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Terugblik op de Bedrijfsgeneeskundige 
Dagen 2018: ‘de retraite’

• Waardering vorig jaar: 7,8

• Verbeteringen/ innovaties:

• Meer vrouwelijke sprekers

• Verbeteringen in de app

• Nieuwe vormen:

• Naast verdiepende sessies ook ‘Ronde 

tafelsessies’

• Nieuwe vorm in parallelsessies: interview



Thema Bedrijfsgeneeskundige dagen 2019

Donderdag 23 mei Vrijdag 24 mei                                        



Werken

wer·ken (werkte, heeft gewerkt)

1. betaalde arbeid verrichten, een beroep 
uitoefenen: waar werk je?; (voornamelijk 
Nederland) werk ze! werk prettig!; het nieuwe 
werken flexibele manier van werken met inzet 
van digitale hulpmiddelen waardoor het niet 
nodig is steeds naar kantoor te komen

2. uitwerking hebben: op de zenuwen werken 
invloed uitoefenen op



Gezond: 
Geen statisch, maar dynamisch begrip

• Gezond worden

Curatie

• Gezond blijven

Preventie



Gezond

• Gezond lichaam

• Gezonde geest

• "Een gezonde geest in een gezond 
lichaam". 

• Gezond werk

• “Vitaal en duurzaam inzetbaar”.

• Gezonde organisatie

• Gezonde relaties



Leiderschap

Leidinggevende (werkgever)

Medewerker (werknemer)

Bedrijfsarts

Gezondheidszorg/ curatieve sector

(Zorg)Verzekeringsmaatschappij

Politiek

Regering (minister)/ Tweede Kamer



Wat vindt u terug in het programma ?

Gertjan Beens, bedrijfsarts, voorzitter NVAB

Bedrijfsarts en Leiderschap: waarheen? waarvoor?

Wat houdt leiderschap in vanuit professioneel perspectief? Wat betekent dat voor de 
positionering van de individuele bedrijfsarts? En van diens beroepsvereniging?

Dr. Kees van Vliet, bedrijfsarts, directeur NVAB

Medisch leiderschap van de bedrijfsarts

Medisch leiderschap is onderdeel van het competentieprofiel van de bedrijfsarts. De 
betekenis van dit begrip wordt nader verkend.

Dr. Evelien Brouwers, senior onderzoeker, Tilburg University, 
department Tranzo,Tilburg

Kortjakje en de bedrijfsarts: over niet-medische gesprekken en arbeidsparticipatie

Hoe kunnen sociale cognities belemmerend kunnen zijn voor werkhervatting en 
succesvolle arbeidsparticipatie. 



Wat vindt u terug in het programma ?

Dr. Joost van der Gulden, bedrijfsarts en hoofd SGBO, Frank Moret, bedrijfsarts en 
praktijkopleider en Monica Stigter, adviseur leren en ontwikkelen, allen SGBO, 
Radboudumc, Nijmegen

AIOS in the lead: wat betekent dat voor praktijkopleiders?

Een van de ambities in het Landelijk Opleidingsplan Bedrijfsgeneeskunde is om aios
meer zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven over hun eigen opleiding.

Willem Jan Steen, medisch directeur, ArgoAdvies, Nieuwegein. 

Goede leiding maakt verzuimbegeleiding overbodig

Daar waar verzuimbegeleiding zinvol is, dient deze zich uit te strekken naar het 
systeem op de werkvloer en zich niet alleen te richten op de klachten en coping 
van de werknemer.

Jenneke van Veen, voorzitter van de kwaliteitstafel bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskunde.

Jenneke zal vertellen over de ontwikkelingen bij deze tafel en het leiderschap dat 
vanuit bedrijfsartsen- en verzekeringsartsen is getoond en nog nodig is.



Wat vindt u terug in het programma ?

Prof. dr. Jet Bussemaker, hoogleraar, Leids Universitair Medisch Centrum. Governance
and Global Affairs, Den Haag

Zorg als sociale kwestie; medische klachten als uitkomst van maatschappelijke 
ongelijkheid. Waar ligt de sleutel tot verandering?

Professor Bussemaker gaat in op verschillen in ziekte en gezondheid tussen diverse 
bevolkingsgroepen en aangeven hoe we beter in kaart kunnen brengen waar deze 
verschillen door ontstaan, en belangrijker misschien nog , te kijken waar er 
mogelijkheden tot verandering zitten. Medische klachten, ziekte een beperkingen 
worden daarin niet als persoonlijk probleem opgevat, maar als maatschappelijk 
probleem. Dat heeft consequenties voor de arts-patiënt relatie, maar ook voor de 
relatie tussen professionals onderling, en de systemen waardoor zij aangestuurd 
worden. Waar liggen mogelijkheden voor veranderingen, en hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat goede voorbeelden opgeschaald worden?

Tip: Leest u ook het interview met haar in TBV




