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 ■ Second opinion.

Het is volgens de NVAB belangrijk dat direct betrokken 

partijen uit het veld betrokken zijn bij de ontwikkeling 

van nadere regels voor een second opinion en dat overlap 

tussen een second opinion en het deskundigenoordeel bij 

UWV wordt voorkómen.

 ■ Toezicht en controle.

De NVAB vraagt de minister of hij het voornemen heeft 

om het toezicht op de Arbowet te intensiveren.

De NVAB geeft in haar brief aan dat het belangrijk is dat 

de wetswijziging daadwerkelijk bijdraagt aan verbetering 

van de gezondheid en inzetbaarheid van werkenden.

U vindt meer informatie over het wijzigingsvoorstel voor 

de arbeidsomstandighedenwet (inclusief het advies van 

de Raad van State, en de reacties van de NVAB en van 

andere organisaties) op onze website.

Marjolein Bastiaanssen
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Rob Kok nieuwe voorzitter Nederlandse 
 Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
De Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgenees-

kunde (NVVG) heeft dr. Rob Kok benoemd als voorzitter. 

Kok volgt Jim Faas op die deze functie sinds 2012 heeft 

vervuld.

Rob Kok (1966) werkt sinds 1999 als verzekeringsarts. 

Hij begon zijn carrière bij GAK, USZO en nadien UWV. 

Hij heeft ook gewerkt bij Lechner Consult, alwaar hij 

de nodige ervaring heeft opgedaan in letselschade en 

medische verwijtbaarheid, waardoor hij de verzekerings-

geneeskunde ook in breder perspectief heeft leren 

 kennen. Kok promoveerde in 2014 vanuit het Kenniscen-

trum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) bij het AMC op 

zijn proefschrift getiteld: ‘Evidence-based disability evalua-

tion’, waarvoor hij in december 2015 de Muntendammer 

ontving voor het beste onderzoek binnen het KCVG van 

de afgelopen 10 jaar. 

Op dit moment oriënteert Kok zich op hoe de toepassing 

van EBM binnen het UWV, maar ook breder, nog meer 

vorm kan worden gegeven. Verder is Kok VA-opleider 

en begeleidt hij leerwerkgroepen bij de NSPOH waar hij 

jonge, enthousiaste collega’s ondersteunt in het schrijven 

van een TBV-artikel. 

De nieuwe voorzitter van de NVVG ziet zichzelf als een 

praktijkman waarbij kennis het verschil moet maken in 

de beroepspraktijk en is voorstander van het kennisdelen 

en samenwerken. Kok ziet grote uitdagingen voor de 

beroepsgroep, zeker in het licht van de grote uitstroom 

van verzekeringsartsen. Met een kennisstrategie behorend 

bij de missie en visie van de NVVG zal Kok trachten als 

voorzitter van de NVVG (nog) meer regie te nemen in het 

roerige speelveld van alle stakeholders. 

Drie genomineerde NVVG-leden voor de 
 Muntendammer
De Muntendammer voor het beste verzekeringsgenees-

kundige onderzoek in de periode 2005-2015 is gewonnen 

door Rob Kok. Alle drie de genomineerden zijn NVVG-le-

den. Voor meer informatie verwijzen we naar het verslag 

van het Muntendamsymposium in TBV 2.

Kwaliteitsvisitatie voor verzekeringsartsen
De Projectgroep Evaluatie Individueel Functioneren is aan 

de slag gegaan.

Het CGS (College Geneeskundige Specialismen) heeft 

t.a.v. herregistratie aangescherpte voorwaarden geformu-

leerd. Aanvullend op de huidige eisen van regelmatige 

uitoefening van het specialisme en deskundigheids-

bevordering, moet de specialist regelmatig deelnemen aan 

evaluatie van het individuele functioneren en met zijn 

team deelnemen aan een vorm van externe kwaliteitsvisi-

tatie (minimaal 1 x per 5 jaar). De nieuwe, voorgenomen 

regelgeving geeft geen inhoudelijke criteria, maar bepaalt 

dat het volgens de (geaccrediteerde) systematiek van 

de eigen wetenschappelijke vereniging gevolgd dient te 

worden. Uiterlijk in 2020 moet een systeem hiervoor 

operationeel zijn. 

De projectgroep Evaluatie Individueel Functioneren is 

in april 2015 van start gegaan om een passend model 

voor de kwaliteitsvisitatie voor verzekeringsartsen op te 

zetten. Uitgangspunt voor de NVVG is te komen tot een 

efficiënte en effectieve manier van kwaliteitsvisitatie, die 

professionals doet ‘vonken’. Er is gestart met een verken-

ning, bestaande uit literatuuronderzoek, consultatie van 

verschillende wetenschappelijke verenigingen die al over 

een functionerend kwaliteitsvisitatiesysteem beschikken 

en praktijkbezoeken bij verschillende werkgevers.  Dit 
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heeft geresulteerd in een advies aan het bestuur, waarbij 

de belangrijkste randvoorwaarden zijn: stel goed handelen 

centraal, zorg voor een systeem dat breed toepasbaar is 

binnen de verzekeringsgeneeskunde, toets niet maximaal 

maar optimaal, stel als wetenschappelijke vereniging 

het normenkader en de kwaliteitseisen vast, geef de 

individuele professional ruimte voor eigen keuze én 

eigen verantwoordelijkheid bij het samenstellen van het 

portfolio, richt OT/ICT zodanig in, dat het beide vormen 

van evaluatie – individueel functioneren en functioneren 

in teamverband – omvat. 

Er wordt onderzocht of er in de verdere ontwikkeling 

van het visitatiesysteem samengewerkt kan worden met 

de KAMG (Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid). 

Het streven is om in 2016 een conceptsysteem uit te 

werken, waarna het in 2017 als pilot kan worden ingezet 

en getest.  

NVVG-WVV-congres: Is werken gezond?
De Vlaamse en Nederlandse zusterverenigingen WVV en 

NVVG organiseren op vrijdag 22 april 2016 een gezamen-

lijk congres met als titel ‘Is werken gezond?’

In de afgelopen decennia is er in de maatschappij een 

toenemende bewustwording ontstaan dat ‘rust roest’, en 

dat werken gezond is. Door middel van wetenschappelijk 

onderzoek in de sociale geneeskunde is vastgesteld dat 

werk onder bepaalde voorwaarden een positieve invloed 

op de gezondheid heeft. Werk levert méér op dan alleen 

een inkomen, het verschaft een doel en structuur in het 

leven, het zorgt voor zingeving, voldoening en sociale 

steun. Maar wat nu als het werk een bedreiging vormt 

voor de gezondheid? Wanneer een werknemer gepest 

wordt op het werk, als een collega of naaste zich van het 

leven berooft, of als het werk zelf ernstige bedreigingen 

of confronterende situaties met zich meebrengt, kunnen 

gezondheidsklachten ontstaan die het arbeidsvermogen 

beïnvloeden. Ook in bepaalde beroepen kunnen specifieke 

gezondheidsproblemen optreden die gerelateerd zijn aan 

het werk. Elke verzekeringsarts, zowel in Vlaanderen als 

Nederland, zal regelmatig met dergelijke werkgerelateer-

de klachten geconfronteerd worden. Deze aspecten zijn 

van groot belang bij het begeleiden en beoordelen van 

zieke werknemers. Meer informatie met betrekking tot 

het congres kunt u vinden op de congreswebsite: www.

nvvg-wvv.nl.

Maud Boiten, secretaris NVVG
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