
 

Studiekring Noord voor Verzekeringsartsen en 
Bedrijfsartsen 

S t u d i e d a g  

Hoe kom je erbij? 
Meningen, (voor) oordelen en 
interpretatie in de bedrijfs- en 

verzekeringsgeneeskunde. 

Donderdag 6 oktober 2011 

Aanvang 09.00 uur 

 

 

 

Lokatie: Hampshire Plaza Groningen 
Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen 

tel: 050- 5248000      

Geachte collega, 

Studiekring Noord nodigt u uit voor de jaarlijkse 
studiebijeenkomst, in het Hampshire Plaza 
Groningen. 

Iedereen heeft recht op een eigen mening en 
menigeen heeft zo’n eigen mening wel paraat. 
Maar waar komt die mening vandaan? Zijn we wel 
van die zelfstandige denkers of enkel speelballen 
van onze samenleving en cultuur?  
 
Voor  je het weet heb je een mening over iets of 
iemand. Misschien wel eerder en op basis van 
andere factoren dan je eigenlijk wilt. Welke 
uiterlijke kenmerken hebben invloed op de eerste 
indruk? En omgekeerd:  welke kenmerken van 
onszelf bepalen de indruk die wij maken? Moeten 
we weer in de witte jas, is een stropdas beter, of 
toch gewoon de spijkerbroek?  
Bij oordeelsvorming spelen verschillende 
psychologische processen een rol. Hoe kan een 
tunnelvisie voorkomen worden? Hoe houden 
rechters tegenwoordig rekening met die 
processen?  
We baseren ons oordeel vaak op eigen onderzoek. 
Maar hoe betrouwbaar zijn de uitkomsten van 
lichamelijk onderzoek eigenlijk? 
We worden omringd door reclame. Kunnen we 
nog wel tot een vrije keuze komen? Hoe spelen 
factoren als imago, kleurgebruik en lay-out een rol 
bij onze keuze?. Welke rol spelen de media in 
oordeelsvorming? Brengen journalisten alleen het 
nieuws of maken ze het door b.v. hun keuzes in 
onderwerpen en taalgebruik? 
Hoe beïnvloedt de farmaceutische industrie de 
oordeelsvorming van artsen bij voorschrijfgedrag? 
Handelen, maar ook meningen en oordelen 
moeten op bewijs gebaseerd zijn tegenwoordig. 
Maar hoe praktisch is ‘evidence based medicine’? 
En spelen daarin dan geen onderhuidse processen 
een rol? 
  
Kortom, vele onderwerpen, met vele vragen. Wij 
zijn er dan ook van overtuigd u weer een 
interessante en leerzame studiedag aan te kunnen 
bieden.  

 
Evenals afgelopen jaren zal de nascholing bestaan 
uit plenaire voordrachten en parallelsessies. Op de 
studiedag kunt u maximaal aan drie parallelsessies 
deelnemen. Bij de aanmelding voor de studiedag 
kunt u uw voorkeur voor de sessies aangeven (zie 
aanmeldingsprocedure aan de ommezijde). 

Voor de parallelsessies is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Vandaar dat we de maximale 
deelname aan deze dag moeten beperken. Wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt. Aanmelding aan 
de zaal is niet mogelijk.  

Programma  

08:30 uur Zaal open, ontvangst en koffie 

09:00 uur Opening 

09:15 uur Werkelijkheden van ziekte 
Eite Veening  

10:00 uur Psychologische effecten op de 
oordeelsvorming 
Jannie van der Sleen  

10:45 uur Pauze 

11:00 uur Parallelsessies - ronde 1 

12:00 uur Lunch 

13:00 uur De betrouwbaarheid van de somatische 
diagnostiek  
Tjeerd de Jongh 

13:50 uur Evidence based of zoiets 
 Dick Bijl  
 
14:35 uur Pauze 

15:00 uur Parallelsessies – ronde 2 

16:00 uur Parallelsessies – ronde 3 

17:00 uur  Invullen evaluatieformulier 

 Sluiting met hapje en drankje 



Accreditatie voor 6 uur is aangevraagd voor de 
hoofdstroom arts voor arbeid en gezondheid, zowel 
bedrijfs- als verzekeringsgeneeskunde.  
Omdat de accreditatie door de ABSG is 
gedigitaliseerd is het noodzakelijk, als u prijs stelt op 
invoering in GAIA, uw BIG-registratienummer op 
te geven. Zonder BIG-nummer kunnen wij uw 
deelname niet in GAIA  brengen. Uw aanwezigheid 
zal worden geregistreerd door middel van een in- en 
uittekenlijst. Na deelname worden de accreditatie 
punten in GAIA gebracht en kunt u, desgewenst, via 
de site een certificaat afdrukken. 

