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Beste	  collega’s,	  
	  
Bij	  deze	  nodigen	  wij	  jullie	  van	  harte	  uit	  voor	  de	  regiobijeenkomst	  op	  donderdag	  9	  
oktober	  2014.	  	  Een	  bijeenkomst	  met	  twee	  sprekers	  van	  Universiteit	  van	  Maastricht	  met	  
als	  onderwerp:	  	  

	  
	  Preventieve	  maatregelen	  ter	  voorkoming	  van	  langdurig	  verzuim.	  

	  
Intro	  
Vanuit	  arbeidsepidemiologie,	  Universiteit	  Maastricht,	  zal	  middels	  een	  tweetal	  lezingen	  worden	  
ingegaan	  op	  een	  preventieve	  strategie	  gericht	  op	  het	  voorkomen	  van	  langdurig	  verzuim.	  	  
Lezing	  1	  
Titel:	  
Effectiviteit	  van	  preventieve	  maatregelen	  ter	  voorkoming	  van	  toekomstig	  langdurig	  verzuim.	  	  
Spreker:	  
Dr.	  Ludo	  van	  Amelsvoort.	  Universiteit	  Maastricht	  
Omschrijving:	  
In	  deze	  eerste	  presentatie	  worden	  de	  diverse	  mogelijkheden	  om	  langdurig	  verzuim	  te	  
voorkomen	  op	  een	  systematische	  manier	  besproken,	  en	  bediscussieerd.	  Aan	  bod	  komen	  de	  
mogelijkheden	  en	  onmogelijkheden	  van	  de	  verschillende	  strategieën,	  alsook	  het	  bewijs	  van	  
effectiviteit.	  	  
Lezing	  2	  
Titel:	  
Een	  preventieve	  strategie	  gericht	  op	  het	  identificeren	  en	  vroegtijdig	  begeleiden	  van	  werknemers	  
met	  een	  hoog	  risico	  op	  langdurig	  psychisch	  verzuim.	  	  	  
Spreker:	  
Prof.	  Dr.	  IJmert	  Kant.	  Universiteit	  Maastricht	  
Omschrijving:	  
In	  deze	  lezing	  wordt	  een	  preventieve	  strategie	  gericht	  op	  het	  voorkomen	  van	  langdurig	  verzuim	  
besproken.	  De	  strategie	  bestaat	  uit	  het	  vroegtijdig	  herkennen	  van	  werknemers	  met	  een	  hoog	  
risico	  op	  lang	  verzuim	  middels	  de	  Balansmeter	  gevolgd	  door	  een	  vroegtijdige	  begeleiding.	  De	  
strategie	  werd	  ontwikkeld	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  arbodienst	  BETER	  (Voorheen	  ABN-‐
Amro	  Arbo	  services).	  Aan	  bod	  komen	  de	  ontwikkeling	  en	  validatie	  van	  de	  Balansmeter,	  het	  
vaststellen	  van	  de	  effectiviteit	  van	  deze	  strategie,	  alsook	  de	  uitdagingen	  bij	  de	  implementatie	  
van	  deze	  strategie.	  	  
	  
Graag	  van	  te	  voren	  aanmelden	  bij	  Miriam	  Meertens	  zodat	  zij	  de	  aanwezige	  deelnemers	  
kan	  doorgeven	  aan	  de	  receptie	  van	  de	  Belastingdienst.	  	  
Meld	  je	  op	  9-‐10-‐2014	  bij	  de	  receptie	  (met	  een	  geldig	  legitimatie	  bewijs)	  en	  vraag	  naar	  
Mirella	  Hermse.	  
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