
 

 

 
 
Tweede voortgangsrapportage Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 

Inleiding 
Naar aanleiding van eerdere rapporten (o.a. ‘Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen’) waarin het tekort aan 
bedrijfs- en verzekeringsartsen is gesignaleerd, heeft de toenmalige minister van SZW, dhr. Asscher, de 
aanbeveling opgevolgd om een kwaliteitstafel te faciliteren. Met de benoeming van drs. Jenneke van Veen als 
onafhankelijk voorzitter en prof. dr. Karin Proper (RIVM) als onafhankelijk secretaris, is de Kwaliteitstafel per 1 
juni 2018 van start gegaan voor een duur van 2 jaar. Dit betekent dat de kwaliteitstafel ophoudt per 1 juni 2020.  
 
Deze rapportage bevat de tweede voortgangsrapportage van de kwaliteitstafel bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskunde. Aan het einde van de kwaliteitstafel (juni 2020) wordt een rapport met advies 
opgeleverd. De eerste voortgangsrapportage vindt u in de bijlage (Bijlage 1).  
 
Voor een toelichting op de structuur die de Kwaliteitstafel heeft gekozen en de informatie over de drie 
werkgroepen die in 2018 zijn ingezet, verwijzen we naar Bijlage 2. 
 
Taakopdracht  
Het doel van de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde is om de instroom in de beroepen van 
bedrijfs- en verzekeringsarts te verhogen en de dreigende tekorten op te lossen door middel van het bevorderen 
van een duurzame kennis- en kwaliteitsontwikkeling. Voor het realiseren van een duurzaam kwaliteitsbeleid is 
structurele financiering essentieel. Om die reden omvat de taakopdracht van de Kwaliteitstafel tevens te komen 
tot een uitvoerbaar en gedragen model voor de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid. 
 
Structurele financiering  
Zoals beschreven in de eerste voortgangsrapportage (zie Bijlage 1) is een oplossing voor structurele financiering 
van essentieel belang. Zonder een werkbaar financieringsmodel, zullen de voorgestelde en ingezette acties van de 
Kwaliteitstafel niet gerealiseerd kunnen worden. Op basis van het onderzoek uitgevoerd door het Nivel in 
samenwerking met Zorgvuldig Advies, in opdracht van SZW, lijkt geen draagvlak te zijn voor een model met alleen 
financiering vanuit de markt. De voorlopige resultaten wijzen naar een vorm van hybride financiering, waarbij er 
zowel privaat als publiek wordt bijgedragen aan een structureel kennis- en kwaliteitsbeleid, inclusief de 
financiering van de opleidingen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. 
 
Het onderzoek is gestart in oktober 2019 en zal een eindrapport opleveren in maart 2020. Voor het onderzoek is 
een begeleidingscommissie ingesteld waarbij de voorzitter van de Kwaliteitstafel tevens de voorzitter van de 
begeleidingscommissie is. Ook fungeren de leden van de kwaliteitstafel als klankbordgroep. Tijdens de 5e 
bijeenkomst van de kwaliteitstafel op 10 januari 2020 is uitgebreid over het onderwerp en opties voor 
financieringsmodellen gesproken. De uitkomsten hiervan worden later in ons eindrapport en advies aan de 
staatssecretaris verwerkt.  
 
De namen van de organisaties die deel hebben genomen aan de kwaliteitstafel zijn in Bijlage 3 opgenomen. 

 
Voortgang  
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd en zijn de ingestelde werkgroepen actief aan de slag gegaan met hun 
opdrachten voor het ontwikkelen van een duurzaam kennis- en kwaliteitsbeleid. Hieronder leest u de voortgang 
en resultaten.  
 
 



 

 

Resultaten 2019  

Op basis van verkennende gesprekken in het begin van de kwaliteitstafel is een aantal onderwerpen naar voren 

gekomen die van belang zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de kwaliteitstafel. Van alle opgehaalde 

onderwerpen is een top 3 samengesteld en zijn 3 werkgroepen gevormd die tot doel hadden de volgende 

onderwerpen uit te werken: 1.  Opleidingen, 2. Richtlijnen, 3. Academisering, en twee overstijgende thema’s: 4. 

