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Eerste nieuwsbrief Kwaliteitstafel 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief om u te informeren over de voortgang en activiteiten 
binnen de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. We zullen u ongeveer 1 x per 2 
maanden via een nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de kwaliteitstafel.  
 
Het doel van de Kwaliteitstafel 
De Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde heeft tot doel om duurzame kennis- en 
kwaliteitsontwikkeling te bevorderen en zodanig de instroom in de beroepen van bedrijfs- en 
verzekeringsarts te verhogen en de dreigende tekorten op te lossen. Er zal 3 keer per jaar een 
kwaliteitstafel georganiseerd worden met alle betrokken organisaties. 
 
Even voorstellen 
De kwaliteitstafel wordt ondersteund door een onafhankelijke voorzitter, secretaris en 
projectondersteuner.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Karin Proper, secretaris. Ik werk als onderzoeker arbeid en gezondheid binnen 
het RIVM, waar ik diverse projecten coördineer. Onderzoek naar de effecten van 
nachtwerk, gezondheidsbevordering op de werkplek en arbeid-gerelateerde zorg 
zijn enkele voorbeelden. Ik vind goede zorg voor werkenden van groot belang, 
en dat begint voor mij bij preventie. Hoe zorgen we er voor dat de werkenden 
van nu en straks duurzaam inzetbaar zijn? Ik hoop binnen de kwaliteitstafel 
samen met de betrokken organisaties bij te dragen aan een duurzaam 
kwaliteitsbeleid binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde om zodoende 
goede preventie en zorg te leveren aan werkenden. 

Simone Severs, ondersteuner. Ik werk als projectondersteuner bij het RIVM voor 
het centrum Voeding, Preventie en Zorg. Ik ondersteun verschillende projecten, 
waaronder de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Doordat er 
veel verschillende partijen een bijdrage leveren aan de kwaliteitstafel is het een 
heel dynamisch project. Dat spreekt mij enorm aan.  

Jenneke van Veen, voorzitter. Goede zorg voor mensen die te maken hebben met 
arbeid-gerelateerde ziekten is van groot belang voor onze maatschappij. Niet 
alleen kost ziekte-uitval veel geld, maar het verlies van werk en/of kwaliteit van 
leven is voor mensen van levensbelang. Daarom is het voorkomen dat 
werknemers ziek worden een uitdaging voor bedrijfsartsen/verzekeringsartsen en 
daaraan gerelateerde beroepen. Binnen de kwaliteitstafel brengen we alle 
beroepsgroepen en organisaties bijeen die samen de komende jaren de dreigende 
tekorten in de bedrijfsgezondheidszorg en verzekeringsgeneeskunde willen 
meehelpen oplossen. Ik wil graag de aanjager en verbinder voor en tussen de 
partijen zijn. 
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Startbijeenkomst Kwaliteitstafel 
Op vrijdag 29 juni vond de eerste bijeenkomst van de kwaliteitstafel plaats. Er was een grote 
opkomst met ca. 40 vertegenwoordigers van ongeveer 20 verschillende organisaties. De 
staatsecretaris, Tamara van Ark, opende de bijeenkomst en onderstreepte het belang van de 
kwaliteitstafel. Bovendien heeft zij toegezegd met haar ambtsgenoot bij VWS in gesprek te gaan over 
meer aandacht voor arbeid en gezondheid in de opleiding tot basisarts. Er is namens de 
Kwaliteitstafel inmiddels een brief gestuurd aan de staatsecretaris, waarin nadere informatie is 
gegeven over het belang van meer aandacht voor arbeid en gezondheid in de geneeskunde 
opleiding, ter voorbereiding voor haar gesprek met haar ambtsgenoot bij VWS.  
 
Aan de slag met werkgroepen 
Op basis van de eerste verkennende gesprekken kwam een aantal thema’s naar boven, waaronder 
academisering, opleidingen en de implementatie van richtlijnen. In de eerste bijeenkomst met de 
kwaliteitstafel is een start gemaakt met deze onderwerpen en zijn drie werkgroepen gevormd. De 
werkgroepleiders zijn inmiddels aan de slag gegaan en zij zullen hun plannen tijdens de tweede 
kwaliteitstafel op 2 november aanstaande delen.  
 

         
  
Verkennende gesprekken 
Voor de zomer zijn er gesprekken gehouden met vertegenwoordigers van een groot aantal 
organisaties. Deze gesprekken hebben zinvolle informatie opgeleverd en hebben onder meer de 
onderwerpen die bij de eerste kwaliteitstafel op de agenda stonden, bepaald. De tijd voor de zomer 
was te krap om met alle, bij dit onderwerp betrokken, partijen in gesprek te gaan. Daarom hebben 
we deze gesprekken na de zomer vervolgd en hopen we voor de 2e bijeenkomst, op 2 november 
2018, met vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties een verkennend gesprek te hebben 
gehad. Ook gaan de voorzitter en secretaris op regelmatige basis in gesprek met de directies van SZW 
en VWS om aandacht te vragen voor onderwerpen aan de kwaliteitstafel en opbrengsten uit de 
werkgroepen.  
 
Save the date: 2e bijeenkomst 2 november 
Op vrijdag 2 november van 10.00-12.30 uur vindt de 2e bijeenkomst van de kwaliteitstafel plaats bij 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen. 
Het programma wordt uiterlijk een week van te voren toegstuurd. Wilt u er rekening mee houden 
dat de aanmelding bij de receptie enige tijd kost? We hopen u te zien op 2 november! 
 


