
‘Ons advies is juist waardevol  
 omdat je arbeid en
 gezondheid samenvoegt’

Jurriaan Penders is zelfstandig bedrijfsarts en sinds november 

2012 voorzitter van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor 

Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde). Een beroepsgroep die in 

het centrum van de aandacht staat vanwege het SER-advies 

over arbeidsgerelateerde zorg. Marjol Nikkels sprak met hem 

over het vak, Zembla en de SER.

Je bent nu bijna twee jaar voorzitter van de NVAB. 
Wat zie je als je grootste uitdaging voor de 
komende jaren?
‘Het vak een jonger gezicht geven, vernieuwing in de 

vergrijzende populatie. Over tien tot vijftien jaar is de 

helft van de huidige bedrijfsartsen met pensioen. De 

arbeidsmarkt verandert sterk en de rol van de bedrijfs-

arts is anders dan toen zij voor dit vak kozen. Ik werd 

voorzitter onder meer omdat ik vond dat mensen van de 

toekomst het beleid van de toekomst moeten maken. 

Maar nu ik zo’n anderhalf jaar op weg ben, merk ik dat 

het krachtenveld erg complex is en dat veranderingen 

slechts langzaam gaan. Het is een beroepsgroep van 

2000 professionals, maar ook van 2000 individuen met 

eigen wensen.’

Ik hoorde een bedrijfsarts zeggen: ‘Als ik had 
geweten wat voor arbeidsrechtelijk vak dit is, had 
ik het niet gedaan. Ik dacht dat ik voor een medisch 
vak had gekozen’. Dan moeten we misschien dus 
meer in gedelegeerde taakdelegatie (voorheen 
verlengde arm) werken. 
Bedrijfsartsen zijn geen individualisten en werken graag 

in teamverband. Samenwerking met casemanagers kan 
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nuttig zijn, we hebben hiervoor zelfs een leidraad 

uitgebracht. Er is wel een tijd aversie geweest, door 

negatieve uitwassen onder meer geopenbaard door de 

uitzendingen van Zembla. Maar we willen niet zeggen: 

“het mag niet”. Samenwerken mag zeker wel, maar let 

op de voorwaarden. Een casemanager mag niet op de 

stoel van de bedrijfsarts gaan zitten. Als toekomst van 

de bedrijfsarts zie ik: een professional met eind-

verantwoordelijkheid op het medisch aspect en een 

coördinerende rol in een team van arboprofessionals: 

casemanager, arbeidshygiënist en veiligheids-

deskundige.’

Dat is eigenlijk meer voor grote concerns, maar  
er is ook een grote groep bedrijfsartsen die in  
het midden- en kleinbedrijf werkt en individuele 
verzuimdossiers doet. Voor hen zal het helpen  
als je alle arbeidsrechtelijke aspecten weghaalt. 
Immers, slechts 10% van de zieke werknemers 
heeft een arbeidsverbod. Bij de rest is de vraag: 
wat kan de werknemer nog wel. Dat is een ander 
gesprek dan ‘hij is ziek’.
‘Daar ligt de coachingsrol de ene keer bij de bedrijfs-

arts, dan weer bij de casemanager. Als je ervan af wil 

dat ziek zijn niet-werken betekent, moet je in gesprek. 

In de medische sector zie je toch nog te vaak dat ziekte 

gelijkgesteld wordt aan arbeidsongeschiktheid, 

ondanks alle pogingen dat anders te laten zien. 

Huisartsen zien wel steeds meer dat werk belangrijk is 

voor gezondheid en welbevinden van een mens, maar 

de visie op wat dan kan en mag binnen de werksetting, 

verschilt nog.’

Last van het wantrouwen
Jullie branche verkeert in zwaar weer. Hoe zie 
je bijvoorbeeld de hele privacykwestie die in 
uitzendingen van Zembla aan de orde kwam?
‘Dat er zo negatief over onze branche gesproken is, 

heeft ook de beeldvorming over bedrijfsartsen 

geschaad. De boodschap van Zembla is ook: zorg dat 

je met een echte bedrijfsarts te maken hebt. Een goede 

boodschap, maar het grote publiek onthoudt alleen dat 

de sector niet te vertrouwen is. Bovendien geniet in de 

Nederlandse cultuur niemand een groter vertrouwen 

dan de huisarts, daar kunnen wij niet mee concurreren. 

Het geeft wel aan dat als een huisarts een situatie van 

een werknemer anders beziet dan jij, je daar rekening 

mee moet houden. Ondanks dat je er misschien meer 

verstand van hebt. De bedrijfsarts is een medisch 

specialist die vier jaar heeft doorgestudeerd na het 

artsexamen op de specialisatie arbeid en gezondheid. 

En let op het verschil met een arbo-arts: een basisarts 

met een mooie naam.’ 

In het SER-advies kwam de bedrijfsarts maar 
beperkt terug. En dan alleen in die zin dat ze niet 
onafhankelijk genoeg zijn en beroepsziektes niet 
melden.
‘Het SER-advies gaat over verbetering en dus vooral 

over knelpunten die opgelost moeten worden en niet 

over wat er goed gaat. Ik ben wel blij dat knelpunten die 

eerder ontkend werden, nu wel erkend worden: als je 

problemen niet benoemt kun je ze ook niet oplossen. 

Of in medische termen: zonder diagnose geen therapie. 