Maatschappelijke meerwaarde, 5. Kennisagenda. Deze laatste thema’s zijn ondergebracht in de werkgroep 

Academisering. 

 

Iedere werkgroep bestaat uit 2 leiders en een groep van circa 5 vertegenwoordigers van direct betrokken 

organisaties. De werkgroepleiders hebben geregeld overleg met de voorzitter en secretaris om de plannen en 

realisatie te bespreken. Dit blijft de werkwijze tot juni 2020.  

 

De leden van de werkgroepen zijn vermeld in Bijlage 4.  

Werkgroep Opleidingen 
De werkgroep Opleidingen heeft zich als doel gesteld de instroom in de opleiding tot bedrijfsarts en 
verzekeringsarts te vergroten. Om dit te bereiken zijn de volgende plannen opgesteld: 
1. Waar mogelijk en zinvol gezamenlijke modules in theoretische deel van de opleiding bedrijfsgeneeskunde en 

verzekeringsgeneeskunde vanuit de gedachte dat dit de overstap van het ene specialisme naar het andere 

vergemakkelijkt en loopbaanperspectief aantrekkelijker maakt. Daarnaast ontstaat meer begrip voor elkaars 

werk en zal het de samenwerking vergemakkelijken..  

2. Meer mogelijkheden voor specialisatie. 

3. Meer aandacht voor preventie opnemen in de opleiding (in ieder geval tot bedrijfsarts) vanuit de gedachte 
dat deze taken spreken en aantrekkelijk zijn voor potentiële instromers. 

4. Verkennen mogelijkheid tot een opleidingsfonds / landelijk werkgeverschap voor de aio’s. 
 
Ad 1. Gezamenlijke modules in de opleiding BG/VG 
In 2017 zijn vanuit de beroepsverenigingen landelijke opleidingsplannen (LOB voor bedrijfsartsen en LOV voor 
verzekeringsartsen) opgeleverd. In een apart voorstel is benoemd voor welke elementen gecombineerd onderwijs 
meerwaarde heeft in de opleiding. Als vervolg op de oplevering van de LOP’s in 2017 zijn beide 
opleidingsinstituten (SGBO en NSPOH) en de praktijkinstellingen (arbodiensten en UWV) in 2018-2019 actief 
geweest om de opleidingsprogramma’s te laten aansluiten bij de LOP’s en de toetsboeken te implementeren. Dit 
is inmiddels afgerond.  
 
Ad 2. Specialisatie 
De conclusie van de werkgroep is dat een aio’s tijdens de 4 jaar Medische Vervolgopleiding (MVO) al veel moet 
leren en dat specialisatie eigenlijk meer een onderwerp is voor na deze 4 jaar. Als er financiële middelen 
beschikbaar komen om de stage- en onderzoekperiodes in de opleiding uit te breiden, zou dit een mogelijkheid 
geven voor een eerste verdieping op een gewenst thema. Alle andere MVO’s kennen ruime stagemogelijkheden 
of hebben verschillende plekken waar de opleiding in de praktijk wordt voldaan. De werkgroep heeft de volgende 
aanbevelingen: 

• meer ruimte voor (keuze)stages. De kwaliteit van de opleiding zal toenemen omdat een structuur van 
meerdere stages ontstaat waardoor het aanbod van leerwerkplekken voor de aio’s meer divers wordt. Door 
deze stages wordt het ook mogelijk voor de aio’s om kennis te verbreden (andere werkwijzen binnen het 
eigen vak of stages bij andere vakgebieden) en / of te verdiepen (binnen het eigen vak). Door langere stages 
voor uitwisseling tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen zal de kennis van elkaars werk en de 
samenwerking verbeteren1. 
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• meer ruimte voor onderzoeksstages. Voor elke aio’s zou een minimum van 40 dagen wenselijk zijn. Optioneel 
kan middels het inzetten van een keuzestage de periode worden verruimd. De wens zou zijn om op deze wijze 
een onderzoeksstage te kunnen doen van 50 – 80 dagen. Dit geeft mogelijkheden voor een aio’s om een dag 
per week bij een vakgroep te zitten, of bv een 0-uren aanstelling wat ook (de noodzakelijke) toegang geeft tot 
literatuur.  

