
van de verenigingen

45tbv jaargang 25 |  nr.1 |  januari  2017

Als u dit leest, is 2017 weer in volle gang. Op het 

 moment van schrijven is het echter nog december en 

daalt er langzamerhand een zekere rust over het land. 

Dezelfde rust is er nu ook even binnen de vereniging, 

daarom dit keer maar enkele korte mededelingen om een 

aantal belangrijke gebeurtenissen van de voorbije periode 

niet onvermeld te laten. 

Muntendam symposium

Op 8 december 2016 vond in een volle Rode Hoed weer 

het Muntendam symposium plaats. Het symposium 

wordt jaarlijks georganiseerd door het Kenniscentrum 

 Verzekeringsgeneeskunde (KCVG). Het thema van dit 

jaar was ‘Digitalisering en de verzekeringsgeneeskunde’. 

Diverse sprekers belichtten de voor- en nadelen van de 

toenemende digitalisering, in het algemeen en in de 

gezondheidszorg. Verder werd duidelijk dat een groot deel 

van de groep die aangewezen is op een uitkering (werk-

loosheid, arbeidsongeschiktheid, bijstand) ook juist tot 

dat deel van de populatie hoort aan wie de digitalisering 

voorbijgegaan is. Dat bemoeilijkt niet alleen het contact 

en de communicatie met hen maar vergroot ook hun 

achterstand op de arbeidsmarkt. 

In het programma was ook plaats voor flitspresentaties 

van diverse junior onderzoekers. Met korte prikkelende 

presentaties werden de lopende onderzoeken toegelicht 

en werden de aanwezigen uitgenodigd/uitgedaagd om 

in de pauze het gesprek aan te gaan. Voor een verdere 

 beschrijving van de diverse onderzoeken verwijs ik u 

graag naar de site van het KCVG.

Filosoof Menno de Bree sloot de middag af met een lezing 

waarbij hij zich, passend bij een filosofische beschouwing, 

niet hield aan het feitelijke onderwerp van de middag 

maar die wel erg interessant was. Hij behandelde onder 

meer het door Nietzsche beschreven concept van de 

laatste mens. 

Promoties

Onderzoeken zoals gepresenteerd bij het Muntendam 

symposium leiden uiteindelijk tot een promotie. Recent, 

namelijk op 23 november 2016, promoveerde Peter van 

Muijen. De titel van zijn proefschrift is: ‘Work ability and 

fatique in cancer survivors on long term sick leave’. Op 

19 januari 2017 zal Martine van Egmond promoveren op 

het onderwerp ‘Return to work in cancer survivors with 

job loss’. Verder heeft ook UWV Den Haag sinds kort een 

gepromoveerde verzekeringsarts (in opleiding). Chantal 

Gielen promoveerde op 6 december 2016 op een hart-

chirurgisch onderwerp. Als u over de diverse promoties 

meer wilt lezen, verwijs ik u ook daarvoor naar de site 

van het KCVG. 

Hans de Brouwer, secretaris
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