De uitkomst van het SER-advies is in die zin teleur-

stellend dat er weinig concrete oplossingen zijn 

genoemd. Er is vooral tijd gekocht voor het nadenken 

over het vervolg. Zo wordt er onderzoek gedaan naar 

de loondoorbetalingsverplichting: moet die wel twee 

jaar blijven? Werkgevers besteden nu een groot deel 

van hun arbobudget aan het voorkomen van sancties 

door UWV, zonder dat dat meerwaarde heeft voor  

de gezondheid van de werknemer. Dat gaat ten koste 

van bijvoorbeeld verzuimpreventie. Dat vindt mijn 

doktershart geen goede ontwikkeling.’

 ‘Het voorkomen van sancties  

gaat ten koste van preventie’

Wij hebben de politiek ook geadviseerd de 
loondoorbetaling terug te brengen naar een jaar. 
Als iemand die nog mogelijkheden heeft zes 
maanden niks doet, is er meer aan de hand dan  
een medisch probleem.
‘Die zes maanden is inderdaad een aardige grens. Je 

kunt op dat moment niet altijd een harde medische 

uitspraak doen, maar je hebt wel een idee van hoe het 

zich gaat ontwikkelen. In iedere situatie zie je dat de 

credits na die periode gaan afbrokkelen. De werkgever 

neemt dan mentaal afscheid, vult de functie van de 

verzuimende werknemer anders op. Terugkeer wordt 

dan steeds moeilijker. Die lange loondoorbetalings-
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periode heeft ook als gevolg dat er bijna niemand met 

een vlekje wordt aangenomen; ze vormen een te groot 

risico. Ouderen en mensen met medische klachten 

keren daardoor nog maar heel moeilijk terug op de 

werkvloer.’

In de discussie over onafhankelijkheid viel het me 
op dat gezegd wordt dat de bedrijfsarts altijd op  
de hand van de werkgever is, omdat hij door de 
werkgever betaald wordt. Ik herken dat niet, in 
mijn beleving schrijven bedrijfsartsen juist veel 
vaker precies op wat de werknemer zegt.
‘Als bedrijfsarts ben je adviseur van beide partijen. Ons 

advies is juist waardevol omdat je arbeid en gezondheid 

samenvoegt. Vaak kun je een advies geven waar beide 

partijen mee uit de voeten kunnen. De problemen gaan 

over die 10% waarin je geen overeenstemming hebt. 

Dan snap ik wel dat je redenen gaat zoeken waarom  

een advies van de bedrijfsarts niet klopt en waar het 

geld vandaan komt, is dan een goed excuus.

De helft van de bedrijfsartsen geeft aan wel eens een 

poging tot beïnvloeding te voelen, maar niet alleen 

door de werkgever, ook door de werknemer. Mijn 

advies is dan: houd je rug recht. En dat doen de meeste 

bedrijfsartsen, kijk maar hoe vaak het advies van de 

bedrijfsarts bij een deskundigenoordeel standhoudt.  

De NVAB probeert instrumenten te maken waaraan je 

steun kunt hebben. Bijvoorbeeld de Tien Kernwaarden 

die we onlangs opgesteld hebben. Een ander finan-

cieringsmodel voor bedrijfsartsen is een politieke keuze 

met weer eigen gevolgen. Het is niet zonder meer 

duidelijk of dat leidt tot verbetering of verslechtering. 

‘We zouden de begrippen 

casemanager en Eigen Regie Model  

de wereld uit moeten helpen’ 

Het vak is in 20 jaar erg veranderd. Vergeten wordt  

dat onze originele rol ligt in preventie en arbeidszorg.  

In Nederland zijn we heel erg gericht op verzuim.  

Er moet meer aandacht voor preventie komen, dat 

sneeuwt onder door de gang van zaken rond de Wet 

verbetering poortwachter. Eigenlijk zouden we ook de 

termen casemanager en Eigen Regie Model de wereld 

uit moeten helpen. Het zijn containerbegrippen die 

ieder op een eigen manier invult en die tot veel 

onbegrip en verwarring leiden.’

‘70% van de bedrijfsartsen heeft  

geen vertrouwen in de RIV-toets’

Weinig aandacht voor preventie
De Wvp wordt toch algemeen als zeer waardevol 
gezien.
‘Ja, maar dat succes leidt ertoe dat werkgevers alle 

aandacht richten op het voorkomen van sancties en niet 

meer richten op preventie. 70% van de bedrijfsartsen 

heeft geen vertrouwen in de RIV-toets. Dat is 

schokkend. Het handelen van de bedrijfsarts wordt 

beoordeeld door het UWV; richtlijnen worden ten 

onrechte beschouwd als een vaststaand voorschrift.  

Een richtlijn in de medische wetenschap is een 

wetenschappelijke onderbouwing van het medisch 

handelen waarvan je als professional met goede 

argumenten kunt afwijken. Dat gebeurt te weinig uit 

angst voor sancties. Het schaadt bovendien de relatie 

tussen verzekeringsarts en bedrijfsarts. En dat terwijl  

ze juist meer zouden moeten samenwerken.’

Je zegt dat er meer aandacht moet zijn voor 
preventie, maar preventie is toch weinig meetbaar?
‘Er is veel onderzoek gedaan waarin het effect gemeten 

is. Het blijkt dat je voor elke euro die je investeert, twee 

euro terugkrijgt. Alleen is de terugverdientermijn lang, 

daar heeft de werkgever geen geduld voor; die denkt 

‘dan is die werknemer allang weer weg’. Bij preventie 

moet je ook niet denken aan het aanbieden van sport of 

appeltjes, maar aan een PMO of persoonlijke gezond-

heidscheck, toegespitst op de specifieke omstandig-

heden van de branche. Slechts 12% krijgt een PMO 

aangeboden, terwijl dat eigenlijk een verplichting is.’ 


