Muntendam
Symposium
Op 6 december 2018 van 13.00 uur tot
17.00 uur organiseert het Kenniscentrum
Verzekeringsgeneeskunde (KCVG)
AMC-UMCG-UWV-VUmc het jaarlijkse
Muntendam Symposium in de Rode Hoed
te Amsterdam. In het programma staat
het beoordelen van (on)mogelijkheden
centraal.
Beoordelen van (on)mogelijkheden
Met het programma gaan we terug naar de basis
van de verzekeringsarts, het beoordelen van de
(on)mogelijkheden van de cliënt met betrekking tot
werk. Het is goed voor de gezondheid van mensen
om naar vermogen deel te nemen aan de
maatschappij. Dat is een belangrijk basisprincipe
van de verzekeringsgeneeskunde. In het
beoordelingsgesprek brengt de verzekeringsarts de
ziekte of aandoening in kaart, vraagt naar de
klachten, en onderzoekt de beperkingen en
mogelijkheden op het gebied van werk. Het oordeel
dat volgt is van invloed op de re-integratie, terugkeer
naar werk en gestelde periode voor herstel of
uitkering van de cliënt. Het perspectief van de cliënt
is daarin belangrijk.
Binnen het KCVG vindt veel onderzoek plaats dat
zich richt op het komen tot een beoordeling van de
(on)mogelijkheden van de cliënt. Het Muntendam
Symposium richt zich dit jaar op de verschillende
factoren, die bij de beoordeling van belang zijn,
zoals hoe kom je tot een prognose van beperking,
beoordeling van verminderde duurbelastbaarheid,
beoordeling van arbeidsvermogen bij SOLK, en het
betrekken van de cliënt. Kortom een gevarieerd
aanbod!

LOCATIE

AANMELDEN

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam

Meld u hier aan:
www.kcvg.nl

2018
		
		

PROGRAMMA

Dagvoorzitter:
Prof. dr. Carel Hulshof, bestuur KCVG

12.30-13.00 Ontvangst met koffie en thee
13.00-13.10 Welkomstwoord
		
Prof. dr. Han Anema, voorzitter KCVG
13.10-13.30 Beoordeling: een zoektocht naar een
ander leven
		
Drs. Enno Trompert en
Drs. Cora van der Sel
Centrale Cliëntenraad UWV
13.30-13.55

		
		
13.55-14.30
		

Subjectieve klachten en de
beoordeling van beperkingen door de
verzekeringsarts
Drs. Kristel Weerdesteijn, junior
onderzoeker KCVG VUmc
Bedrijfsarts en beoordelen: een
contradictie?
Drs. Gertjan Beens, bedrijfsarts en
voorzitter NVAB

14.30-15.15
		

Pauze
Publiek in gesprek met KCVG junior
onderzoekers AMC-UMCG-VUmc

15.15-15.40
		

Duurbelastbaarheid in arbeid
Drs. Henk-Jan Boersema, junior
onderzoeker KCVG UMCG

15.40-16.05 Ontwikkeling en gebruik van
een voorspelmodel bij de
WIA-claimbeoordeling
		
Drs. Ilse Louwerse, junior
onderzoeker KCVG VUmc
16.05-16.40 Eerlijke beoordelingen in sociale
zekerheid: hoe reëel is dat?
		
Dr. Femke Abma, senior
onderzoeker KCVG UMCG
16.40-17.00 Terugblik en afsluiting dagvoorzitter
17.00-18.00 Aansluitend een borrel

Routebeschrijving:
www.rodehoed.nl

DOELGROEP
Het Muntendam Symposium
is een jaarlijks terugkerende
bijeenkomst van het KCVG.
Het heeft tot doel om
verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden kennis te laten
nemen van ontwikkelingen

AANMELDING

en initiatieven op het gebied
van innovatie, onderzoek en
onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde.
ACCREDITATIE

Accreditatie voor sociaal
geneeskundigen is
verleend voor 4 punten.

Er is ruimte voor ongeveer
250 mensen. Toewijzing vindt
plaats op volgorde van
aanmelding.
Let op: het aantal plaatsen is
beperkt!
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
Het Kenniscentrum
Verzekeringsgeneeskunde:
Een samenwerkingsverband
tussen AMC-UMCG-UWVVUmc.

