
15:00 - 15:30 uur Ontvangst met koffie en thee en lekkers. 
 
15:30 - 15:40 uur Opening door Geert Van Hove,  
   bijzonder hoogleraar Disability Studies bij het Vumc. 
 
15:40 - 16:20 uur Lezing door Haije Wind, verzekeringsarts en  
   bijzonder hoogleraar Sociale  
    Verzekeringsgeneeskunde bij het AMC.  
 
16:20 - 16:50 uur Interactief gedeelte met stellingen. 
 
17.00 - 17.30 uur  Afsluiting met een hapje & drankje. 
 
Arbeidsdeskundigen, vergeet niet te tekenen voor uw accreditatie punten. 

Incompany Workshop  
 ‘Hoe krijgen we de cliënt centraal? De rol en 

het nut van onderzoek´ 

18 mei 2017 
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DE ROL EN HET NUT VAN ONDERZOEK 

HOE KRIJGEN WE DE KLANT CENTRAAL? 

  

 

 
Prof. Dr. Haije Wind  
 

h.wind@amc.uva.nl  

Mei 2017     

Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde 
 
Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid 
 
Academisch Medisch Centrum / Universiteit van  
 
Amsterdam 

 



Coronel Instituut

Disclosure  
(potentiële) belangenverstrengeling  Geen / zie hieronder  

 

Voor bijeenkomsten mogelijk 

Relevante relaties met bedrijven  

Bedrijfsnamen: 

 

 

Sponsoring of onderzoeksgeld 

 

Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding  

 

Aandeelhouder 

 

Andere relatie, namelijk ….. 

Ministerie van SZW, ZONMw, Instituut 

Gak 

 

UWV; Instituut Gak  

 

Niet 

 

Geen   
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Waarom wetenschappelijk 

onderzoek nodig is  
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Waarom wetenschap nodig is 

Eisen aan beoordelingen: 

• Transparant 

• Uniform beoordelingskader 

• Rechtsgelijkheid 

maar denk ook aan: 

• Onderbouwing  

• Effect van de beoordeling   
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Oordelen in onzekerheid  

• Oordelen in ambigue situaties, ondanks onduidelijkheden 

en onzekerheden 
 

• Vergelijkbaar met rechtspraak, vreemdelingenrecht, 

behandeling, etc.  
 

• Onjuist positief oordeel: ten onrechte toekennen (type 1 fout) 

Onjuist negatief oordeel: ten onrechte afwijzen (type 2 fout) 
 

• Toetsbaar, reproduceerbaar en consistent  
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MAOC 

Dit staat in de wet: 

…. als rechtstreeks en medisch objectief vast te 

stellen gevolg van ziekte of gebreken …. 

• Toetsbaar 

• Reproduceerbaar  

• Consistent* 
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Belang van objectiviteit  

• Gaat om principe van ‘gelijke monniken,  

gelijke kappen’  

• Het is verdelen van collectieve middelen  

• Uitgangspunt van draagvlak en solidariteit 

• Collectief belang versus individueel belang    
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Wetenschap?  

Van EXPERT –based  
 

   naar  

 

      EVIDENCE – based  
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Twee organisaties 

• KCVG: opgericht 2005.  

Samenwerking tussen: UWV, AMC, VUmc, UMCG  

Promotie onderzoek verzekeringsartsen  

Onderzoeksprogramma 

• AKC: opgericht in 2009 

Zet zich in voor professionalisering door en voor 

arbeidsdeskundigen 

Drie promotietrajecten voor arbeidsdeskundigen  

Onderzoeksprogramma  
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Ontwikkelingen  

Evidence based medicine vs Evidence based practice 

 

Mediprudentie vs Bibliotheek voor arbeidsdeskundigen 

 

Academische Werkplaatsen   
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Academische werkplaatsen 

• Klassiek: werkplaats voor klinische disciplines  

• Trias Academica: onderzoek , onderwijs 

en zorg onderzoek (innovatie) 

• Interactie tussen universiteit en praktijk  
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Waarom een academische 

werkplaats ?  
• Wetenschappelijke onderbouwing van het werk in de 

praktijk  

• Implementatie van kennis in de praktijk 

• Meer evidence based werken  

• Meer onderzoek dat gericht is op de  

praktijk  

• Leidt tot een betere kwaliteit van het handelen van 

verzekeringsartsen  

 

A bridge between science and 

practice  
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Academische werkplaats binnen 

UWV  

• Samenwerking tussen de Academische Medische Centra 

(AMC, VUmc en UMCG) en UWV kantoren  

• Vragen en problemen uit de praktijk worden voorgelegd 

aan Universiteit  

• Resultaten van onderzoek worden in de praktijk uitgetest 

en geïmplementeerd 
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Een voorbeeld van een 

nieuw onderzoek   
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De werkende centraal ! 