• promotieonderzoek kunnen combineren met de MVO. Om promotieonderzoek te laten toenemen lijken 
verbetering van de infrastructuur voor academisering, de samenwerking tussen de academische 
werkplaatsen en de MVO’s en landelijke financiering noodzakelijk. De werkgroep beveelt aan om structureel 
2 promotieplekken te financieren voor aio’s, voor zowel bedrijfsgeneeskunde als verzekeringsgeneeskunde. 

 
De financiering van de huidige opleidingen is een toenemend punt van zorg voor de opleidingsinstellingen in de 
praktijk. De kosten zijn hoog, zeker ten opzichte van het aantal bedrijfs- en verzekeringsartsen dat nodig is2. 
Bovenstaande kwaliteitsslag zal niet uitsluitend door de sector zelf gefinancierd kunnen worden. Externe 
financiering is noodzakelijk. Het onderzoek naar de structurele financiering van het Nivel heeft bovenstaande 
aanbevelingen meegenomen als onderdeel van de mogelijke financieringsmodellen. 
 
Ad 3. Preventie 
Door de invoering van het LOP BG, waar preventie zeer uitgebreid in naar voren komt, is de aandacht voor 
preventie in de opleiding geborgd. Het vaker opzetten en uitvoeren van de preventieve opdrachten binnen de 
praktijkopleiding is wenselijk. Het realiseren van ruimere stagemogelijkheid, waarbij de invoering van een stage 
gericht op preventie, is een mogelijke verbetering. Tijdens de 4e bijeenkomst van de Kwaliteitstafel (28 juni 2019) 
is in een werksessie ideeën opgehaald over wat er nodig is vanuit de opleiding om de bedrijfs- en 
verzekeringsartsen in opleiding effectief te ondersteunen bij hun taken voor effectieve preventie. Er zal een 
aanbeveling komen om preventie in de opleiding en praktijk te verbeteren. Dit plan is in de werkgroep in 
december 2019 besproken en wordt in maart nog verder uitgewerkt. Verdere uitwerking van een stage gericht op 
preventie zal hierbij worden meegenomen. 
 
Ad 4. Landelijk werkgeverschap/opleidingsfonds 
In opdracht van de kwaliteitstafel heeft Capgemini een verkenning uitgevoerd naar een vorm van landelijk 
werkgeverschap voor bedrijfs- en verzekeringsartsen in opleiding (zie Bijlage 5). Een landelijk werkgeverschap 
houdt in dat artsen in opleiding tot specialist niet in dienst zijn van de instelling waar ze hun opleiding volgen, 
maar in dienst komen van één werkgever. De algemene conclusie van de verkenning is dat er onvoldoende sprake 
is van een positieve business case van een landelijk werkgeverschap voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen in 
opleiding. Een belangrijke verklaring van deze conclusie is dat er sprake is van een andere context, infrastructuur 
en financiering voor de opleidingen tot bedrijfsarts en verzekeringsarts dan voor de opleidingen in de 
praktijkvoorbeelden.  
Op basis van de verkenning wordt een centraal regieorgaan geadviseerd, bij voorkeur aangevuld door een 
garantiefonds en het instellen van een opleidingsfonds. Voor het organiseren van centrale monitoring en sturing 
op de instroom kan een model van een centraal regie-orgaan worden ingericht, waar alle betrokken partijen aan 
deelnemen. Het instellen van een garantiefonds borgt de financiering van de opleiding en de benodigde 
opleidingscapaciteit ook in tijden van economische tegenslag. Het instellen van een centraal opleidingsfonds 
maakt het mogelijk een kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen en de financiering hiervan breder te laten dragen. De 
haalbaarheid van het garantiefonds en/of het centraal opleidingsfonds is mede afhankelijk van de uitkomsten van 
het lopende onderzoek naar de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid. De resultaten van het onderzoek 
Landelijk Werkgeverschap zijn gepresenteerd tijdens de 5e bijeenkomst van de kwaliteitstafel, op 10 januari 2020.  
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Werkgroep Academisering 
Binnen de werkgroep academisering is het doel vooral gericht op het bevorderen/verbeteren van de kwaliteit van 
het handelen van bedrijfsarts en verzekeringsarts en de wetenschappelijke inbedding hiervan. Daarvoor zijn de 
volgende plannen opgesteld: 
1. Ontwikkelen van een kennisagenda voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, en een periodieke update 