Aanmelding vindt plaats via de website, 
www.studiekringnoord.nl. Bij aanmelding kunt u 
uw parallelsessie voorkeuren aangeven. De kosten 
voor deelname zijn € 100,-. Na aanmelding kunt u 
dit overmaken op postbankrekening 9236889 ten 
name van Studiekring Noord te Winsum onder 
vermelding van de aanmeldcode die u ontvangt na 
aanmelding via de website. Na ontvangst van uw 
betaling is de aanmelding definitief. Via de website 
kunt u een factuur, en na ontvangst van uw betaling, 
een bewijs van betaling aanmaken. 
 
Op de website vindt u altijd de nieuwste 
informatie over de nascholing en informatie over 
uw aanmelding. 
 
Bij de indeling van de parallelsessies zullen we 
zoveel mogelijk met uw voorkeur rekening 
houden. Aan de zaal ontvangt u uw definitieve 
indeling. 
 
Lokatie: 
Adres: Hampshire Plaza Groningen  
Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen,  
Zie voor routebeschrijving:  
www.hampshire-plazagroningen.nl 
 
Studiekring Noord:  
N.Visser, C.H.W.J. Vorselman, J.Miedema, 
P.A.C.H.Joosten, J. Spanjer, en J.Buitenhuis. 
 
www.studiekringnoord.nl 
E-mail: info@studiekringnoord.nl 

Parallelsessie A  
Filosofie in de spreekkamer 
door: Dr. E. P. Veening 
Casuïstiek in de spreekkamer; welke (filosofische) 
factoren spelen een rol bij de meningsvorming van 
de bedrijfsarts en verzekeringsarts? Op welke manier 
kan hiermee worden omgegaan? Wat zijn valkuilen 
en tips? 
 
Parallelsessie B  
Laat je uitstraling voor je werken!  
Door: M. Gerdes  
Je uitstraling is belangrijk, vooral als je veel contact 
hebt met mensen. Je kunt zelf een aantal dingen 
doen om goed en professioneel over te komen. Hoe 
wil jij overkomen? Welke kwaliteiten wil je terug 
laten komen in je uitstraling? Welke uitstraling heb jij 
en wat voor imago streef je na? 
 
Parallelsessie C  
Hoe word ik beïnvloed door merkcommunicatie? 
door:  E. Schoppen 
We leven in een wereld waarin wij aan alle kanten 
worden gemanipuleerd, zonder dat we ons hier echt 
bewust van zijn. In deze sessie worden een aantal 
voorbeelden getoond hoe ons gedrag wordt 
beïnvloed door merk-imago-communicatie.  
 
Parallelsessie D  
Reclame: feit of fictie?  
door: dr. D. Bijl 
Hoe doorzie je reclame-uitingen in de farmacologie? 
Van welke technieken wordt gebruik gemaakt door 
fabrikanten? Hoe kun je het waarheidsgehalte van 
b.v. gezondheidsclaims op hun waarde schatten? 
Hoe kunnen artsen een onafhankelijk oordeel blijven 
vellen? 
 
Parallelsessie E  
Tijdsgeest in oordeelsvorming 
door: dr. J. Dwarswaard 
Hoe kan onze mening in de loop der jaren 
veranderen? Verandert ons oordeel mee? Hoe 
tijdsbestendig is onze mening? Wat is de uiterste 
houdbaarheidsdatum van onze mening? Is mening 
een teken van de tijd?

Parallelsessie F 
Het nieuws van binnenuit 
door: D. de Haan 
Wat is waarheid en wat is leugen in de 
journalistiek? Welke rol spelen media in 
oordeelsvorming? Hebben we een saai imago, hoe 
komen we daaraan? Hoe kunnen wij ons vak beter 
promoten?  
 
Parallelsessie G 
De dokter en de rechter 
door: mr. R.L. Vucsan  
Hoe komt een rechter tot zijn of haar oordeel?  
In hoeverre spelen persoonlijke factoren van de 
individuele rechter hierin een rol? 
Wat is de mening van rechters over oordeels-
vorming in verslagen en rapportages van artsen? 
 
Parallelsessie H 
Ethische overweging bij oordeelsvorming  
door: drs. M.E.van Zwol 
Welke ethische invloeden bepalen onze 
oordeelsvorming? Welke rol speelt het zelfbeeld 
van de arts in de spreekkamer? Hoe ga je als arts 
om met druk van de buitenwereld in de uitvoering 
van je werk?  
 
Sprekers: 
Dr. D. Bijl, arts-epidemioloog en hoofdredacteur 
geneesmiddelenbulletin. 
Dr. J. Dwarswaard, gezondheidswetenschapper, 
universitair docent aan  het instituut Beleid en 
Management Gezondheids-zorg van de Erasmus 
Universiteit 
M. Gerdes, styliste, DAP-styling 
D. de Haan, journalist bij RTV Noord 
Drs. T.O.H. de Jongh, oud-huisarts te Gouda en 
docent aan het LUMC 
E. Schoppen, MFA, merkadviseur, docent Hanze 
hogeschool  
Drs. J. van der Sleen, psycholoog, docent forensisch 
interview 
Dr. E.P. Veening, filosoof 
Mr. R.L. Vucsan, rechter, rechtbank Groningen  
Drs. M.E. van Zwol, ethica, politicologe  
VU medisch centrum 


