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“De huidige 

Lars Scheurer is managing partner  

van Richting, een vernieuwend 

initiatief in arbeidsgerelateerde zorg. 

Daarnaast is hij lid van de Raad van 

Advies van de Nederlandse Vereniging 

voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde 

(NVAB). Als speler van het eerste  

uur in de wereld van arbozorg en 

inkomensverzekeringen, ziet hij als 

geen ander hoe het beter kan. In een 

gesprek met Marjol Nikkels geeft hij 

zijn visie. 

arbeidsgerelateerde  zorg 
heeft z'n langste tijd gehad”
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“Bedrijfsgeneeskunde is alleen interessant door de 

toegevoegde waarde, namelijk het voorkomen en 

terugdringen van verzuim. Dus moet je artsen 

richten op het resultaat. Nu worden ze veelal alleen 

aangesproken op productiviteit: daar heb je geen  

7 jaar voor gestudeerd. Bedrijfsartsen hebben het 

gevoel dat ze weinig invloed hebben op ziekte-

verzuim, terwijl ik vind dat zij een grote rol kunnen 

spelen in activering van werknemers. Ze moeten 

durven oordelen: dat is minder vrijblijvend dan 

adviseren. Dat onderscheidt in mijn ogen de goede 

bedrijfsarts van de minder goede. Een bedrijfsarts 

moet zijn nek durven uitsteken; dat maakt hem 

betrouwbaar. 

Inmiddels is 30% van de bedrijfsartsen zelfstandig. 

Dat is in de afgelopen 8 tot 10 jaar gebeurd. Dat vind 

ik een goede ontwikkeling. Een arts die voldoende 

zelfvertrouwen heeft om zelfstandig te worden, 

is ook een ondernemer. Dat maakt hem een veel 

betere en geloofwaardigere gesprekspartner 

voor ondernemers in het groot-, midden- én 

kleinbedrijf.”

Ja, maar is een zelfstandig bedrijfsarts wel 
onafhankelijk genoeg?  
“Jazeker, de bedrijfsarts kan zich niet permitteren 

om zijn oren te laten hangen naar een van de 

partijen. Dan staat hij/zij zo voor de tuchtcommissie 

en is hij out of business. Ik neem afstand van de 

discussie dat de zelfstandig arts partijdig zou zijn.”

Die discussie over een onafhankelijke 
werknemersarts is door de FNV begonnen. 
Terwijl artsen toch gebonden zijn aan 
professioneel statuut. Ik vind dat nogal een 
aantijging.
“Juist artsen die stevig in de schoenen staan, trekken 

zich niets van die discussie aan. Er is altijd wel een 

partij die zich minder goed behandeld kan voelen. 

Een bedrijfsarts is inderdaad gebonden aan een 

professioneel statuut. Hij kan zich niet laten leiden 

door de vraag of de werkgever of werknemer wel  

blij is met zijn advies. 

Ik hoor veel kritiek op de trend van meer zelf-

standige bedrijfsartsen. En ook veel kritiek op 

regiecentra. We zouden nieuwsgierig moeten zijn 

naar waarom die ontstaan. Er is kennelijk een hiaat 

waarin ze voorzien. De kritiek op de regiecentra is: 

jullie doen dingen die niet mogen; het hele vraag-

stuk rond privacy. Daardoor wordt het moeilijk voor 

een bedrijfsarts om met hen samen te werken. Hij is 

- terecht - op zijn hoede: met welke partijen deel ik 

welke kennis. Maar de oplossing is niet dat je alles 

voor jezelf houdt, want zo komt de casus niet in 

beweging. Wij moeten samenwerkingsvormen 

ontwikkelen die gericht zijn op resultaat. Dit kan  

heel goed samengaan met het zorgvuldig borgen  

van privacy. 

Verlengde arm
Regie op verzuim is een vak geworden en dat moet 

veel meer gaan aansluiten op de bedrijfsgenees-

kunde. Goede regisseurs gaan samen met de bedrijfs-

arts in een verlengde-arm-constructie werken. Dat 

wordt het plan voor de komende vijf jaar. 

Je doet pas aan 

schadelastbeheersing als je de 

behandeling regisseertarbeidsgerelateerde  zorg 

>>
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Behandeling regisseren
Maar, daar houdt het niet bij op. De bedrijfsarts stelt 

wel een diagnose, maar daarmee wordt de cliënt 

niet beter. Je moet ook de behandeling regisseren. 

Alleen bij een effectieve behandeling keert iemand 

eerder en duurzaam terug in het arbeidsproces; dat 

is schadelastbeheersing 2.0. En dat is nu juist het 

doel van Richting. 

Richting heeft een netwerk van artsen, fysio-

therapeuten, psychologen etc. die niet alleen 

kundig zijn, maar ook vooral gericht zijn op effectief 

en snel herstel van de cliënt. In de zorgverzekerings-

wereld gaan ze daar anders mee om. Daar plant een 

fysiotherapeut een afspraak in voor elke maandag  

in de komende paar weken. Daarin is veel te 

verbeteren en daar heb je geen stelselwijziging voor 

nodig. Richting organiseert de juiste behandeling op 

het juiste moment en verkort de totale doorlooptijd. 

