
Impressie van het XIXe EUMASS congres. 
 
Van 14-16 Juni jl. was Italië gastland van het XIXe EUMASS/UEMASS congres. 
 
Na het congres van Berlijn heeft de EUMASS Council een Scientific Committee 
ingesteld, bestaande uit Council leden met een wetenschappelijke achtergrond. Dit 
comité heeft, onder de bezielende leiding van J. Järvisalo, hard gewerkt om  
internationaal gerenommeerde sprekers voor de plenaire lezingen uit te nodigen en 
sprekers voor de parallel sessies te selecteren op basis van de ingezonden abstracts. 
Het brede, centrale thema “Uitdagingen in de Europese Sociale Zekerheid” werd niet 
alleen door sprekers uit de verzekeringsgeneeskunde belicht, maar ook door sprekers 
met een economisch-statistische achtergrond en uit de informatie technologie.  
 
De openingsceremonie vond plaats in de indrukwekkende en rijk gedecoreerde Aula 
Magna van de, in 1222 opgerichte, Universiteit van Padova, waar de katheder 
herinnert aan de tijd dat Galileo Galilei er doceerde. 
Na een welkomstwoord van vertegenwoordigers van alle deelnemende Italiaanse 
organisaties opende C. Dal Pozzo, Vice-President van EUMASS, het congres, dat 
gericht was op de uitdagingen waarmee alle Europese stelsels van sociale zekerheid 
worden geconfronteerd in tijden van financiële onzekerheid en vergrijzing van de 
(beroeps)bevolking.  
 
Daarna ging het congres inhoudelijk van start met de eerste plenaire lezing door N. 
Ploug (Denemarken). Hij gaf aan dat de demografische ontwikkelingen een 
aanpassing van de pijlers van de welvaartstaat vereist. Immers, er worden minder 
kinderen geboren, die bovendien langer studeren. Door flexibilisering van de 
arbeidsmarkt zijn er meer contractanten, die doorgaans geen pensioen opbouwen en 
ouderen leven langer en anders, waardoor het familieleven is gewijzigd. Om te 
overleven zullen de Europese socio-economische modellen moeten worden aangepast 
en zullen er proactieve, welvaart georiënteerde investeringen op basis van participatie 
en gedeelde verantwoordelijkheid moet komen. 
 
V. Rebba (Italië) sloot daarop aan door te wijzen op de gezondheidseconomische 
gevolgen van de demografische veranderingen. Er is een toegenomen vraag naar zorg 
over een langere periode. Dit vereist enerzijds een aanpak van de macro-economische 
budgetteringen, maar anderzijds ook een aanpak op micro niveau, door maatregelen 
op het gebied van preventie, communicatie en versterking van de 1e lijns zorg. 
 
Na de lunch werd het plenaire programma voortgezet in het congrescentrum. De 
klimatologische omstandigheden in de atriumzaal met glazen dak vormden een 
uitdaging op zich en stelden de sprekers en congresgangers zwaar op de proef. 
 
Desondanks hield S. Singh (OECD) een boeiend betoog over de trends van verzuim. 
Toename van uitval op basis van psychische klachten, m.n. ook onder jongere 
werknemers, lijkt te wijzen op medicalisering van arbeidsmarktproblematiek. De 
beleidsmakers op de terreinen van de uitkeringsstelsels, werkomstandigheden, 
scholing & opleiding en gezondheidszorg zullen tot een gecoördineerde aanpak van 
de problematiek moeten komen. 
 



Daarna was het de beurt aan J.R. Anema (Nederland). Hij liet ons niet alleen zien hoe 
Italianen bij de tijd blijven, maar hij hield ook een pleidooi voor integrale zorg. Uit 
internationale studies blijkt dat werk gezondheidsbevorderend is en sociaal isolement 
voorkomt, maar desondanks is er in de behandelende sector weinig aandacht voor 
terugkeer naar werk. Goede werkplekinterventies blijken bovendien vaak heilzamer 
en kosten effectiever dan gezondheidszorg. In geval van ziekteverzuim zou daarom 
integrale zorg door multidisciplinaire teams geboden moeten worden. 
 
Aansluitend was er een postersessie, waarbij men kennis kon nemen van diverse 
verzekeringsgeneeskundige projecten en onderzoeken. 
Na de koffiepauze was er een ruime keuze aan parallelsessies, waarbij er na elke 
presentatie gelegenheid was om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. 
Na een boeiende, maar ook lange, eerste dag kon men vervolgens gaan genieten van 
een Italiaanse zomeravond. 
 
Op vrijdag viel de eerste plenaire spreker helaas uit door ziekte, maar tot ieders 
verrassing had de locale organisatie blijkbaar besloten om de medisch directeur van 
INAIL het woord te geven, zodat de dag in vloeiend Italiaans startte.  
 
