Promotie Sylvia Vermeulen 27‐6‐2012

Doctorstitel voor verzekeringsarts Sylvia Vermeulen
Woensdag 27 juni is voor Sylvia Vermeulen, maar ook voor UWV een belangrijke dag.
Sylvia is de eerste verzekeringsarts die binnen het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde
promoveert.
In de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam verzamelen zich de eerste mensen.

Veel aanwezigen hebben direct of indirect een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand
komen van haar proefschrift. Dit maakt dat deze openbare verdediging van haar proefschrift
een bijzonder moment is. Om klokslag 11.45 uur gaan de grote deuren van de aula open en
lopen de pedel, de (co-)promotoren, de opponenten, en Sylvia Vermeulen met haar twee
paranimfen geheel volgens universitaire traditie de zaal binnen. Een prachtige zwarte jurk
mag daarbij dan ook niet ontbreken. Sylvia straalt! Ze neemt samen met haar twee paranimfen
plaats bij de katheder. Pas wanneer de voorzitter van de promotiecommissie, de opponenten
en de (co-)promotoren plaats nemen begint Sylvia met de toelichting op haar onderzoek.
Proefschrift
Haar proefschrift richt zich op een nieuw ontwikkeld participatief re-integratie programma
voor uitzendkrachten en werklozen die zich hebben ziek gemeld vanwege HBA (houding- en
bewegingsapparaat). De belangrijkste focus ligt op de OPSTAP studie, een onderzoek waarin
de nieuwe methode van re-integratie is vergeleken met de gebruikelijke zorg. De kracht van
de methode is dat het belangrijke stakeholders bij elkaar brengt en op 1 lijn krijgt.
Aansluitend kon er gebruik gemaakt worden van een passende werkervaringplek als opstap
naar duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt. Belangrijkste conclusie van Sylvia’s onderzoek:
vangnetters gaan dankzij de Participatieve Werkmethode 138 dagen eerder (duurzaam) aan
het werk. In de loop van het project kreeg bovendien meer dan de helft van de deelnemers met
een werkervaringplek een arbeidscontract aangeboden.
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Complimenten
Professor Philip de Jong (Economische orde en Sociale Zekerheid) spreekt over haar
proefschrift als volgt: ‘Het is een waardevolle bijdrage. Het is bijzonder goed om de
werkhervatting te stimuleren onder deze groep mensen in de samenleving.’ Dr. Nico Croon
vindt dat het getuigt van moed om deze lastige doelgroep onder de loep te nemen en te kijken
naar mogelijke interventies om deze groep richting de arbeidsmarkt te bewegen.’ Haije Wind,
hoogleraar Verzekeringsgeneeskunde laat weten dat Sylvia de eerste is van alle kandidaten
binnen het Kennis Centrum Verzekeringsgeneeskunde die met verve de eindstreep haalt.

‘Dit verdient alle lof!’ Monique Frings-Dresen, hoogleraar Arbeid en Gezondheid bij het
Coronel Instituut vindt dat haar proefschrift mogelijkheden biedt voor verdere implementatie
in de praktijk. Paulien Bongers, bijzonder hoogleraar bij de afdeling Sociale Geneeskunde van
het VU Medisch Centrum vindt dat het onderzoek veel ingrediënten heeft om daadwerkelijk
in de praktijk toe te passen. Dit zijn waardevolle complimenten. Sylvia Vermeulen bedankt
eenieder van haar hooggeleerde opponenten.
(Co-)promotoren
Sylvia’s co-promotor Han Anema houdt een bedankspeech. Hij wist al heel snel dat Sylvia de
juiste kandidaat was om dit onderzoek te doen. Hij is trots en benadrukt dat Sylvia met haar
onderzoek de wetenschap en de participatie naar werk van de kwetsbare groep vangnetters
een grote duw in de rug geeft. Ook is hij onder de indruk van de vooruitstrevende rol die
Sylvia op zich neemt in het promoten van haar vakgebied. Hij refereert even naar het SMZ
Co-Congres 2012 waar Sylvia als presentatrice van de Medische Wereld Draait Door de coassistenten in beweging brengt om na te denken over het belang van Arbeid en Gezondheid en
de samenwerking tussen de specialisten uit het ziekenhuis en de specialisten in de sociale
geneeskunde.
Toekomst
Sylvia Vermeulen werkt hard aan haar carrière en het op de kaart zetten van het vak
verzekeringsgeneeskunde. Wat zal haar volgende carrière doelstelling zijn? Misschien wel de
eerste vrouwelijke hoogleraar Sociale Geneeskunde worden?
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