25 maart 2015
Eerste academiseringsmiddag in Den Haag & Leiden.
Op 16 februari 2015 is in het Van der Valk Hotel ‘Haagsche Schouw’ in Leiden de
aftrap gegeven voor de eerste Academiseringsmiddag in district Den Haag & Leiden.
Een middag waar wetenschap, onderwijs en praktijk elkaar ontmoetten. Een volle zaal
met zo’n 110 aanwezigen waaronder verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en
managers. Het AKC (Arbeidsdeskundig centrum) en het KCVG (Kenniscentrum
Verzekeringsgeneeskunde) waren ook vertegenwoordigd.
Organisatoren Rob Mohanlal en Alfred van Hardeveld openden de middag. Zij onderstreepten
hierbij het nut van de verdere professionalisering van artsen en arbeidsdeskundigen en het
belang om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk.
In gesprek
Dr. Kyra Luijters (Sr. Onderzoeker KCVG) en Tjeerd Hulsman (Programmadirecteur AKC)
openden met een presentatie. Er werd opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan over wat er in
de afgelopen weken goed ging in de beroepspraktijk en wat er minder goed ging en gevraagd
werd of onderzoek een rol zou kunnen spelen in het verbeteren van de beroepspraktijk van
arbeidsdeskundige en verzekeringsarts.
Academische Werkplaats
Het belang om problemen in de praktijk aan te geven werd benadrukt, zodat de Academische
Werkplaats (AWP) hiermee aan de slag kan. Binnen het AWP wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van vakgebieden van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen door innovatie,
onderzoek en onderwijs. Doelstelling is dat UWV en het KCVG samen structureel kennis
vertalen in praktische bruikbare producten, diensten en instrumenten.
De zaal werd uitgenodigd om de Academische Werkplaats te voeden met problemen uit het
werkveld. Onze regio heeft de volgende contactpersonen: Rob Mohanlal (voor de VA), Wim
Barnhoorn (voor de AD) en Kyra Luijters (contactpersoon KCVG). Wat sommigen wellicht
nog niet weten is dat AKC een kennisbank heeft, waar de 2800 in Nederland geregistreerde
arbeidsdeskundigen gebruik van kunnen maken.
Veel variatie
In de loop van de middag zijn de volgende onderwerpen gepresenteerd:
• screening op psychische problemen bij de WIA poort (dr. Bert Cornelius, va-sr.
Onderzoeker KCVG);
• validering loonwaardevaststelling (Mark Schouten, ad);
• chronische ziektes en arbeidsparticipatie (dr. Haitze de Vries, UMCG);
• onderzoek naar verklaarde en onverklaarde gezondheidsklachten (Kristel Weerdesteijn, va
i.o.);
• promotieonderzoek ‘bloedverlies na hartchirurgie’ (Chantal Gielen, va i.o.)
• farmacogenetica in de reumatologie (Wouter Kooloos, va).
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Op sommige gebieden werd een goede brug geslagen naar de praktijk. Een mooi voorbeeld is
dat vanuit het onderzoek van dr. Haitze de Vries een kennisbibliotheek via internet
benaderbaar is: http://bibliotheek-arbeidenchronischeziekte.nl.
Interactie
Naast de genoemde presentaties was vooral ook de interactie tijdens en na de middag tussen
de verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en onderzoekers een succes.
De meningen en standpunten uit de verschillende disciplines werden belicht. De vertaalslag
naar de praktijk blijkt niet altijd eenvoudig. Al met al een zeer leerzame en inspirerende
middag met meerdere invalshoeken om nieuwe onderzoeken vanuit de dagelijkse praktijk in
te zetten.
Evert de Cock Buning AD i.o.
Evert.deCockBuning@uwv.nl

