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‘De verzekeringsgeneeskunde biedt ongelofelijk veel mogelijkheden voor je professionele ontwikkeling. Iedereen kan zich 
 voorstellen dat je direct en intensief contact hebt met patiënten in de spreekkamer, maar je kunt in dit vak je werkterrein ook 
verbreden naar beleid, staf, management, onderzoek of onderwijs. Ik ben enorm content dat ik in de dagelijkse praktijk die dyna
mische combinatie kan maken. Op dit moment besteed ik de helft van mijn tijd aan het opleiden van nieuwe artsen en verricht ik 
onderzoek, maar ik draai natuurlijk ook spreekuren, een voorwaarde om te weten wat zich in de dagelijkse praktijk afspeelt.’

UITDAGING
‘Ik ben gedreven om dit vakgebied een meer gedegen wetenschappelijke onderbouwing te geven. Voor mijn promotieonderzoek 
ontwikkelde ik een gespreksmethodiek om belastbaarheid te beoordelen. Ik geef hier trainingen in en de methodiek wordt 
inmiddels in heel Nederland gebruikt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen, maar ook door gemeenteambtenaren 
en sociaalmedisch verpleegkundigen. Dat vervult mij met trots. We zien veel mensen met forse klachten, terwijl behandelend 
artsen puur medisch gezien geen oorzaken vinden. We willen niet dat de ene arts iets heel anders beoordeelt dan de ander, dus 
hoe zorgen we voor meer objectivering en eenduidigheid? De gespreksmethodiek die ik ontwikkelde, is een onderdeel maar er is 
veel meer onderzoek nodig. Om die cirkel onderzoekonderwijsontwikkeling gaande te houden, dat vind ik een uitdaging.’ 

UITSTEKENDE ARBEIDSVOORWAARDEN
‘Het grote voordeel van werken bij een organisatie als UWV is dat je je breed kunt ontwikkelen en dat je echt tijd hebt voor men
sen. Ook is de wetgeving waar we mee te maken hebben voor mij redelijk; ik beoordeel nooit met een bezwaard hart. Nadelen 
zijn er natuurlijk ook. Net als elke grote organisatie is UWV soms vrij log; veranderen gaat langzaam en de administratieve 
lastendruk is fors. Maar UWV is daar niet uniek in, moet ik met enige treurnis stellen. Ten slotte: als verzekeringsarts heb je 
gewoon een mooie kantoorbaan en verdien je goed. Ik zie dat als uitstekende arbeidsvoorwaarden. Ook heb ik onlangs met de 
levensloopregeling onbetaald verlof op kunnen nemen; zes weken NieuwZeeland doen een mens goed, dat kan ik je wel zeggen.’ n

Jerry Spanjer kwam min of meer 
noodgedwongen in de verzekerings-
geneeskunde terecht. Het lukte hem 
niet om een opleidingsplek te vinden 
als chirurg en later vond hij als huisarts 
geen baan. Toen hij als verzekeringsarts 
aan de slag kon, riep hij dat hij binnen 
een halfjaar weer weg zou zijn. Drie 
 decennia later werkt hij er nog. ‘Naar 
volle tevredenheid, kan ik wel zeggen.’
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