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Graag brengen we u weer op de hoogte van de voortgang van de activiteiten binnen de Kwaliteitstafel. De 
werkgroepen zijn inmiddels voortvarend bezig met de uitvoering van de eerder opgestelde actieplannen. Ook lopen 
er andere trajecten die vanuit de Kwaliteitstafel zijn geïnitieerd. In deze nieuwsbrief leest u de voortgang.  
 
Terugblik 4e bijeenkomst: vooruitgang maar ook 
zorgen 
Op 28 juni 2019 vond de 4e bijeenkomst van de 
Kwaliteitstafel plaats. Dat was een jaar na de start van 
de Kwaliteitstafel en de eerste bijeenkomst. Een goed 
moment om terug te kijken op wat er in 1 jaar 
Kwaliteitstafel is gebeurd en wat er nog te doen staat 
voor het einde van de Kwaliteitstafel, eind mei 2020. 
De directie van SZW, G&VW gaf een korte reflectie op 
de Kwaliteitstafel. Het is duidelijk dat er bevlogen 
wordt gewerkt aan allerlei plannen en dat we 
voortgang boeken. Maar er zijn ook zorgen over de 
borging van de plannen en de financiering hiervoor. In 
de reflectie door de deelnemers kwam dit duidelijk 
naar voren. Gezien de maatschappelijke belangen blijft 
de kwestie over private financiering het belangrijkste 
discussiepunt.  
 

 
 
In de 4e  bijeenkomst hebben de deelnemers gewerkt 
aan het vraagstuk  preventie. Er zijn veel suggesties 
gegeven om preventie beter verankerd te krijgen in de 
opleiding en praktijk van de bedrijfsarts en 
verzekeringsarts. Deze suggesties zijn in de werkgroep 
Opleidingen besproken. 
  
 

 
Onderzoek naar structurele financiering van start!  
Het onderzoek naar een structurele financiering voor de kennis- en kwaliteitsontwikkeling binnen de bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskunde is in oktober 2019 van start gegaan! Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel in 
samenwerking met Zorgvuldig Advies. We zijn verheugd dat het onderzoek na een lange aanloop van start is gegaan, 
maar hebben ook zorgen over de opdracht, dat zich richt op de uitvoerbaarheid en de vormgeving van een privaat 
financieringsmodel. De voorzitter van de Kwaliteitstafel, mw. Van Veen, is tevens voorzitter van de 
begeleidingscommissie voor het onderzoek naar de financiering. De begeleidingscommissie heeft aan de 
onderzoekers meegegeven om breder te kijken dan alleen naar de private sector. De eerste resultaten zullen tijdens 
de 5e bijeenkomst gepresenteerd worden. De leden van de kwaliteitstafel fungeren voor dit onderdeel als 
klankbordgroep voor de onderzoekers. 
 
5e bijeenkomst 
Structurele financiering en borging van de ingezette acties en plannen is van essentieel belang voor de realisatie van 
de doelen van de Kwaliteitstafel. De eerstvolgende bijeenkomst zal daarom volledig in het teken staan van deze 
onderwerpen. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 10 januari 2020. 



 
 
 
 
 
Pilot AWAG Nieuwe Stijl 
De verkenning van een (vernieuwing van) academische werkplaats arbeid en gezondheid (AWAG) is in oktober 2019 
afgerond. De resultaten zijn beschreven in de bijlage. Naar aanleiding van de verkenning hebben we 
randvoorwaarden voor een pilot “AWAG Nieuwe Stijl” opgesteld. We gaan hierover nu in gesprek met de 
coördinatoren van de bestaande AWAGs om te kijken welke mogelijkheden zij hebben om hun academische 
werkplaats uit te breiden naar de structuur van de “Nieuwe Stijl”. Op basis van de gesprekken zal een keuze gemaakt 
worden en gaat in december 2019 de pilot van start.   
 
Verkenning landelijk werkgeverschap  
Vanuit de werkgroep Opleidingen is in de zomer 2019 gestart met een verkenning naar een vorm van landelijk 
werkgeverschap. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Capgemini en bestaat uit een inventarisatie naar de 
verwachte impact, de randvoorwaarden en een financieringsmodel voor een landelijk werkgeverschap van de 
opleiding tot bedrijfsarts en verzekeringsarts. Capgemini heeft inmiddels het meeste werk verricht en is in de 
afrondende fase. De resultaten zullen tijdens de 5e bijeenkomst toegelicht worden.  
 
Kennisagenda  
In de afgelopen zomer is gestart met de ontwikkeling van een kennisagenda specifiek voor de bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskunde. Inmiddels is een brede groep van stakeholders, waaronder bedrijfsartsen, 
verzekeringsartsen, deelnemers aan de Kwaliteitstafel, wetenschappers, patiëntenverenigingen, gevraagd om 
kennisvraagstukken aan te leveren. Deze input wordt momenteel bijeen gebracht en ontdubbeld in de werkgroep 
kennisagenda. In februari 2020 volgt een prioriteringsbijeenkomst. Het streven is om de kennisagenda in mei 2020 
gereed te hebben. 
 
Maatschappelijke meerwaarde 
Het onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van de bedrijfs- en verzekeringsartsen is afgesloten. De 
laatste feedback is gegeven tijdens de 4e bijeenkomst, en deze reacties zijn besproken in de werkgroep 
academisering. We zijn op dit moment bezig een publieksversie te laten maken om de maatschappelijk meerwaarde 
aan een breed publiek te kunnen verspreiden. Deze publieksversie willen we tevens uitreiken aan de deelnemers van 
de slotbijeenkomst en aanbieden aan staatssecretaris van SZW.  
 
Implementatie richtlijn depressie en werkprogramma richtlijnen BA/VA 
Voor het project om de implementatie van de richtlijn depressie te bevorderen is een praktijktest georganiseerd 
waaraan 70 bedrijfsartsen en verzekeringsartsen deelnemen. Er zijn 3 focusgroep bijeenkomsten geweest en met 
behulp van een app (MONIQ) en prestatie-indicatoren is de huidige naleving van de richtlijn in kaart gebracht. 
Daarnaast wordt gewerkt aan een actualisatie van het werkprogramma voor richtlijnen. De bestaande NVAB-
richtlijnen en Verzekeringsgeneeskundige protocollen die ouder zijn dan 5 jaar worden door middel van een “quick 
scan” gescreend op hun wetenschappelijke houdbaarheid. Ook wordt nagegaan of ervaringen in de praktijk nieuwe 
knelpunten hebben opgeleverd die bij een herziening moeten worden meegenomen.   
 
Slotsymposium  
Per 1 juni 2020 houdt de Kwaliteitstafel, na twee jaar, op. Op 4 juni 2020 vindt er een slotsymposium plaats, waarin 
alle opbrengsten van de Kwaliteitstafel worden gepresenteerd en wat er nodig is voor de borging van de resultaten. 
De staatssecretaris van SZW zal hierbij aanwezig zijn. Het exacte programma wordt nog vormgegeven, evenals de 
uitnodigingen. Nader bericht volgt maar houdt de datum van 4 juni vrij in uw agenda!  
 
Belangrijke data 
10 januari 2020 - 5e bijeenkomst Kwaliteitstafel 
4 juni 2020 - slotsymposium 