voor het identificeren van nieuwe kennishiaten. 
2. Aantonen van de maatschappelijke meerwaarde van bedrijfsarts en verzekeringsarts. 
3. Het verbeteren van de kennisinfrastructuur: meer hoogleraren en academische werkplaatsen. 
4. Meer sociale geneeskunde en i.h.b. arbeid en gezondheid in het raamplan geneeskunde. 
 
Ad 1. Kennisagenda  
In het voorjaar van 2019 is gestart met de ontwikkeling van een kennisagenda voor de bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskunde. Deze kennisagenda wordt ontwikkeld volgens de methodiek van het Kennisinstituut 
van de FMS. Allereerst werd een projectleider aangesteld en een werkgroep met academisch georiënteerde 
collega’s van alle drie de verenigingen. Vervolgens werd onder een brede groep stakeholders kennisvraagstukken 
voor het professionele handelen van de bedrijfsarts en verzekeringsarts opgehaald. Deze zijn in februari 2020 
geprioriteerd met een brede vertegenwoordiging van bedrijfs- en verzekeringsartsen en overige 
belanghebbenden (o.a. werkenden/patiëntenorganisaties, beleidsmakers, werkgeversvertegenwoordigers, 
andere professionals binnen het domein arbeid en gezondheid, overige zorgverleners met wie bedrijfs- en 
verzekeringsartsen frequent te maken hebben, wetenschappelijke verenigingen en onderzoeksgroepen).  
Voor mei 2020 ligt er een breed gedragen kennisagenda. Deze kennisagenda vormt het fundament voor het 
werkprogramma “ontwikkelen /bijstellen van nieuwe richtlijnen”, en is de basis voor onderzoek in de 
academische werkplaatsen (nieuwe stijl) en van het kenniscentrum van verzekerings- en bedrijfsartsen.  
 
Ad 2. Maatschappelijke meerwaarde 
In 2018 is gestart met een project gericht op het verkrijgen van inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van 
bedrijfsarts en verzekeringsarts. Inzicht in deze meerwaarde draagt bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid 
van deze beroepen. Het kan het specialisme van bedrijfsarts of verzekeringsarts verder onderbouwen en meer 
bekendheid geven. Tijdens een paar bijeenkomsten van de Kwaliteitstafel is hiervoor informatie opgehaald. De 
rapportage met de beschrijving van de kwalitatieve meerwaarde van de beide beroepsgroepen aan de hand van 4 
casussen is gereed. Deze rapportage omvat tevens voorbeelden van onderzoeken waaruit de kwantitatieve 
meerwaarde blijkt. Dit document, dat de maatschappelijke meerwaarde van bedrijfs- en verzekeringsartsen 
aangeeft, wordt door betrokken stakeholders gedragen. Dit document wordt in de eerste helft van 2020 in een 
aantrekkelijk magazine vormgegeven. Het magazine geeft politiek en beleid inzicht in wat beide beroepen 
betekenen voor gezond aan het werk en een succesvolle re-integratie, c.q. het voorkomen van 
arbeidsongeschiktheid. Het is de bedoeling dat de voorzitter van de kwaliteitstafel dit magazine op het 
slotsymposium van de kwaliteitstafel aanbiedt aan de staatssecretaris van SZW. 
 
