Uitnodiging Symposium

Verzekeringsgeneeskunde vroeger en nu; en straks?
Donderdag 7 oktober 2021

Zijn ze eindelijk weg?

Na ruim 40 jaar in de verzekeringsgeneeskunde zijn Wout de Boer en Jim Faas
eind 2020 met pensioen gegaan. Wij, Lechnerconsult, NVVG en UWV willen dat
ondanks Coronaperikelen niet ongemerkt voorbij laten gaan. We nodigen u dan
ook uit om deel te nemen aan het symposium “Verzekeringsgeneeskunde vroeger
en nu; en straks?”, op 7 oktober 2021, Mariënhof Amersfoort, van 13.15 tot uiterlijk
18.00 uur.
Bij dit symposium worden twee thema’s met een historische invalshoek uitgediept,
hoewel ze nog steeds zeer actueel zijn. Wout de Boer bespreekt, met coreferent
Jurjen Breedijk (bedrijfsarts) de vroegere en recente ontwikkelingen in het
beoordelen van ziekteverzuim door bedrijfsarts en verzekeringsarts. Jim Faas
bespreekt vervolgens met coreferent Alan Ralston (psychiater) het wel en wee van
artsen die werken in administratieve organisaties. Tenslotte geven de voorzitters
van de betrokken beroepsverenigingen, GAV, NVAB en NVVG hun reacties op de
geschetste beelden, gericht op de toekomst.
Na afloop van het Symposium kunt u nog kort het glas heffen met Jim en Wout.
Met vriendelijke groet,
Luuk Lechner (Lechner Consult), Rob Kok (NVVG), Peter Haarms (UWV)

Praktische gegevens
Locatie:
Parkeren:
OV:		
		
Doelgroep:
Aanmelding:
Accreditatie:
		

Marienhof, Kleine Haag 2 - Amersfoort
Parkeergarage de Koestraat
Bereikbaar per bus vanaf Amerstfoort CS - bushalte 			
Hendrik van Viandenstraat
NVVG leden en genodigden
Tot uiterlijk vrijdag 1 oktober 2021 via deze link of nvvg.nl
Accreditatie is verleend door het Accreditatie Bureau 			
Sociale Geneeskunde (ABSG).

Wout de Boer

Jim Faas

Programma
10.30 – 12.30 uur

Najaarsledenvergadering NVVG

12.30 – 13.15 uur

Lunch en ontvangst deelnemers symposium

13.15 – 13.30 uur
Welkom door NVVG voorzitter en dagvoorzitter,
			Rob Kok
13.30 – 14.30 uur
Thema 1: Ontwikkeling en vooruitblik
			beoordeling ziekteverzuim
			Wout de Boer, verzekeringsarts

			Jurjen Breedijk, bedrijfsarts

14.30 – 14.45 uur
Archief verzekeringsgeneeskunde bij het TMGN
			op Urk
			Wout de Boer
14.45 – 15.15 uur

Pauze

15.15 – 16.45 uur
Thema 2: De dokter en de administratieve
			organisatie

Jim Faas, NVVG
			Alan Ralston, NVvP

16.45 – 16.55 uur
Reactie voorzitter NVVG, voorzitter NVAB, 		
			voorzitter GAV
16.55 – 17.00 uur

Afsluiting Rob Kok

17.00 – 17.15 uur

Muzikaal intermezzo

17.15 – 18.00 uur

Borrel

Er is een beperkt aantal symposium plaatsen beschikbaar. Deelname aan de
najaarsledenvergadering is onbeperkt. Registratie in volgorde van aanmelding.
U ontvangt uiterlijk 2 weken van tevoren bericht of u fysiek aanwezig kunt zijn.
Bij overweldigende belangstelling wordt streamen overwogen

In geval van verslechterende Corona omstandigheden en bijbehorende maatregelen, zal het symposium (gedeeltelijk)
digitaal worden gehouden. Aanmelders worden hiervan op de hoogte gebracht en ontvangen een deelnemerslink.

