
Impressie van het EUMASS congres in Stockholm. 
 
Van 11-13 September 2014 heeft het XXe EUMASS Congres in het nog ’s zomerse 
Stockholm plaatsgevonden. 
 
Het inmiddels permanente Scientific Committee, heeft, onder leiding van Dr. Wout 
de Boer , samen met de Zweedse organisatie commissie hard gewerkt om er een 
goed congres van te maken. Het centrale thema “Scientific knowledge and good 
practice in Insurance medicine and social security” omvatte de Europese 
verzekeringsgeneeskunde in brede zin.  
Er was ditmaal voor gekozen om de plenaire lezingen thematisch te groeperen, 
waarbij het accent tijdens de eerste ochtend op evidence-based 
(verzekerings)geneeskunde lag. De tweede ochtend was vooral op ziekteverzuim en 
terugkeer naar werk gericht en de derde en laatste ochtend was gewijd aan 
gezondheidszorg, wat in menig Europees land ook tot het 
verzekeringsgeneeskundige werkterrein behoort. 
 

 
 
 
Na de openingsceremonie, waarin de directeur-generaal van Försäkringskassan, de 
Zweedse pendant van UWV, ons welkom heette, werd er stil gestaan bij het 
overlijden, vorig jaar, van Prof. Dr. Peter Donceel.  
Jarenlang was hij een centrale en inspirerende kracht binnen EUMASS, waarbij hij er 
voor ijverde om de verzekeringsgeneeskunde internationaler, professioneler en 
wetenschappelijker te maken. Het EUMASS bestuur heeft ter nagedachtenis aan 
Peter Donceel, besloten om de “Peter Donceel Lecture” in te stellen. Deze lezing zal 
voortaan op elk EUMASS congres worden gehouden.  
 



Met de eerste “Peter Donceel Lecture”, gegeven door Prof. Dr. Regina Kunz, ging het 
congres inhoudelijk van start. Hoe beoordeel je arbeids(on)geschikheid op evidence 
based wijze was de rode draad door de plenaire lezingen op donderdagochtend.  
In de koffiepauze was er een postersessie waarbij de posters kort mondeling werden 
toegelicht.  
Het middag programma bestond uit parallelsessies, met een aanzienlijke 
Nederlandse inbreng. 
De dag werd afgesloten met een ontvangst in het befaamde Vasamuseum. Naast de 
bezichting van de Vasa, het schip dat in 1628 al na 1300m na de tewaterlating 
kapseisde en zonk, was er ook volop gelegenheid om met collegae na te praten over 
de eerste congresdag.  
  
Vrijdagochtend was het thema ziekteverzuim en terugkeer naar werk, met o.a. de 
key speaker Prof. Dr. Patrick Loisel. Hij lichtte het zogenaamde Work Disability 
Paradigm toe, ook wel het Sherbrooke model genaamd. Vervolgens ging Rienk Prins 
in op de verantwoordelijkheid van de werkgevers bij ziekteverzuim. 
In de koffiepauze was er weer gelegenheid om tijdens de posterpresentaties kennis 
te nemen van diverse verzekeringsgeneeskundige projecten en onderzoeken. 
’s Middags was er wederom een ruime keuze aan parallelsessies, waarbij er na elke 
presentatie gelegenheid was om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. 
 
Deze boeiende dag werd afgesloten met een ontvangst en galadiner in de Blauwe 
zaal van het stadhuis van Stockholm, waar elk jaar op 10 december de ontvangst van 
de Nobelprijswinnaars plaatsvindt. Op de muziek van de huisband van 
Försäkringskassan kon bovendien tot in de kleine uurtjes worden gedanst. 
 

 
 
 



Na een korte nacht ging het congres op zaterdagochtend weer verder. Het accent lag 
nu vooral op de gezondheidszorg. 
Na twee Franse presentaties, hield Chiel Bos een pleidooi voor een herverdeling van 
de financiële risico’s en verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg, wat moet 
leiden tot effectievere interventies en dus een beter gebruik van bestaande 
mogelijkheden, zonder dat de totale kosten stijgen. 
 
Daarna presenteerde Dr. Sören Brage, de President van EUMASS, het zogenaamde 
President’s Report, waarin hij verslag deed van het reilen en zeilen van EUMASS in 
de afgelopen twee jaar en waarin hij ook de uitdagingen voor de komende periode 
schetste. 
Vervolgens overhandigde hij de Presidential Medal aan Dr. Gert Lindenger, die 
aantrad als nieuwe President van EUMASS. 
 
Met de aankondiging van het volgende congres, dat van 9-11 Juni 2016 in Ljubljana 
(Slovenië) gehouden zal worden, ging het XXe EUMASS Congres ten einde.  
Een uitstekend georganiseerd en druk bezocht (550 deelnemers, waarvan 67 uit 
Nederland) congres met internationaal gerenommeerde plenaire sprekers en een 
groot aanbod aan parallelsessies en posterpresentaties. Een goede en aangename 
manier om kennis te nemen van buitenlandse projecten en om kennis en ervaringen 
over de grenzen heen, uit te wisselen. 
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