Ad 3. Kennisinfrastructuur academische werkplaatsen en hoogleraren 
In 2019 heeft er een verkenning voor een academische werkplaats arbeid en gezondheid (AWAG) nieuwe stijl 
plaatsgevonden. De resultaten van de verkenning zijn beschreven in een rapport (zie Bijlage 6). Deze verkenning 
betrof een verkenning naar bestaande academische werkplaatsen, inclusief hun structuur, financiering en 
resultaten. Naar aanleiding van de verkenning van academische werkplaatsen is er een document opgesteld met 
de randvoorwaarden voor een pilot AWAG nieuwe stijl (zie Bijlage 7). Vanwege de voorkeur om aan te sluiten bij 
een bestaande infrastructuur zijn er in december 2019 gesprekken geweest met de coördinatoren van de drie 
AWAG’s: Amsterdam UMC, UMCG, en Tranzo. Op basis van die gesprekken en de ingediende voorstellen is eind 
december 2019 besloten de pilot AWAG Nieuwe Stijl uit te laten voeren door Amsterdam UMC. SZW verleent 
hiervoor 50.000 euro voor een duur van 1 jaar. De pilot is in januari 2020 van start gegaan. Eind 2020 vindt een 
evaluatie plaats. Hiervoor is nog budget nodig en zal een onafhankelijke evaluatiecommissie geïnstalleerd moeten 
worden. 
 



 

 

Ad 4. Meer sociale geneeskunde, i.h.b. arbeid en gezondheid in raamplan geneeskunde 
In oktober 2018 is namens de kwaliteitstafel een brief gestuurd aan de staatssecretaris van SZW met het verzoek 
meer ruimte te geven voor sociale geneeskunde, en arbeid en gezondheid in het bijzonder, in het herziene 
Raamplan Artsopleiding. De staatssecretaris van SZW heeft daarop een gesprek gehad met haar ambtsgenoten bij 
VWS, waarin is afgesproken periodiek een gesprek te houden over deze onderwerpen.  
 
De NVAB en NVVG zijn vertegenwoordigd bij de KNMG-werkgroep die zich buigt over het raamplan. Het 
visiedocument van het raamplan is nog in wording, maar er wordt nadrukkelijk weergegeven dat de arts van de 
toekomst een ander soort dokter in een andere context zal worden. Daarin lijkt de positie van de sociale 
geneeskunde meer en beter verankerd te worden.  
 
Werkgroep Richtlijnen 
De werkgroep Richtlijnen heeft zijn plannen vooral gericht op de implementatie van de richtlijnen in de dagelijkse 
praktijk vanuit het belang dat bestaande richtlijnen gebruikt worden. Concreet zijn de volgende plannen 
opgesteld:  
1. Implementatie van de door NVAB, GAV, NVVG bestaande geïntegreerde richtlijn depressie. 
2. Opstellen van een format voor de implementatie van deze en andere gezamenlijke richtlijnen en protocollen. 
3. Geactualiseerd werkprogramma 2019 – 2023 voor de herziening van en ontwikkeling van richtlijnen voor 

bedrijfsarts en verzekeringsarts in samenwerking met aanpalende disciplines. Hierbij vormt de nog vast te 
stellen kennisagenda de basis. 

4. Inbedden van geautoriseerde richtlijnen voor bedrijfsarts en verzekeringsarts in zorgstandaarden ZIN. 
 
Ad 1. Implementatie geïntegreerde richtlijn depressie 
In het voorjaar 2019 is gestart met een project gericht op de implementatie van de richtlijn depressie. 
Deelnemers voor de voormeting en de focusgroepen zijn geworven, richtlijn app is ontwikkeld (Moniq) en deze 
wordt ingezet om de nalevingsdata te verzamelen. Er is een training gehouden en er wordt gebruik gemaakt van 
de nieuwe E-learning module RL-Depressie. Analyses en rapportage vindt plaats in het voorjaar van 2020.  
 
