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WELKE OPLEIDING MOET IK VOLGEN? 
Om verzekeringsarts te worden doorloop 
je de opleiding Specialisme arbeid en 
gezondheid – verzekeringsgeneeskunde. 
De opleiding volg je bij de Netherland 
School of Public & Occupational Health 
(NSPOH) in Utrecht of bij de Sociaal 
Geneeskundige Beroeps Opleidingen 
(SGBO) in Nijmegen. Na vier jaar, als je 
fulltime werkt, ben je BIGgeregistreerd 
verzekeringsarts. Het is ook mogelijk  
de opleiding parttime te volgen als 
je maar minimaal 24 uur werkt. De 
opleidingsduur wordt in zo’n geval 
evenredig verlengd. HOE KOM IK AAN EEN 

OPLEIDINGSPLEK?
Om toegelaten te worden tot een van de 
opleidingen is het een vereiste om een 
baan bij bijvoorbeeld UWV, arbodienst of 
een maatschap te hebben. In overleg met 
je werkgever bepaal je of je in aanmerking 
komt voor een opleidingsplek. Je werkgever 
betaalt je opleiding en je opleidingstijd. Als 
je bij UWV werkt, moet je de basisopleiding 
van UWV hebben afgerond. 

HOE ZIET EEN OPLEIDING ER IN DE 
PRAKTIJK UIT?
De opleiding bestaat gemiddeld voor 
tachtig procent uit werken en voor 
twintig procent uit onderwijs bij het 
onderwijsinstituut. De opleiding is 
opgebouwd uit modules en maakt ook 
gebruik van elearning. Afhankelijk 
van je werkervaring is het mogelijk om 
vrijstellingen te krijgen voor modules. 

HOE STEMT DE OPLEIDING PRAKTIJK 
EN THEORIE OP ELKAAR AF?
Onderwijs en praktijk zijn een geïntegreerd 
geheel en op de werkplek word je begeleid 
door een praktijkopleider die daar 0,2 fte 
voor vrijgesteld wordt. Deze opleider wordt 
zelf ook begeleid, onder andere met een 
opleidersdag en trainingen.

WAAR KUN JE GAAN WERKEN?
De meeste verzekeringsartsen, 
zo’n tachtig procent, werken bij 
UWV. Je kunt ook in de private 
sector gaan werken, bijvoorbeeld 
bij een verzekeringsmaatschappij of 
adviesbureau. Voor meer informatie over 
het beroepsprofiel kijk je op www.nvvg.nl. 
De arbeidsmarkt is erg goed. 

WAT ZIJN DE  DOORGROEI- 
MOGELIJK HEDEN BINNEN UWV? 
Binnen UWV kun je je carrière heel 
divers inrichten, bijvoorbeeld als docent, 
trainer, opleider of praktijkopleider. Ook 
kun je specialiseren in diverse wetten 
(bijvoorbeeld Ziektewet, Participatiewet of 
WIA) of juist je juridische kant ontwikkelen 
bij de afdeling Bezwaar en Beroep. Er is 
een goed aangeschreven kenniscentrum 
waar je tevens promotieonderzoek kunt 
verrichten. Een andere mogelijkheid is een 
staf of bestuursfunctie op vele niveaus. 

KAN IK EEN DAG MEELOPEN MET EEN 
VERZEKERINGSARTS?
Een dag meelopen kan altijd,  
kijk voor meer informatie op  
www.werkenbijuwvalsarts.nl. Loop je 
nog coschappen? Overweeg dan of je een 
keuzecoschap kunt lopen. n

HOE WORD JE VERZEKERINGSARTS?
Tekst: Saskia Ridder

IN OPLEIDING BIJ DE SGBO
‘De SGBO maakt deel uit van het Radboudumc. Dit betekent dat de opleiding 
gebruik kan maken van de faciliteiten en knowhow van het academisch zie
kenhuis en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat is bijvoorbeeld handig 
in de fase dat je aan je onderzoek werkt’, aldus dr. Joost van der Gulden, 
hoofd van de SGBO. ‘Het contactonderwijs vindt plaats in conferentiecentrum 
Soeterbeeck in Ravenstein. De opleiding is evidencebased en praktijk gericht 
en we benaderen artsen in opleiding op een persoonlijke en volwassen 
 manier. Waar nodig leveren we maatwerk.’

Meer informatie: www.radboudumc.nl/sgboverzekeringsarts  
en www.ru.nl/soeterbeeck

MEDISCHE VERVOLG-
OPLEIDING NSPOH
‘De medische vervolgopleiding 
verzekeringsgeneeskunde bij de 
NSPOH leidt je met een afwis
selend en rijk programma op 
tot verzekeringsarts. Je oefent 
vaardigheden in de  spreekkamer 
en je maakt kennis met het 
vakgebied van de bedrijfsarts en 
private verzekeringen’, vertelt 
Eveline TheVan Leeuwen, 
verzekeringsarts en instituuts
opleider NSPOH. ‘Je werkt aan 
wetenschappelijke onderzoeks
vaardigheden en je focust op 
professioneel leiderschap. Ook 
loop je stages, volg je Klinische 
dagen en ontmoet je collega’s 
uit de Public Health. Als insti
tuutsopleiders onderhouden we 
contact met jou en je praktijk
opleider en staan we je met raad 
en daad bij!’
 
Meer informatie: www.nspoh.nl
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