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Minisymposium NVVG - KAN(SS)TEL(L)ING met als ondertitel: Verzekeringsarts, beweeg tijdig 

mee. 

 

Vorig jaar vierde de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde haar 45-jarig 

bestaan. Een moment in de geschiedenis van de NVVG die niet ongemerkt voorbij is gegaan 

maar is gevierd met een bijzondere theatervoorstelling ‘Wat is Angst’. Veel relaties van de 

NVVG gaven gehoor aan de uitnodiging om bij deze jubileumvoorstelling aanwezig te zijn.  

De NSPOH bood de NVVG, ter ere van haar jubileum, een minisymposium aan, getiteld: 

KAN(SS)TEL(L)ING met als ondertitel: Verzekeringsarts, beweeg tijdig mee. Dit minisymposium zal, 

aansluitend aan de voorjaarsledenvergadering van de NVVG op donderdag 9 april 2015, 

plaatsvinden.  

Korte inhoud van dit minisymposium: De participatiewet leidt (wat de verzekeringsartsen betreft) tot 

een gedeeltelijke verschuiving van advisering aan een andere opdrachtgever. Dat leidt o.a. tot 

concrete vragen over welke (praktische) consequenties dat heeft (wat betreft rapportagevorm, 

aanspreekpunt, etc.).  

Maar deze ontwikkeling is óók te zien als passend bij een langjarige trend om onderwerpen en 

verantwoordelijkheden te verschuiven van Rijk naar gemeente en burger.  Deze kanteling voor het 

werk van de Verzekeringsarts is niet uniek en heeft gevolgen voor zijn positionering, ook t.o.v. de 

andere collega’s die nu al actief zijn in de Soc. Med. Advisering. 

Het lijkt nuttig kennis te nemen van de opgedane ervaringen bij soortgelijke ontwikkelingen in 

andere domeinen en te horen hoe onze nieuwe positie gezien wordt door de andere collega’s die al 

voor deze opdrachtgevers werken. 

Het biedt ons de kans beter geprepareerd de kanteling te maken die ons werkterrein (verder?) 

doormaakt. Door “kennis nemen” en “actief exploreren” wordt hier deze middag vorm aan gegeven. 

Deelname aan dit minisymposium is alleen mogelijk door inschrijving via het NVVG secretariaat. 

 

Gert van Ekeren, secretaris NVVG 

 

Agenda 

  

9 april 2015   Voorjaarsledenvergadering NVVG met minisymposium 

15 oktober 2015  Najaarsledenvergadering NVVG  

4-6 november 2015 Verzekeringsgeneeskundige (VG) dagen 

9–11 juni 2016   EUMASS Congres, Ljubljana, Slovenië 

 