Daarna was het de beurt aan R. Bastide (Frankrijk), die ons eerst informeerde over de 
algemene ontwikkelingen op het gebied van dataverzameling en –verwerking. Daarna 
zoemde hij in op de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg, waarbij er blijkbaar 
aan sciencefiction grenzende mogelijkheden zijn. 
 
Vervolgens gaf A. Leppänen (Finland) een boeiende voordracht over ouderen beleid 
in de maatschappij en op de werkplek. Op basis van een Europese studie naar best 
practices ten aanzien van ouderen beleid, heeft men in Finland een makkelijk 
toegankelijk, web-based instrument ontwikkeld waarmee bedrijven en organisaties 
hun situatie en bijbehorende problematiek in kaart kunnen brengen en hun beleid 
kunnen ombuigen naar een proactief ouderenbeleid.  
 
Na de koffiepauze ging N. Sartor (Italië) in op de financiering van de sociale 
zekerheid in Europa. Om de stelsels betaalbaar te houden en te voldoen aan de 
solidariteitsprincipes pleitte hij voor een nieuw belastingstelsel, gebaseerd op de netto 
fiscale impact van individuen.  
 
Daarna gaf M. Aylward (UK) op zijn onnavolgbare wijze een voordracht over de 
evolutie van de beoordeling van invaliditeit en arbeids(on)geschiktheid. Hij schetste 
eerst de wisselend gehanteerde basisbegrippen en de vermeende objectiviteit van het 
biomedische model. Daarna ging hij in op de persoonlijke, psychologische, socio-
economische en werkgerelateerde factoren, die van invloed zijn op de beleving en het 
gedrag van het individu en die daardoor mede bepalen of de biomedische factoren tot 
een functionele beperking leiden. In het UK heeft men daarom de “Personal 
Capability Assessment (PCA) ontwikkeld, waarin al deze factoren zijn opgenomen. In 
aansluiting daarop is vervolgens het succesvolle “Pathways to Work (PTW) 
ontwikkeld, dat leidt tot individuele interventies ten behoeve van terugkeer naar werk.  
 
Na de lunch gingen de wegen weer uiteen naar de verschillende parallelsessies, 
waaronder wederom een groot aantal goede Nederlandse en Vlaamse presentaties. 



Daarna was het tijd om te feesten tijdens het galabanket in het historische Palazzo 
della Ragione. 
 
De volgende ochtend ging het congres weer verder met een plenaire voordracht van 
S.K. Brage (Noorwegen) over de noodzaak tot samenwerking en communicatie tussen 
artsen in de sociale zekerheid en in de gezondheidszorg. 
Het belang van werk werd nogmaals onderstreept. Wat een geluk dat wij zelfs op 
zaterdag aan het werk waren! 
Voorts benadrukte S.K. Brage het belang van de continuïteit van medische 
gegevensuitwisseling, teneinde de eigen kennis en vaardigheden op peil te houden; 
nieuwe ontwikkelingen te implementeren en van elkaar te leren. 
Daarmee gaf hij eigenlijk een prima synthese van dit congres. 
 
Tenslotte gaf P.Apostoli (Italië) een lezing over de bedrijfsgeneeskundige aanpak. Hij 
had blijkbaar de voordracht van M. Aylward de dag tevoren gemist, waardoor wij 
weer een forse stap terug in de tijd maakten. 
 
Daarna volgde de interessante, laatste plenaire sessie door J. Dequeker (België) over 
geneeskunde en kunst. Een passend onderwerp in het culturele Padova en een 
boeiende afsluiting van het inhoudelijke congresprogramma.  
 
Aansluitend vond de EUMASS/UEMASS Assembly plaats, waarin S.K.Brage, 
President, zoals gebruikelijk, het President’s Report presenteerde. 
Vervolgens was het de beurt aan G. Lindenger (Zweden) om het volgende congres 
aan te kondigen. Dat zal worden gehouden in Stockholm, Zweden van 12-14 Juni 
2014. Misschien goed om die data alvast te noteren. 
 
Terugkijkend hebben internationaal gerenommeerde sprekers, in de plenaire sessies, 
diverse facetten van de verzekeringsgeneeskunde belicht en hebben de parallelsessies 
de mogelijkheid geboden om de kennis en ervaringen in ons vakgebied uit te wisselen 
en over de grenzen heen te kijken. Al met al een goed congres in een fantastische stad. 
Toch waren er ook wel wat onvolkomenheden en om daarvan te leren en het volgende 
congres nog beter te maken, is al een eerste meeting van de Executive en de Scientific 
Committee gepland. Wij kijken nu al uit naar Stockholm! 
 
Abstracts en presentaties zullen, mits daar toestemming voor is gegeven, op de 
EUMASS-website worden geplaatst. 
 
 
Annette de Wind 
Secretary General EUMASS   
 


