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Anderhalvemetersamenleving
Als ik dit schrijf, gaan we nog volop gebukt onder 
coronamaatregelen. Het is wennen aan de ander-
halvemetermaatschappij en na bijna twee maanden 
Skypen, Zoomen en andere vormen van beeldbellen is 
er al bijna een nostalgisch verlangen naar een tijd die 
enerzijds nog dichtbij is maar anderzijds ook heel ver 
weg lijkt te zijn. Het bestuur heeft zich aan de nieu-
we werkelijkheid aangepast, ook de bestuursvergade-
ringen vinden ‘op afstand’ plaats. Hierna zal ik een 
aantal zaken met  ‘nieuwswaarde’, kort aanstippen. 
Ik verwijs u verder naar de nieuwsbrieven en de site; 
daarin vindt u zoals altijd het meest actuele nieuws. 
Verder zijn er bijdragen van Heike Jansen en Wouter 
de Boer, die ons op de hoogte brengen van respectie-
velijk de Kennisagenda en het project Ooggetuigen 
waarin de geschiedenis van de verzekeringsgenees-
kunde centraal staat.  

Mediprudentie
Hoewel het een belangrijk onderwerp is, lijkt het 
enthousiasme om actief bij te dragen en tot uitbrei-
ding van mediprudentie te komen de afgelopen jaren 
afgenomen te zijn. Het is tot op heden (vrijwel) alleen 
UWV-casuïstiek en de database is dan ook gevuld met 
mediprudentie die vanuit verschillende ICT-groepen van 
UWV aangeleverd is. Er is al lang het plan om de medi-
prudentie weer meer onder de aandacht te brengen, dit 
onder andere door ruimere openstelling van de data-
base. Eenmaal opengesteld, zo is de gedachte althans, 
is het vervolgens nadrukkelijk de bedoeling dat er ook 
mediprudentie van andere casuïstiek zal worden toe-
gevoegd, met name door de collega’s die niet bij UWV 
werkzaam zijn. Het plan is om de database toegankelijk 
te maken voor alle artsen die binnen het sociale domein 
werkzaam zijn. Daar zitten nog wel enige haken en 
ogen aan vast en het vraagt om medewerking van diver-
se partijen. De intentie is er echter om het op afzienbare 
termijn te regelen. Het is de hoop dat dit nog dit jaar tot 
een concreet resultaat leidt. 

Uitgestelde evenementen in verband met 
corona
Het UEMASS-congres dat in september in Basel plaats 
zou vinden is verplaatst naar 16 tot en met 18 september 
2021. Inschrijvingen voor 2020 gelden automatisch ook 
voor 2021. Annuleren is mogelijk, mocht dat na 30 mei 
2020 gedaan zijn, dan gelden wel de staande annulerings-
voorwaarden. Die zullen naar ik aanneem, inhouden dat 
het dan niet meer geheel kosteloos is.  
Verder is de oratie van Sylvia van der Burg-Vermeulen 
verplaatst naar 12 mei 2021. Zij moet dus bijna een jaar 
wachten om haar inaugurele rede uit te mogen spreken. 

Tekort verzekeringsartsen en overleg met 
ministerie van Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid
Met enige vertraging is het overleg op gang gekomen. 
Een eerste bespreking heeft plaatsgevonden op 5 juni 
2020. Als daarover iets te melden valt, zal ik dat in een 
van de volgende nummers doen. 

Update kennisagenda Bedrijfs- en  
Verzekeringsgeneeskunde – TBV
Voor het eerst in het bestaan van het vak hebben bedrijfs- 
en verzekeringsartsen de gelegenheid om een eigen 
kennisagenda op te stellen. Hier werd op 1 mei 2019 een 
start mee gemaakt. Het doel van de kennisagenda is om 
kennis- en kwaliteitsontwikkeling te verbeteren, richting 
te geven aan kennisontwikkeling en oplossingen te 
zoeken voor problemen in de dagelijkse praktijk. In onze 
kennisagenda zullen de belangrijkste kennisvragen binnen 
ons vakgebied beschreven worden, plus een plan van  
aanpak over hoe deze openstaande vragen door middel 
van toekomstig wetenschappelijk onderzoek in te vullen 
zijn. 

