
21CS Verbindt!      

aan het w
oord

Frans van den N
ieuw

enhof, directeur Verzuim
C

onsult

De casemanager door de 
bril van de bedrijfsarts

In de markt is een ontwikkeling zichtbaar die even 
noodzakelijk als onvermijdelijk is. Bedrijfsartsen  
en casemanagers werken steeds meer samen. 
Onvermijdelijk is die samenwerking omdat het 
aantal bedrijfsartsen afneemt, het aantal case-
managers groeit en bedrijven beide professionals 
om advies vragen bij vraagstukken rond verzuim, 
arbeidsongeschiktheid en re-integratie.
Noodzakelijk is de samenwerking omdat de 
tandem bedrijfsarts-casemanager veel meer 
toegevoegde waarde heeft voor werkgever en 
werknemer dan wanneer beide professionals  
naast elkaar worden ingezet.

t.b.v. verzekeringsvraagstukken en met Raden van 

Bestuur overleg voeren over investeringsvraagstukken 

rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. 

Naast deze twee types loopt er een bonte stoet 

adviseurs rond die zich casemanager noemt, maar 

waarvan volstrekt onduidelijk is hoe men is opgeleid 

en over welke ervaring men beschikt. Bijvoorbeeld  

de casemanager arbodienst en de casemanager  

eigen regie. Ook is er een groep professionals die 

casemanager is, maar zich anders presenteert. 

Bijvoorbeeld de Care-manager, de VerzuimAdviseur, 

de VerzuimSpecialist, de Verzuimmanager.

Voor de bedrijfsarts zijn er maar twee smaken
Bedrijfsartsen hebben wel een richtlijn opgesteld 

waarin beschreven staat hoe er met casemanagers 

gewerkt moet worden. Interessant is dat er vanuit het 

perspectief van de bedrijfsarts maar twee smaken 

casemanager zijn: 

De eerste is de casemanager die vanuit de bedrijfsarts 

taken gedelegeerd krijgt en die aan de zijde van de 

bedrijfsarts werkgever en werknemer adviseert, en 

daarbij beperkte toegang tot medische gegevens krijgt.

De tweede is de casemanager die geen taken namens 

de bedrijfsarts uitvoert, en die vanuit het perspectief 

van de bedrijfsarts dezelfde status kent als de werk-

gever. Medisch geheim en privacyregels vormen daarbij 

een belangrijke begrenzing voor de bedrijfsarts bij de 

communicatie met de casemanager.

Bewustzijn over de wederzijdse perceptie zal de 

communicatie en samenwerking tussen bedrijfsartsen 

en casemanagers ten goede komen, waardoor de 

waarde van de tandem voor werkgever en werknemer 

vergroot wordt: het geheel is meer dan de som van de 

delen.

Veel aandacht voor samenwerking
Vanuit de opleidingen Post Bachelor Register Case-

management en Regie op Verzuim en de beroeps-

vereniging is er veel aandacht voor de samenwerking 

van casemanagers met bedrijfsartsen. De toegevoegde 

waarde voor werkgever en werknemer wordt erkend, 

maar de praktijk wijst uit dat de samenwerking met 

bedrijfsartsen niet altijd even makkelijk verloopt. Om 

die reden kreeg het opleidingsonderdeel ‘Samen-

werking casemanager-bedrijfsarts’ de prikkelende 

ondertitel: ‘Hoe stuur ik de bedrijfsarts aan’. 

Voor bedrijfsartsen is er echter geen training ‘Hoe werk 

ik samen met een casemanager?’ Voor de bedrijfsarts is 

de casemanager vaak een relatief nieuwe speler in het 

veld. De rol van casemanager zoals Poortwachter die 

beschrijft, omvat slechts een fractie van het takenpakket 

van de moderne casemanager. Was de casemanager 

primair de bewaker van processen, nu zijn er case-

managers die ingewikkelde financiële analyses maken 


