 

Inhoud: groepen presenteren elkaar hoe ze vinden dat KCVG op de door hun geprioriteerde 1-3 
categorieën/thema’s zou moeten inzetten. Hier wordt één overzicht van gemaakt.  

12:20-12:30 Afsluiting dag 2 door Diederike Holtkamp, voorzitter KCVG 
12:30         Lunch voor wie wil 

 