• Initiatief Instituut Gak: 

Onderzoeksprogramma 

• Uitgangspunt: 

Leveren van een bijdrage aan 

duurzame arbeidsparticipatie van 

(potentieel) werkenden  
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Definitie van Gezondheid  

• Oude definitie: 

‘…. toestand van geestelijk en lichamelijk 

welbevinden ….’ 

• Nieuwe definitie (Huber et al.): 

   'Gezondheid als het vermogen om je aan te  

    passen en je eigen regie te voeren, in het  

    licht van de sociale, fysieke en emotionele 

    uitdagingen van het leven' 
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Belangrijke begrippen 

• Zelfmanagement  

 

 

• Gedeelde besluitvorming  
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Wat betekent dit?  

Consequentie voor professionals Arbeid en 

Gezondheid: 

van: alwetende reparateur 

  naar: meedenkende adviseur  
     (Van Dijk & Schaufeli, TBV 22, 2015) 

 

Maar hoe kunnen professionals deze rol 

invullen?  
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Doel  

• Integratie van bedrijfs- en 

verzekeringsgeneeskundige opleidingen en 

disciplines 

• Afstemming met het relevante werkveld 

• Ontwikkeling van implementeerbare 

gewenste instrumenten en antwoorden 

• Deze ook echt implementeren  
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Opzet  

• Vier projecten: 3 onderzoeksprojecten + 1 

proeftuin  

• Betrokkenheid: hoogleraren Sociale 

Geneeskunde, beroepsverenigingen, 

opleiding 

• AMC, VUmc, UMCG  

• NVAB, NVVG, NSPOH  
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Onderzoek hoofdlijnen 

• De duurzame inzetbaarheid en participatie van de werkende 

staat centraal 
 

• Invulling van de werkende bij self-management, eigen regie en 

steun van zijn directe (thuis)situatie  
 

• Andere rol voor professionals op het sociaalgeneeskundig 

werkveld waarbij de samenwerking tussen bedrijfs- en 

verzekeringsarts in het programma centraal staat 
 

• Het is belangrijk dat de ontwikkelde kennis en innovaties in de 

dagelijkse praktijk van bedrijfs- en verzekeringsartsen wordt 

uitgetest en geëvalueerd 
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Centrale vraagstelling  

Op welke wijze kunnen sociaalgeneeskundigen vanuit 

een integrale en geïntegreerde aanpak bijdragen 

om de werkende in staat te stellen zo goed mogelijk 

zijn eigen rol in te vullen als het gaat om 

werkbehoud en terugkeer naar werk?    
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Projecten  

1. Actief betrekken van de sociale context in het  

    sociaal geneeskundig handelen  

 

2. Eigen regie en (zelf-)redzaamheid voor  

    werkenden met een chronische ziekte  

 

3. Inbreng van de chronisch zieke bij begeleiding  

    naar werk en beoordeling van functionele  

    mogelijkheden  

4. Implementeren en evalueren in de praktijk  
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Schema  
Sociale omgeving  

 

 

Client/ 

werkende  Informatie/ 

Inbreng  

Verzuim/ 

terugkeer naar 

werk 

Beoordeling functionele 

mogelijkheden/ prognose 

Preventie  

Project 1 

Project 2  

 

 

 

 

 

Academie   praktijk 

 

 

Concept product 

 

Eindproduct 

 

Disseminatie 

 

Implementatie 

producten  

Project 4 

Sociaal 

geneeskundigen 
Proeftuin: 

Project 3  
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Verwachte producten 

• Methodiek en trainingsmodule voor in kaart brengen en betrekken van 

sociale omgeving van de werkende in begeleiding en beoordeling 

(project 1)  

• Training voor sociaal geneeskundigen m.b.t. ondersteunende rol bij 

versterken van zelfredzaamheid van werkenden ter voorkoming van 

uitval (project 2) 

• Specifieke informatie van de werkende die betrokken wordt bij 

begeleiding naar werk door bedrijfsartsen en bij 

arbeidsongeschiktheidsbeoordeling door verzekeringsartsen (project 3) 

• Implementatieplan met materialen, trainingsplan en promotiestrategie 

(project 4)  
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Planning  

• Looptijd hele project 5 jaar 

 

• Deelprojecten: 4 jaar 

 

• Proeftuin: extra jaar  
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Waarom onderzoek lastig 

kan zijn  
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Knelpunten 

• Wat zijn relevante onderwerpen?  

