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Arbeid en gezondheid:
hoe gezond is eigenlijk de dokter en de dokter in spé?
de Rode Hoed, woensdag 6 november 2013 vanaf 19.00 uur
Prof. dr. Judith Sluiter en prof. dr. Monique Frings-Dresen,
hoogleraar Coronel Instituut van het AMC hebben onderzoek
gedaan naar de gezondheidsrisico's van medisch specialisten
en AIOS.
De laatste jaren is toenemend sprake van uitval van jonge
AIOS en ANIOS en het toenemend voorkomen (hierbij helaas
niet bedoeld preventie) van burn-out bij co-assistenten. Tijdens
de opleiding tot arts en daarna vragen veel toekomstige
collegae zich af: hoe ga ik straks mijn leven leiden? In de
praktijk blijken toch niet alleen oudere artsen maar ook jongere
artsen uit te vallen op basis van psychische gronden en keuze
problematiek. Hoe is uiteindelijk arbeidsongeschiktheid op
basis van psychische klachten of burnout te voorkomen?
Wetenswaardigheden die tijdens deze avond toegelicht zullen worden door diverse
specialisten binnen de bedrijfsgezondheidszorg.
Tijdens het symposium zal verder ingezoomd worden op bovengenoemd thema.
De avond wordt afgesloten met een forumdiscussie onder leiding van prof. Dr. Carel Hulshof.

Prof. dr. Carel T.J. Hulshof (1953)

Prof. dr. Judith K. Sluiter (1962)

Hij is bedrijfsarts en bijzonder hoogleraar
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde bij het Coronel
Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het
AMC aan de UvA.

Zij is hoogleraar Medische selectie en
begeleiding van werknemers aan de Faculteit der
Geneeskunde
van
de
Universiteit
van
Amsterdam (AMC-UvA).

Annemieke Osendarp (1971)

Caroline Buis (1967)

Zij is is gz- en eerstelijnpsycholoog. In 2007
richtte zij PsychoVitaal op, praktijk voor
ArbeidsPsychologische Begeleiding & Advies.

Zij studeerde Sociale Psychologie en werkt bij
Foreest Medical School Medisch Centrum
Alkmaar.
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programma symposium

Arbeid en gezondheid:
hoe gezond is eigenlijk de dokter en de dokter in spé?
de Rode Hoed, woensdag 6 november 2013 vanaf 19.00 uur
19.00

Ontvangst

19.30

Inleiding en introductie sprekers
Drs. Louis M. Schrier, bedrijfsarts MBA, Bestuur KNMG District Amsterdam

19.35

Arbeid en functioneren als behandeldoel
Prof. dr. Carel T.J. Hulshof (1953) is bedrijfsarts en bijzonder hoogleraar Arbeids- en
Bedrijfsgeneeskunde bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC aan de
UvA.
Hij zet zich in voor versterking van de wetenschappelijke basis van de beroepsuitoefening van
bedrijfsartsen en verkleining van de kloof tussen wetenschap en de praktijk. Ook is hij
coördinator richtlijnontwikkeling bij de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en
Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en manager bij het Kenniscentrum Medische keuringen in de
Arbeid (KMKA), een samenwerkingsverband tussen AMC en NVAB.

19.45

Zorgen voor de dokter!?
Prof. dr. Judith K. Sluiter (1962) is hoogleraar Medische selectie en begeleiding van
werknemers aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMCUvA).
Zij is sinds 2001 staflid bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC,
sinds 2005 is zij Universitair Hoofddocent en sinds 2007 Principal Investigator aan het AMC.
Hiernaast is zij manager van het Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid (KMKA), een
kenniscentrum dat samen met de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en
Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is opgericht in 2009. Ook is zij nationaal secretaris van de
wereldwijde vereniging van wetenschappers in het veld van Arbeid en Gezondheid, de
International Commission on Occupational Health (ICOH).

20.15

Pauze

20.40

De medisch specialist: een bijzondere beroepsgroep in de arbeidspsychologische
praktijk?
Drs. Annemieke Osendarp (1971) is gz- en eerstelijnpsycholoog. In 2007 richtte zij
PsychoVitaal op, praktijk voor ArbeidsPsychologische Begeleiding & Advies. PsychoVitaal
heeft diverse ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en profit-organisaties als haar klanten.

21.05

Elke aios naar de psycholoog!?
Caroline Buis (1967) studeerde Sociale Psychologie en heeft jarenlange ervaring op het
gebied van training en organisatieontwikkeling. Zij richtte zich op managementontwikkeling,
teamontwikkeling, persoonlijke effectiviteit en ziekteverzuim begeleiding en preventie.
De laatste 5 jaar werkt zij bij Foreest Medical School Medisch Centrum Alkmaar waar zij
bijdraagt aan de ontwikkeling van onderwijs, docentprofessionalisering en de professionele
ontwikkeling van materstudenten geneeskunde, arts-assistenten en verpleegkundigen in
opleiding. Veel ervaring heeft zij in het coachen (ook on the job) van arts-assistenten,
daarnaast geeft zij intervisie aan deze doelgroep.

21.30

Paneldiscussie onder leiding van Prof. Dr. Carel Hulshof

22.00

Sluiting