Voor een goede en relevante kennisagenda is input 
nodig van allerlei belanghebbenden. Daarom werd 
input gevraagd aan zowel de beroepsgroepen als van 
vakgenoten, deelnemers aan de kwaliteitstafel (waar de 
kennisagenda een onderdeel van is), wetenschappelijke 
verenigingen, onderzoeksgroepen en patiëntenvereni-
gingen. Ook de richtlijnen waar wij, als bedrijfs- en 
verzekeringsartsen, gebruik van maken, werden gebruikt 
om kennisvragen uit te destilleren.  
Begin februari 2020 vond een geslaagde prioriteringsbij-
eenkomst plaats. Het doel van deze bijeenkomst was om 
een prioritering aan te brengen in de verzamelde kennis-
vragen. De deelnemers (waaronder bedrijfs- en verzeke-
ringsartsen (ook: in opleiding), patiëntvertegenwoordigers 
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en overige belanghebbenden) konden hierbij aangeven 
welke vragen volgens hen prioriteit hadden. Uiteindelijk is 
de werkgroep erin geslaagd te komen tot een top 11 van 
kennisvragen op het gebied van de bedrijfs- en verzeke-
ringsgeneeskunde die opgenomen zullen worden in onze 
kennisagenda.  
Op dit moment is de werkgroep druk bezig met het 
schrijven van de kennisagenda. We verwachten de 
kennisagenda bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde in 
de zomer van 2020 gereed te hebben! Te zijner tijd zal 
de kennisagenda in het TBV gepresenteerd worden. 

h.jansen@medas.nl

Geschiedenis verzekeringsgeneeskunde
Sinds begin 2019 participeert de NVVG in het Trefpunt 
Medische Geschiedenis Nederland, het archief van 
M.J. van Lieburg, emeritus hoogleraar medische 
geschiedenis. In dat Trefpunt zijn van velerlei medische 
verenigingen en instanties de archieven opgeslagen en 
daar vinden ook vele medisch historische activiteiten 
plaats. De NVVG heeft er 28 meter kastruimte waar 
momenteel zo’n 2500 documenten, artikelen, boeken, 
rapporten, cursusmateriaal en scripties te vinden zijn, 
alle inzake de verzekeringsgeneeskunde. De geschie-
denis van ons vak helpt ons te begrijpen waarom we 
zijn en doen wat we op dit moment zijn en doen, en 
ook om te bedenken waar we als beroepsgroep wel en 
niet iets over te zeggen hebben en hoe we soms door 
schade en schande wijs zijn geworden. Beheerder van 
dit archief verzekeringsgeneeskunde is Wout de Boer. 
Aanvullingen welkom! 
Naast het bijeenbrengen en ontsluiten van archiefmate-
riaal loopt momenteel het Project Ooggetuigen, waarin 
de praktijk van ons vak vroeger en nu wordt vastgelegd. 
Collega’s van GAK, GMD, Bedrijfsverenigingen, UWV 
en anderen leggen hun herinneringen vast waaruit 
een beeld ontstaat van de ontwikkelingen die hebben 
plaatsgevonden. Daarbij moet u denken aan de organi-

satie (fusies, uitponding), de dagelijkse beoordelingen 
(van 30 naar 2 op een dag), de samenwerking met 
andere disciplines (met name bedrijfsarts en huisarts, 
arbeidsdeskundige), de pogingen om de kwaliteit en de 
productie te verhogen en wat maar meer de actualiteit 
van ons vak heeft gemaakt. Een 25-tal collega’s heeft 
reeds ervaringen op schrift gesteld en ingebracht in dit 
project. Dat is mooi en ook een beetje weinig omdat ons 
vak op veel plaatsen en tijden verschillend is uitge-
voerd. Daarom nodig ik bij deze collega’s uit om met 
hun herinneringen het beeld meer compleet te maken. 
Met een email naar geschiedenisvgk@xs4all.nl kunt u 
uw belangstelling laten blijken en kunnen we in gesprek 
gaan over hoe uw herinneringen kunnen worden 
opgenomen. 

Agenda
8 oktober 2020   Najaarsledenvergadering  

nog geen definitieve locatie, 

mogelijk wordt het een digitale 

bijeenkomst

4 – 6 november 2020   Verzekeringsgeneeskundige 
dagen te Almere

16-18 september 2021   UEMASS Congres in Basel

Hans de Brouwer, secretaris
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