
 
 
 
Groningen / Bunnik, 28 juni 2010 

   
Persbericht / uitnodiging 
 
De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Whiplash Stichting Nederland  
organiseren op 28 september in Utrecht: 
 

INFORMATIEMIDDAG OVER ZIEKTEVERZUIM EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
BUURTCENTRUM STERRENZICHT,  

KEERKRINGPLEIN 40, UTRECHT 
 
De middag is bedoeld voor mensen met whiplash of ME/CVS die te maken hebben met 
ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid en informatie willen over medische keuringen door 
de bedrijfsarts of de verzekeringsarts. 
Bij de beoordeling door bedrijfsartsen en verzekeringsartsen doen zich problemen voor, 
waardoor mensen nogal eens arbeidsgeschikt worden bevonden terwijl ze niet kunnen 
werken of een lagere uitkering krijgen dan ze zouden moeten hebben. 
Ook voor anderen die vergelijkbare problemen met keuringen hebben, zoals bijvoorbeeld 
fibromyalgie, kan de bijeenkomst interessant zijn. Daarnaast zijn juridische, medische en 
maatschappelijke hulpverleners of anderen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp van 
harte welkom.  
 
Programma (o.v.b.): 
vanaf 13.00 uur Zaal open 
13.30-13.35 uur Opening 
13.35-14.00 uur Inleiding over medische beoordelingen door bedrijfs- en verzekeringartsen 
14.00-14.15 uur  Gelegenheid voor het stellen van vragen 
14.15-14.30 uur Pauze 
14.30-15.50 uur Uitleg bij: hoe maak ik de beperkingen als gevolg van mijn ziekte 

duidelijk?  
15.50 -16.00 uur Afsluiting en laatste vragen 
 
Tijdens de bijeenkomst is schriftelijke informatie verkrijgbaar die van belang is om goed 
voorbereid naar een (her)keuring te gaan of voor bezwaar- en beroepsprocedures.  
 
Vooraf aanmelden bij de Steungroep via info@steungroep.nl of 050-549 29 06 of bij de 
Whiplash Stichting, 030-656 50 00. 
De toegangsprijs bedraagt inclusief koffie of thee: € 5,– voor donateurs van de Steungroep of 
de Whiplash Stichting en € 7,– voor niet-donateurs. Over te maken op girorekening 6833476 
o.v.v. ‘Informatiemiddag Utrecht’', met vermelding van (e-mail)adres.  
Na ontvangst van betaling volgt een bevestiging van deelname, het programma, een 
routebeschrijving en informatie over parkeergelegenheid.  
 
Mensen met whiplash en ME/CVS kunnen verder met vragen en ervaringen terecht bij het 
advies- en meldpunt. Het advies- en meldpunt is op werkdagen van 9.00-13.00 uur bereikbaar 
op telefoon  050 549 29 06. Melden van ervaringen kan telefonisch, maar ook via 
www.steungroep.nl en via www.whiplashstichting.nl.  


