15 JAAR
KCVG
IN HET NU
EN DAAR VOORBIJ

Muntendam
Symposium
DONDERDAG 10 DECEMBER 		
13.00 -16.45 – ONLINE
IN HET NU EN DAAR VOORBIJ
Dit jaar is alles anders. Door Corona zijn we nu
allemaal gehouden aan thuiswerken, beeldbellen en
vooral afstand houden. En daarom organiseert het
KCVG dit jaar het Muntendam Symposium voor u
online.
Tijdens dit Muntendam Symposium viert het KCVG
haar 15de verjaardag onder het motto ‘in het nu en
daar voorbij’. Het afgelopen jaar was vanwege
Corona een bijzonder jaar, maar de activiteiten van
de onderzoekers bij het KCVG gaan onverminderd
door. Met trots presenteren wij u de resultaten uit
het onderzoek van Drs. Kristel Weerdesteijn over
de herstelkansen bij mensen met SOLK.
We reflecteren met u op de resultaten van de
kwaliteitstafel. De kennisontwikkelingen binnen het
vakgebied verzekeringsgeneeskunde worden de
komende jaren niet alleen door de kennisagenda
beïnvloed, maar ook door het programma
‘Verbetering Kwaliteit Poortwachter proces’ van
ZonMw 2021 tot 2025. In dat kader wordt ook het
project Beschrijving Belastbaarheid en Re-integratie
toegelicht.
Tot slot presenteren wij u met trots een aantal
onderzoeksprojecten van verzekeringsartsen en
onderzoekers in de verzekeringsgeneeskunde die
momenteel lopen bij de verschillende universiteiten.
U krijgt net als voorgaande jaren een fraai beeld
van de verschillende bijdragen vanuit het KCVG
aan de kennisontwikkeling binnen de verzekerings
geneeskunde.

AANMELDEN

Meld u hier aan: www.kcvg.nl

2020
PROGRAMMA
		
12.45-13.00 Inloop en ontvangst
13.00-13.05 Dagvoorzitter
		
Wouter Neerings,
programmamanager UWV SMZ
13.05-13.15

Welkomstwoord
Diederike Holtkamp, voorzitter KCVG

13.15-14.15

SOLK en functioneren
Kristel Weerdesteijn,
junior onderzoeker KCVG
De huisarts en de patiënt met
ernstige SOLK
Henriëtte van der Horst, hoogleraar
huisartsgeneeskunde

		

14.15-14.30 Pauze: ga in gesprek met een junior
onderzoeker of neem deel aan de
netwerk carrousel
14.30-14.55 De kwaliteitstafel, hoe verder?
Rob Kok, voorzitter NVVG
14.55-15.15

Telefonisch beoordelen tijdens de
coronacrisis: hoe vergaat het de
verzekeringsartsen?
Nadia Baart, AIOS
verzekeringsgeneeskunde

15.15-15.30

Pauze: ga in gesprek met een junior
onderzoeker of neem deel aan de
netwerk carrousel

15.30-15.50 De rol van verminderde sociale
zekerheidsvaardigheden in de aanvraag
van een WIA-uitkering
Marco Boonstra, PhD-onderzoeker
15.50-16.25 Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en
Re-integratie (BAR) project
Birgit Donker-Cools, senior
onderzoeker KCVG
16.25-16.30 Afsluiting dagvoorzitter
16.30-16.45 Netwerken

DOELGROEP
Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerende
bijeenkomst van het KCVG. Het heeft tot doel om ver
zekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers, onderzoekers
en andere geïnteresseerden kennis te laten nemen van
ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie,
onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde.

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde:
Een samenwerkingsverband tussen AMC-UMCG-UWV-VUmc.
ACCREDITATIE
Accreditatie voor sociaal geneeskundigen is verleend voor
3 punten.

AANMELDING

Er is ruimte voor 250 mensen.
Toewijzing vindt plaats op volgorde van aanmelding.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt!
U kunt zich alleen aanmelden via de website van het KCVG:
www.kcvg.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van dit
symposium. Mocht u na aanmelding toch onverhoopt
verhinderd zijn, dan graag meteen afmelden.
Bij no show worden administratiekosten van € 25,00 in
rekening gebracht.

