
 

Nieuwsbrief Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 6 mei 2020 

Allereerst: we hopen dat het goed met u gaat!  
 
Het coronavirus heeft ons op allerlei manieren flink te pakken. Sommigen 
van u zullen mogelijk zelf geveld zijn door het virus of hebben een naaste 
die ziek is geworden. Ook heeft COVID-19 beroepsmatig een grote 
impact. We wensen u allen veel sterkte en gezondheid in deze onzekere 
periode.   
 
Met deze nieuwsbrief brengen we u weer graag op de hoogte van de activiteiten en planning binnen de 
Kwaliteitstafel.  
 
Verlenging Kwaliteitstafel periode 
Als gevolg van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen zijn enkele bijeenkomsten uitgesteld. 
De 6e bijeenkomst van de kwaliteitstafel stond gepland op 24 april en wordt nu vooralsnog gehouden op 3 juli 
2020. Het slotsymposium is verzet van 4 juni 2020 naar 2 oktober 2020. Het ministerie van SZW heeft 
toestemming gegeven voor de verlenging van de Kwaliteitstafel tot 2 oktober 2020.  
In de komende periode wordt gewerkt aan de afronding van de rapportage van het onderzoek naar structurele 
financiering voor een duurzaam kennis- en kwaliteitsbeleid van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Dit 
vormt een belangrijke basis voor het advies dat vanuit de kwaliteitstafel wordt opgesteld en dat overhandigd 
wordt aan de staatssecretaris van SZW.  
 
6e bijeenkomst 
De 6e bijeenkomst staat gepland op 3 juli 2020. Afhankelijk van de coronamaatregelen en online mogelijkheden 
voor bijeenkomsten zal deze fysiek of digitaal plaatsvinden. Bij voorkeur is er een fysieke bijeenkomst, maar 
inmiddels zijn er goede ervaringen met online evenementen. Het doel van deze bijeenkomst is vooral gericht op 
de bespreking van het conceptadvies voor de borging van alle in gang gezette acties van de kwaliteitstafel en de 
structurele financiering voor een duurzaam kennis- en kwaliteitsbeleid.   
 
Slotsymposium: 2 oktober  
Het slotsymposium is verplaatst naar vrijdag 2 oktober 2020. Tijdens het slotsymposium zullen alle producten van 
de kwaliteitstafel gepresenteerd worden, waaronder: 
- een magazine met de maatschappelijke meerwaarde van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts, 
- de kennisagenda voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde,  
- ervaringen van de pilot academische werkplaats arbeid en gezondheid nieuwe stijl,  
- een werkprogramma voor gezamenlijke richtlijnen voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen,  
- een format voor de implementatie van deze richtlijnen. 
Last but not least, wordt tijdens het slotsymposium het advies voor een duurzame kennis- en 
kwaliteitsontwikkeling en de structurele financieringswijze hiervoor overhandigd aan de staatssecretaris van SZW.  
 
2e voortgangsrapportage aan de staatssecretaris SZW 
In maart 2020 is de tweede voortgangsrapportage van de Kwaliteitstafel aan de staatssecretaris opgeleverd en 
voorzien van een teken van gelezen door de staatssecretaris. De voortgangsrapportage is aan deze nieuwsbrief 
toegevoegd (bijlage 1) en kunt u delen met uw achterban. De voortgangsrapportage beschrijft de voortgang en 
de resultaten over de periode 2019 en de planning voor 2020. Deze planning is vanwege de coronacrisis 
weliswaar iets achterhaald, maar heeft nog betrekking op 2020.  
 
 
 



 

ZonMw programma Poortwachtersproces 
Naar aanleiding van de brief van de minister van 
SZW op 20 december 2018 en een pakket 
maatregelen om de 
loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte 
makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken, 
heeft ZonMw in opdracht van SZW een 
programma ontwikkeld. Het programma heeft 
een looptijd van 2020-2025 en bestaat uit 2 
lijnen: 1) Professionalisering poortwachtersproces en 2) Verbetering re-integratieproces. Daarnaast is er ruimte 
voor een kwaliteits- en innovatie impuls.  
Meer informatie over dit programma is te vinden op: ZonMw programma Poortwachtersproces 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Poortwachter/Verbetering_kwaliteit_poortwachtersproces__.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Poortwachter/Verbetering_kwaliteit_poortwachtersproces__.pdf