• Voor wie en waarom zijn deze relevant? 

• Kan het wel onderzocht worden?  

• Lastige context  

• Lastige uitkomstmaten  
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Onderzoek vorm 

• Randomised Controlled Trial: hoogste graad 

van bewijs voor effectiviteit 

• Praktisch moeilijk te realiseren 

• Laboratorium situatie, ver van de praktijk 

• Generaliseerbaar?  

• Implementeerbaar?  
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Kwalitatief onderzoek 

• Individueel of in groepsverband 

• Interviews, focusgroepen 

• Narratieve onderzoeken  

• Mixed methods  
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Knelpunten 

• Deelname verzekeringsartsen:  

- dubbele pet  

- loondienst (belang organisatie)  

- affiniteit met onderzoek  

• Deelname cliënten: 

- belang  

- wantrouwen  

- onduidelijk voordeel/ nut  

• Privacy; WMO plichtig onderzoek (wet medisch-wetenschappelijk 

onderzoek met mensen) 
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Methode 

Workshop voor verzekeringsartsen en 

arbeidsdeskundigen tijdens de AWP Noord 

Academiseringsmiddag op 23 maart 2017 

 

• twee workshops 

• in totaal 24 deelnemers 

 

Aan de deelnemers werd gevraagd 

bevorderende en belemmerende factoren 

te benoemen voor meedoen aan 

wetenschappelijk onderzoek. 
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Resultaten sessie 1 

4 categorieën: 

• affiniteit met de onderzoeker 
 ‘Dit doe je voor iemand die je kent’; ‘De onderzoeker moet bevlogen 

en enthousiast zijn’; ‘Leuk om een cadeautje terug te krijgen’. 

• affiniteit met het onderzoek 
 ‘Het onderzoek moet nut en noodzaak hebben ‘; ‘Het onderzoek moet 

relevant zijn voor de praktijk‘; ‘Het onderzoek moet helder van opzet 

zijn ‘;  ‘Duidelijk wat van mij wordt gevraagd’. 

• investering van tijd en middelen 
 ‘Niet bij groot tijdsbeslag en druk regulier werk’.  

•  relatie met de klant 
 ‘Ik moet privacy en beroepsgeheim bewaken’; ‘Mijn meedoen mag de 

relatie met de klant niet verstoren’. 



Coronel Instituut

Resultaten sessie 2 

Top 3 bevorderende factoren 

1. nut en noodzaak zien van het onderzoek 

2. affiniteit hebben met het onderzoek 

3. gewaardeerd worden voor meedoen 

 

Top 3 belemmerende factoren 

1. niet gefaciliteerd worden 

2. verstoring van relatie met klant 

3. onbekende onderzoeker 
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Conclusies 

Om UWV praktijkprofessionals te laten meedoen 

aan wetenschappelijk onderzoek is belangrijk dat 

 

• zij nut, noodzaak en relevantie van het onderzoek 

voor hun praktijk kunnen inzien 

• zij als blijk van waardering iets terugkrijgen  

• zij de onderzoeker persoonlijk kennen 

• hun meedoen niet interfereert met hun relatie met 

de cliënt 
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Nog een paar opmerkingen  



Coronel Instituut

Samenvatting  

• Veranderende wereld stelt andere eisen aan 

professionals   

• Behoefte aan meer kennis: dus wetenschappelijk 

onderzoek 

• Klant/ Cliënt staat centraal 

• Maatschappij stelt ook eisen  

• Onderzoek binnen de sociale geneeskunde is 

complex  
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Interactief gedeelte 



 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwtjes over het congres, interessante 

artikelen en achtergrond informatie via de Nieuwsbrief en Facebook. 

 

Lees tips 

 

 

 

www.disabilitystudies.nl 

 

 

 

 



Noteer in uw agenda: 



De volgende workshops zijn: 
 
•Donderdag 12 oktober 2017 van 14.30 -17.00 uur 
 Werknemers met psychische kwetsbaarheden 
 
•Woensdag 29 november 2017 van 14.30 – 17.00 uur 
Pre-conference workshop: Included in training and work:  
Transforming policies and practices for disabled people 
 
Meer informatie via www.disabilitystudies.nl 
 

 
 

Bedankt voor uw aandacht 
 

Graag nodigen wij u uit voor een hapje en een drankje 
 
  


