Specialistenopleiding SVB artsen afgerond
SVB is 4 verzekeringsartsen rijker
WILLEMSTAD —De allereerste opleiding voor de medische specialisatie van Sociaal Geneeskundigen ,
welke geheel op de Nederlandse Antillen en Aruba in maart 2005 startte, is na vier jaar afgerond.
Aan deze opleiding, die georganiseerd werd door Netherlands School of Occupational & Public
Health (NSPOH) in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbanken van de Nederlandse Antillen en
Aruba, hebben 11 cursisten deelgenomen; 6 uit Curaçao en 5 uit Aruba, waarvan 4 artsen van de
lokale SVB.
Doel van de opleiding is het verhogen van de kwaliteit van het professioneel handelen, wat ten
goede komt aan zowel de dienstverlening aan de beroepsbevolking als aan de doelmatigheid en
efficiency van de SVB, alsook de verbreding en verdieping van de sociaal geneeskundige
bedrijfsvoering.
De oprichting van een occupational health center waarbij in toenemende mate aandacht voor het
belang van re-integratie, het werken volgens richtlijnen en het adviseren aan organisaties, vereist
een team van professionals. Reden waarom de medische adviseurs van de SVB zich verder hebben
gespecialiseerd middels deze vervolgopleiding.
Al jaren werd gedacht aan het opzetten van een beroepsopleiding Sociale Geneeskunde, zowel in
Aruba als op de NA. Vanuit Nederland zijn zowel de NSPOH als de RijksUniversiteit Groningen
betrokken geweest bij het opzetten van deze beroepsopleiding.
Daar beide SVB’s een lokale beroepsopleiding met registratie in Nederland van de grond wilde
krijgen was het een logische stap om dit gezamenlijk te organiseren.
Ans van Vught, bedrijfsarts in dienst van de SVB en Harrie Veneman, verzekeringsarts bij de SVb te
Aruba waren belast met de coördinatie van de opleiding en vervulden de rol van lokale opleiders.
Vanuit de NSPOH zijn de beide onderwijscoordinatoren verantwoordelijk geweest voor de opleiding,
Tineke Woldberg voor de specialisatie verzekeringsgeneeskunde en Maria Pol,voor de
specialisatie bedrijfsgeneeskunde.
Prof Dr Johan Groothoff, hoogleraar Arbeid en Gezondheid en Prof Dr Jac van der Klink, hoogleraar
Arbeid en Gezondheid van de UMCG (Universiteit Medisch Centrum Groningen ) zijn gedurende de
gehele opleiding betrokken geweest.
De vierjarige beroepsopleiding tot Sociaal Geneeskundigen wordt zowel erkend door Nederland
als de Antilliaanse en Arubaanse autoriteiten en is geschoeid op de lokale situatie. Bij de opleiding is
voor specifieke onderwerpen gebruik gemaakt van opleiders van de Netherlands School of Public and
Occupational Health (NSPOH).
Na beëindiging van de opleiding is een inschrijving bij de SGRC (sociaal geneeskundige registratie
comissie) in Nederland mogelijk. Men is dan ook bevoegd om in Nederland en de Europese Unie het
vak uit te oefenen.
Met de opleiding wil de SVB de verzuimbegeleiding op de Nederlandse Antillen professionaliseren.
Van Vught wijst erop dat op het proces van verzuimaanpak reeds geïntroduceerd is bij de SVB, het
zogenaamde controlemodel is omgezet in een begeleidingsmodel, waarbij meer aandacht voor de
oorzaak van het verzuim. Tevens besteedt de bedrijfs- of verzekeringsarts meer aandacht aan
primaire preventie van verzuim en neemt de arts indien nodig contact op met de werkgever,
vanzelfsprekend met inachtneming van het medisch geheim.
Met de werkgever wordt, bij werkgerelateerd oorzaken naar oplossingen gezocht.
De SVB gaat meer aandacht besteden aan de reïntegratietrajecten waarbij de werknemer wordt
begeleidt naar eigen of passend werk. Voorwaarde is dat vigerende wetgeving aangepast wordt,
waarbij de termen reïntegratie en passend werk opgenomen worden.
Geconcludeerd wordt dat de specialisatie van de artsen van belang is voor de verhoging van het
kennisniveau van de betrokken artsen. Wij streven naar kwaliteitsverbetering van de gehele sector.

Dit leidt uiteindelijk tot een lager verzuim, verlaging van de medische uitgaven en uiteindelijk tot een
kwalitatief hoger peil van de geboden gezondheidszorg op de Nederlandse Antillen.
François Simon, directielid van de Antilliaanse SVB is zeer te spreken over het project dat nu is
afgerond. “Wij zijn er trots op dat onze SVB een specialistenopleiding heeft weten op te zetten, dat
internationaal geaccrediteerd is waardoor een arts de regio niet uit hoeft om geaccrediteerd te
worden. Wij zijn hiermee jaren aan de slag geweest en nu is het uiteindelijk gelukt”.