Ad 2. Format implementatie richtlijn 
Als onderdeel van de implementatie van de richtlijn depressie wordt tevens een format opgeleverd voor de 
implementatie van andere richtlijnen. Deze wordt in maart 2020 opgeleverd.  
Vanaf dat moment zal dit format toepasbaar zijn voor bestaande richtlijnen om de implementatie van richtlijnen 
te bevorderen.  
 
Ad 3. Geactualiseerd werkprogramma richtlijnen  
De werkgroep werkt aan een actualisatie van het werkprogramma voor de ontwikkeling, herziening en 
prioritering van NVAB-richtlijnen, NVVG-richtlijnen en VG-protocollen. Het gaat hier om een integratie van de 
richtlijnen en protocollen van bedrijfs- en verzekeringsartsen. Waar nodig wordt de samenwerking met andere 
disciplines meegenomen in de richtlijn. Echter, in essentie blijft de richtlijn gericht op het handelen van bedrijfs- 
en verzekeringsartsen, die beiden vanuit het medische domein werken. In 2019 is een review van de evidentie en 
de context van protocollen uitgevoerd, om te komen tot het bepalen van de noodzaak tot herziening van de 
genoemde richtlijnen en protocollen (zgn ‘actualiteitsonderzoek’). Deze actualisatie van het werkprogramma voor 
richtlijnen en een programma voor 2020-2025 is in april 2020 gereed. Bij dit werkprogramma voor de komende 
jaren is de nieuwe kennisagenda voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde leidend. 
 
Ad 4. Inbedding in zorgstandaarden 
Zodra de richtlijnen zijn ontwikkeld en geïmplementeerd, moeten ze in het register van de bestaande 
zorgstandaarden van het (Zorginstituut) worden ingebed, zodat de taken en bevoegdheden van de bedrijfs- en 
verzekeringsartsen ook voor andere professionals zichtbaar zijn. Betrokkenheid en financiering door 
zorgverzekeraars is hierbij voorwaardelijk, en reden dat de NVAB- en NVVG-richtlijnen tot nu toe niet ingebed 
konden worden in de zorgstandaarden.  



 

 

Imago en aantrekkelijkheid beroep 
De reguliere imagocampagne voor bedrijfsartsen loopt door in 2020 met de campagne 'Arbeid & Gezondheid: De 
Andere Dokter' met een uitbreiding naar verzekeringsartsen. SZW heeft eind december 2019 besloten 50.000 
euro hiervoor ter beschikking te stellen. Het doel van de campagne is om de bekendheid en het imago van de 
specialisaties bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde onder studenten te versterken. De scope van de 
campagne is daarmee verbreed naar het domein arbeid en gezondheid, en in het bijzonder gericht op de 'vroege 
oriëntatie', meer specifiek de 1e/2e/3e jaars geneeskundestudenten. Om ook hier de interesse aan te wakkeren 
gaan verzekerings- en bedrijfsartsen in 2020 samen optrekken. Ze treden hierbij als één domein Arbeid & 
Gezondheid zichtbaar naar buiten. Dit gebeurt o.a. via een online portal die relevante informatie ontsluit voor 
geïnteresseerden. Ook gaan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen gezamenlijk stands en workshops verzorgen 
voor studenten geneeskunde. Daarnaast wordt creatieve online content gemaakt, specifiek gericht op deze 
doelgroep. De campagne is een initiatief van de beroepsverenigingen NVVG en NVAB, de brancheorganisaties 
OVAL en KoM en de opleidingsinstituten NSPOH en SGBO.  
 
Taakdelegatie 
In 2018 is er een werkwijzer Taakdelegatie voor bedrijfsartsen ontwikkeld. Deze werkwijzer is echter niet door 
alle betrokken partijen ondersteund. Zo heeft de FNV aangegeven de werkwijzer niet te steunen, omdat 
ingebrachte feedback onvoldoende is verwerkt. Het is van belang om na 2020 de implementatie van de 
werkwijzer te monitoren en te evalueren in hoeverre hiermee de kwaliteit van de bedrijfsgeneeskunde op peil 
blijft. De NVVG heeft in december 2019 haar standpunt Taakdelegatie herzien.  
 
