Op dinsdagmiddag 29 januari 2013 om 13.45 in de aula van de VU (de
Boelelaan 1105, Amsterdam) zal Feico Zwerver zijn proefschrift met de
titel:
” Development and evaluation of an implementation strategy for
insurance medicine guidelines for depression” in het openbaar
verdedigen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de hoofdpunten
uit het proefschrift.

Bevorderen gebruik van protocol depressie
door verzekeringsartsen
Feico Zwerver
Quote
Een nieuw ontwikkelde wijze van implementatie leidt tot het beter volgen
van het verzekeringsgeneeskundig protocol depressie bij een WIA
beoordeling van een cliënt met depressieve klachten

Samenvatting
Na introductie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
zijn er in relatief korte tijd bij het UWV veel verzekeringsgeneeskundige
protocollen geïmplementeerd. Dit leidde bij het Kenniscentrum
Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) tot de behoefte de implementatie van
zo’n protocol te evalueren om na te gaan of die protocollen ook goed
gebruikt werden in de praktijk en wat er voor nodig is om het gebruik van
zo’n protocol door verzekeringsartsen verder te bevorderen. Met de nieuw
ontwikkelde wijze van implementatie van het verzekeringsgeneeskundig
protocol depressie, is tegemoet gekomen aan de behoeftes van de
verzekeringsartsen, namelijk het leren toepassen van zo’n protocol in de
praktijk, en werd het gebruik hiermee verder bevorderd.

• Verzekeringsartsen volgen protocol depressie beter na de nieuw
ontwikkelde training in het toepassen van dit protocol
• De ontwikkelde training voor het protocol depressie maakt dat niet
alleen de kennis van het protocol bij de verzekeringsartsen
toeneemt, maar ook hun houding t.a.v. protocol verbetert, hun
vaardigheden in het toepassen van het protocol verbeteren en hun
intentie om het protocol te gebruiken in de praktijk toeneemt.
• De verzekeringsartsen waarderen de ontwikkelde training positief.
• Deze trainingsmethodiek en het bijbehorende ontwikkelde
meetinstrument ter evaluatie kunnen ook gebruikt worden voor
andere verzekeringsgeneeskundige protocollen
• De ontwikkelde training lijkt tot een toename in de mate van
overeenkomst tussen de verzekeringsartsen in de beoordeling van
cliënten met een depressie te leiden.

