
12.45 Inloop
Log alvast in zodat je niets mist!

13.05 Welkom en opening
door Sandra Brouwer, hoogleraar Sociale Geneeskunde UMCG en programmaleider 
van het onderzoeksprogramma “De Chronisch Zieke Werkende Centraal”. 

13.15 Astrid Bosma: Zelfredzaamheid van werkenden met een chronische 
ziekte in een ondersteunende werkomgeving
Ontdek hoe de bedrijfsarts, als adviseur van organisaties, kan helpen om 
zelfredzaamheid te vergroten en verzuim te voorkomen.

13.40 Korte pauze
13.50 Mariska de Wit: Het betrekken van cognities en percepties bij de 

begeleiding en beoordeling
Leer meer over welke cognities en percepties van chronisch zieken invloed hebben op 
de werkparticipatie en hoe u als professional belemmerende cognities en percepties 
kunt beïnvloeden.

14.15 Nicole Snippen: Het betrekken van naasten bij re-integratie
Leer tijdens deze presentatie waarom het belangrijk is om naasten zoals partners, 
familieleden en vrienden te betrekken en over de ontwikkelde producten die 
professionals hierbij kunnen ondersteunen.

14.40 Korte pauze
14.50 Welkom & start rondetafelgesprekken 

door tafelhost Sylvia van der Burg, bijzonder hoogleraar Sociale 
Verzekeringsgeneeskunde en projectleider proeftuinproject van het programma “De 
Chronisch Zieke Werkende Centraal”.

14.50 Rondetafelgesprek: De veranderende rol van de bedrijfs- en 
verzekeringsarts 
De werkende centraal stellen vraagt om een andere rol van bedrijfs- en 
verzekeringsartsen, meer gericht op ondersteunen van aanpassingsvermogen en 
eigen regie voeren. Waarom is dit van belang voor bedrijfs- en verzekeringsartsen en 
hoe helpt dit programma om deze veranderde rol te vervullen?

15.15 Rondetafelgesprek: Wat betekenen de resultaten van het 
onderzoeksprogramma voor de werkende (met een chronische ziekte) en 
de werkgever? 
In dit deel staan we stil bij wat dit programma betekent voor een werkende en 
werkgever. Staat de werkende nu meer centraal? Wordt een werkende beter 
ondersteund in voeren van eigen regie en aanpassingsvermogen? En wat kunnen 
werkgevers met de opbrengsten van dit programma?

15.40 Korte pauze
15.50 Rondetafelgesprek: De blik vooruit, hoe nu verder?

In dit derde deel staat de vraag hoe nu verder centraal. Welke mogelijkheden zijn er 
voor doorontwikkeling van de verschillende (kennis)instrumenten en trainingen? Wat 
is nodig om de opbrengsten van het onderzoeksprogramma in de praktijk te kunnen 
implementeren?

16.15 Samenvatting en afsluiting
16.30 Einde programma

Registreer nu via: https://www.dewerkendecentraal.nl/eindcongres
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