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Disclosure

• Bedrijfsarts 
– Zelfstandige praktijk

– Academie (Haren en Amsterdam)
• Arbeidsrevalidatie 

• Audiologie

• Beroepsziekten

– Docent (beroepsopleiding, arbeidsrecht)

– Hoofdredactie TBV

• Geen financiële belangen



Curatieve zorgverleners

Vragen aan patiënt
• Doet U betaald werk?
• In dienstverband, ondernemer of freelance?
• Hoeveel uur per week?
• Hoe vindt U uw werk?
• Bent U momenteel aan het werk?
• Kent U de bedrijfsarts?

Patiënt:
• Werkt niet, moet werken
• Werkt niet, wil werken
• Werkt, functioneren probleem 
• Tijdelijk en/of gedeeltelijk ziekgemeld
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Sociale wetgeving 

• Participatiewet (gemeente)

• Werkeloosheidswet (UWV)

• Ziektewet (UWV)

• Wet Verbetering Poortwachter (werkgever en bedrijfsarts)

• Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (UWV)

• WAO (UWV)



Plichten werknemer

• Werkt mee aan redelijke voorschriften of 
getroffen maatregelen voor het verrichten van 
passende arbeid 

• Verricht voldoende re-integratie-inspanningen

• Ondergaat een naar algemeen medische 
maatstaven adequate behandeling voor zijn 
ziekte of gebrek.



Arbeidsrecht

• Geen arbeid geen loon (artikel 7:627 BW) 

• Wel loon bijvoorbeeld bij

– Ziekmakend werk (artikel 7:628 BW) 

– Ziekte (artikel 7:629 BW) 



Herstelgedrag

Sanctiewaardig?
• Weigert Evidence Based behandeling

• Verwijtbaar?

• Redelijkheid van behandeling

• Wil geen ondersteuning

Mogelijkheden werkgever

• Opschorten loon: bij niet kunnen beoordelen

• Stoppen loon: bij onvoldoende herstelgedrag



Wat kan er spelen?

• Ziektewinst

• Werkgever wil werknemer kwijt

• Onvoldoende vertrouwen in BA

• Kwaliteit van de arbeid onder druk



Zorgverlener

• Stelt het belang van de patiënt voorop en 
eerbiedigt zijn opvattingen

• Zal aan de patiënt geen schade doen

• Zal geheim houden wat is toevertrouwd 

• Kent verantwoordelijkheid voor de 
samenleving



Bedrijfsarts

• Beoordelaar
– Probleem 
– Medische belastbaarheid

• Rapporteert aan de werknemer en werkgever 
– WGBO gedeeltelijk van toepassing

• Geen onnodige medicalisering  
• Professionele opstelling

– Onafhankelijke positie 
– Zorgvuldig handelen  

• Zorgplicht
– Arbeidsomstandighedenwet
– wet BIG 
– Professioneel Statuut (NVAB)



Leerpunten tuchtzaken

• Zorgplicht staat voor bedrijfsarts centraal

• Werkgerelateerde psychische problemen 
vereisen een zorgvuldige beoordeling door de 
bedrijfsarts, onafhankelijk

• Voor werknemer met psychische klachten is 
het lastig zijn wil te bepalen



Verzekeringsarts

Onderzoekt patiënt om tot onafhankelijke, 
zorgvuldig gewogen adviezen te komen over de 
medische, sociale en financiële gevolgen van een 
tijdelijke of langdurige (arbeids)beperking. 



Info gevraagd door BA/VA

• Welke info?

• Wat gebeurt er met de info?



Wat als autonomie patiënt gaat 
wringen met rechtvaardigheid?  



Info gevraagd

• Diagnose

• Behandeling

• Doel van de behandeling

• Prognose

• Advies over aanpak, graag overleg



Casus

Met welke wet- en regelgeving rekening te 
houden? 

Gaat sociale wetgeving met zorgplicht samen? 



Boodschap voor GGZ

Met bedrijfsarts:

• Zoek elkaar op; patiënt heeft er belang bij

• Bel met patiënt erbij

• Spreek af, nodig bedrijfsarts uit

Met verzekeringsarts:

• Geef antwoord op gestelde vragen