Plannen tot juni 2020 
6e bijeenkomst kwaliteitstafel 
Op 24 april 2020 zal de zesde en tevens laatste bijeenkomst met de leden van de Kwaliteitstafel plaatsvinden. 
Tijdens deze bijeenkomst zullen met name de resultaten van het onderzoek naar structurele financiering voor het 
kennis- en kwaliteitsbeleid voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde besproken worden. Tevens zullen 
voorzitter en secretaris een conceptadvies voor de borging van alle in gang gezette acties van de kwaliteitstafel en 
de structurele financiering hiervoor voorleggen aan de leden en bespreken tijdens de laatste bijeenkomst.  
Dit advies zal voorafgaand aan het slotsymposium op 4 juni door de voorzitter en secretaris van de kwaliteitstafel 
met de staatssecretaris van SZW besproken worden.  
 
Slotsymposium 4 juni 2020 
Aan het einde van de 2-jaar durende periode van de Kwaliteitstafel wordt op 4 juni een slotsymposium 
georganiseerd.  
Tijdens de periode van de Kwaliteitstafel zijn vele acties in gang gezet en producten tot stand gekomen, zoals een 
kennisagenda voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, een pilot academische werkplaats arbeid en 
gezondheid nieuwe stijl, een magazine met de maatschappelijke meerwaarde van bedrijfsarts en 
verzekeringsarts, een werkprogramma voor gezamenlijke richtlijnen voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen en 
een format voor de implementatie hiervan.  
Tijdens het slotsymposium overhandigen we ons advies voor een duurzame kennis- en kwaliteitsontwikkeling en 
de financieringswijze(n) hiervoor en tevens de vele producten die zijn ontwikkeld aan de staatssecretaris van 
SZW.  
 
Tot slot 
In de door de onderzoekers van het Nivel voorgestelde financieringsmodellen zijn scenario’s opgenomen op basis 
van de meest recente raming van de benodigde capaciteit voor bedrijfsartsen en voor verzekeringsartsen. 
Volgens deze raming 3is er anno 2019 nog steeds een tekort van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Het advies 
van het Capaciteitsorgaan december 2019 is dat er jaarlijks 250-260 aio’s in de opleiding tot bedrijfsarts en 70-75 
aio’s in de opleiding tot verzekeringsarts moeten instromen om het benodigde aantal bedrijfsartsen en 
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verzekeringsartsen te kunnen leveren. Ondanks dat de instroom in de beide opleidingen iets verhoogd is in de 
afgelopen paar jaar, stevenen we nog steeds af op een tekort, met name voor de bedrijfsartsen. Het verschil in 
het tekort tussen bedrijfsartsen- en verzekeringsartsen in opleiding heeft onder meer te maken met de 
financieringsbron. De financiering voor de opleiding tot verzekeringsarts komt van het UWV, dat budget krijgt van 
SZW, terwijl de opleiding tot bedrijfsarts door een deel van de arbodiensten wordt gefinancierd en hier publieke 
financiering ontbreekt.  
 
De eerste resultaten van het onderzoek naar een structureel financieringsmodel wijzen op een hybride 
financieringsmodel, waarin financiering zowel vanuit de markt als ook van de overheid komt. Zoals reeds 
benoemd in onze eerste voortgangsrapportage (Bijlage 1) is structurele financiering essentieel voor de realisatie 
en borging van alle ingezette acties vanuit de kwaliteitstafel. Deze acties zorgen immers voor een bevordering van 
een duurzaam kennis- en kwaliteitsbeleid binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Dit alles vanwege het 
grote maatschappelijke belang: het waarborgen van een gezonde werkende, duurzame inzetbaarheid van 
werkenden en het betaalbaar houden van de sociale zekerheid.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Mw. drs. J.A.H. van Veen 
Voorzitter kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 
 

 

 


