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Op dinsdag 21 september 2021 organiseert de SGBO met praktische steun van de 

Radboudumc Health Academy het jaarlijkse Prinsjesdagsymposium met als thema: 

 

Het Prinsjesdagsymposium is dit jaar te volgen als webinar.   

 

Achtergrond 

De SGBO organiseert jaarlijks een symposium over een actueel thema. Onze aios 

nemen hieraan deel in het kader van hun opleiding. Deelname is ook mogelijk voor 

bedrijfsartsen en verzekeringsartsen als geaccrediteerde nascholing. Dit jaar staat 

het symposium in het teken van samenwerking Het zal als webinar in de ochtend 

van 21 september plaatsvinden.   

 

Wanneer iemand langere tijd gezondheidsproblemen heeft, krijgen verschillende 

zorgverleners een rol. Als het goed gaat, wordt een samenhangend pakket van hulp 

of advies geboden dat aansluit op de individuele wensen en persoonlijke behoeften 

van de patiënt. Dit vraagt om onderlinge samenwerking en om kennis over elkaars 

rol en werkwijze. Maar ook om een manier van werken waarin deze persoonlijke 

wensen en verwachtingen zoveel mogelijk centraal staan. Op verschillende punten 

valt nog het nodige te verbeteren. Daar moeten we samen aan werken! 

 

De sprekers komen uit disciplines waarmee een werkende bij langer durende 

gezondheidsproblemen in veel gevallen in aanraking komt: de huisarts, 

bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige en verzekeringsarts. Met dit 

programma bieden we verschillende perspectieven op dit thema.  

 

Joost van der Gulden (hoofd SGBO) zal dit webinar leiden en Dayenne Zwaagman 

(patiënt expert) zal als tafelgast het patiëntperspectief belichten.  

 

SGBO 
De SGBO biedt een opleiding tot bedrijfsarts en tot verzekeringsarts 

(www.radboudumc.nl/sgbo-verzekeringsarts - www.radboudumc.nl/sgbo-bedrijfs 

arts). Het Prinsjesdagsymposium is een jaarlijks terugkerende traditie. 

  

Samen werken aan persoonsgerichte zorg 

 

http://www.radboudumc.nl/sgbo-verzekeringsarts
http://www.radboudumc.nl/sgbo-bedrijfsarts
http://www.radboudumc.nl/sgbo-bedrijfsarts


Programma  
 

Log vanaf 9 uur in (https://bijeenkomst.online/radboudumc/webinar/samen- 

werken-aan-persoonsgerichte-zorg) zodat je tijdig ‘binnen’ bent en je de intro mee 

kunt pikken. 

 

09.30 Opening - Joost van der Gulden & Dayenne Zwaagman 

 

09.40  Arbocuratieve netwerksamenwerking: gaat ons dat lukken? – Henk Schers  

10.05  Ruimte voor vragen en discussie 

 

10.15  Intermezzo & pauze  

 

10.35   Toekomstbestendige zorg op maat voor alle werkenden in 

  Nederland  – Jurriaan Penders 

11.00  Ruimte voor vragen en discussie 

 

11.10 Wie ben jij en wat heb jij nodig? Persoonsgerichte zorg voor 

 jongvolwassenen met kanker– Desiree Dona & Suzanne Kaal 

11.35  Ruimte voor vragen en discussie 

 

11.45  Intermezzo & pauze  

 

12.10  Integrale arbeidsgerichte zorg: meer dan de som der delen – 

 Sylvia van der Burg 

12.35  Ruimte voor vragen en discussie 

 

12.45 Afronding – Joost van der Gulden & Dayenne Zwaagman 

  

  

https://bijeenkomst.online/radboudumc/webinar/samen-%20werken-aan-persoonsgerichte-zorg
https://bijeenkomst.online/radboudumc/webinar/samen-%20werken-aan-persoonsgerichte-zorg


Deelname 

 

Deze procedure geldt voor alle deelnemers.  

 

Vóór dinsdag 21 september: 

o Stap 1: (Deze stap geldt alleen als je voor het eerst gebruik maakt van dit 

platform) 

Registreer jezelf op 

https://bijeenkomst.online/radboudumc/webinar/samen-werken-aan-

persoonsgerichte-zorg 

o Stap 2: Klik op het event: 

https://bijeenkomst.online/radboudumc/webinar/samen-werken-aan-

persoonsgerichte-zorg 

o Stap 3: Log in en druk op de groene button om je aan te melden voor het 

event: https://bijeenkomst.online/radboudumc/webinar/samen-werken-

aan-persoonsgerichte-zorg 

 

      Op dinsdag 21 september 

o Stap 4: Log vanaf 09.00 uur in op 

https://bijeenkomst.online/radboudumc/webinar/samen-werken-aan-

persoonsgerichte-zorg 

o Stap 5: Volg de stream en praat mee in de chat! 

 

      Inlog- en kijktips 

o Gebruik bij voorkeur Google Chrome om je aan te melden en het webinar 

te volgen.  

o Gebruik bij voorkeur niet de cliënt-omgeving van je werk. Deze blokkeert 

vaak de pop-ups die nodig zijn om je aan te melden of in te loggen. 

o Het is belangrijk dat niet iedereen tegelijk inlogt om 09.25 uur omdat dit 

het systeem zou kunnen overbelasten, dus log vanaf 09.00 uur in. 

o Gebruik een laptop of vaste PC. Gebruik bij voorkeur een gedrade 

verbinding of een goede WIFI verbinding 

  

https://bijeenkomst.online/radboudumc/webinar/samen-werken-aan-persoonsgerichte-zorg
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Sprekers en voorbereidingscommissie 

 

drs. Jelko Arts zelfstandig illustrator en visule verteller 

drs. Marjolein Bastiaanssen bedrijfsarts, SGBO, Radboudumc 

prof. dr. Sylvia van der Burg verzekeringsarts, hoogleraar Sociale verzekerings-

geneeskunde 

drs. Desiree Dona klinisch arbeidsgeneeskundige, SGBO, Radboudumc 

drs. Claudia Greijn cultureel antropoloog, SGBO, Radboudumc  

dr. Joost van der Gulden bedrijfsarts, SGBO, Radboudumc 

dr. Suzanne Kaal internist oncoloog, Radboudumc 

drs. Frank Moret verzekeringsarts en bedrijfsarts, SGBO, Radboudumc 

drs. Jurriaan Penders bedrijfsarts en directeur medische zaken, 

HumanTotalCare 

prof. dr. Henk Schers huisarts, hoogleraar Regionale netwerkvorming, 

Radboudumc 

Dayenne Zwaagman communicatieadviseur en patiënt expert, Hartcentrum 

Amsterdam UMC 

 

Verdere informatie 
 

Doelgroep 

Het programma is allereerst bedoeld voor bedrijfsartsen, verzekerings-

artsen en klinisch arbeidsgeneeskundigen, maar ook interessant voor 

andere professionals zoals HR-mensen en arbeidsdeskundigen. 

 

Accreditatie 

o Accreditatie is aangevraagd bij de AbSg voor 3 punten. 

o Voor aios en zij-instromers telt dit webinar mee als actualiserend onderwijs. 

Kosten voor externen 

Aios en zij-instromers in opleiding bij de SGBO doen zonder kosten mee 

aan dit webinar. Voor externen bedragen de kosten € 150,00.   

 

Contact  

SGBO, Radboudumc | Claudia Greijn 

T (024) 36 18 181 | E Claudia.Greijn@radboudumc.nl 

mailto:Claudia.Greijn@radboudumc.nl