Het effect? Een verkorte verzuimduur en lagere 

schadelast voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

Is de dienstverlening dan duurder? Nee, het is duur 

als het losse interventies blijven die niet worden 

geregisseerd. De winst zit in de regie, en de actieve 

rol van alle partijen; daarmee kunnen we kosten 

besparen. Artsen die gestuurd worden op 

productiviteit, gaan uren draaien. Fysiotherapeuten 

waarvoor de doorlooptijd tussen behandelingen 

niet uitmaakt, creëren onnodige loondoorbetalings-

dagen. Dat is wat we aanpakken. Wij sturen op 

effectiviteit en doorlooptijden en beheersen 

daarmee schadelast. 

Werken aan gezondheid
Richting brengt mensen niet naar een wachtkamer 

ergens op een industrieterrein. Daar ga je met 

gezwinde tegenzin heen en dat snap ik. Je bent 

gestuurd, je moet naar de bedrijfsarts. Mensen zijn 

dan in no-time tot de tanden toe gewapend omdat 

ze het idee hebben aan te moeten tonen dat ze écht 

ziek zijn. 

Je moet mensen in een andere context brengen, 

zodat ze gaan werken aan hun gezondheid. Wij 

nodigen mensen uit in een positieve context, sport-

en gezondheidscentra waar je bij binnenkomst al 

ziet: hier werkt iedereen aan zijn gezondheid. De 

boodschap is: jij bent belangrijk, jouw gezondheid 

is belangrijk, werken is belangrijk en gezond. Daar 

werken we aan. We kijken medisch, psychisch, 

fysiek: alles komt in beeld. Zo gaan kostenbesparing 

en hogere werknemerstevredenheid hand in hand.

Voor verbetering is geen 

stelselwijziging nodig
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En dan het SER-advies. Welke kant gaat het op 
denk je?
“Het SER-advies moet antwoord geven op de vraag 

welke van de vijf voorgestelde scenario’s tot een 

hogere arbeidsparticipatie leidt. Die keuze is op dit 

moment nog niet gemaakt. Maar, het is ook niet 

nodig te wachten op de SER, we kunnen nu gewoon 

beginnen. Zoals gezegd: de beroepsgroepen in de 

keten moeten beter samenwerken en de regie op de 

behandeling moet verbeterd worden. Pas dan is de 

impact op schadelastbeheersing groter.” 

Hoe groot acht je de kans dat je met Richting 
deze knelpunten gaat oplossen?
“Dat beantwoord ik met een wedervraag: Hoe 

groot acht je de kans dat het zo doorgaat? Alles zit in 

crisis. Dat is het begin van verandering. Ik weet niet 

hoe snel het gaat, maar werkgevers worden zich 

steeds bewuster van het feit dat ze een financieel 

risico lopen. Arbeidsgerelateerde zorg moet daarom 

ingericht worden met het doel dat mensen langer 

gezond en inzetbaar blijven.” 

Als je droom waar gaat worden, waar staan 
we dan over vijf jaar?
“Dan is Richting toonaangevend speler in de 

bedrijfsgeneeskundige markt, omdat we gaan  

voor effectiviteit. We werken samen met KPMG  

Plexus en TNO en kunnen straks aantonen: dit  

is de diagnose, dit gaat het kosten, zolang gaat  

het duren en dit wordt het resultaat. We maken 

duidelijk wat wél en niet werkt.

In het vak moet er iets gebeuren. En dan kunnen 

alle partijen het eng vinden, maar hoe eng is het 

om te blijven doen wat je nu doet? De marges in 

verzekeringen worden steeds kleiner. Zeker als  

de crisis afneemt, zul je zien dat de schadelast 

zal stijgen omdat mensen zich weer ziek durven 

melden. Richting moet je zien als de TomTom in 

de arbeidsgerelateerde zorg: regisseren naar de 

juiste interventies, zodat mensen sneller weer 

duurzaam aan het werk kunnen.” n

De toekomst van arbeidsgerelateerde zorg

Minister Asscher heeft de SER gevraagd advies te geven over de toekomst van de 
arbeidsgerelateerde zorg. Hiervoor zijn op hoofdlijnen een aantal scenario’s geschetst, 
die de volgende probleemgebieden zouden moeten oplossen:

De toegang tot de arbeidsgerelateerde zorg is 

onvoldoende: slechts 75% - 80% van de 

werknemers heeft toegang tot een bedrijfsarts.

De verbinding tussen de bedrijfsgezondheids-

zorg en de reguliere zorg is onvoldoende: ze 

kennen ieder hun eigen bekostigingssysteem. 

Hierdoor blijft coördinatie en afstemming 

achterwege.

De reguliere zorg besteedt onvoldoende 

aandacht aan het functioneren van de patiënt 

op de werkvloer. Dit draagt bij aan vertraging 

bij het stellen van een adequate diagnose, het 

instellen van de juiste behandeling en een 

snelle en goede terugkeer naar werk.

De positie van de bedrijfsarts is onvoldoende 

onafhankelijk.

De markt voor arbeidsgerelateerde zorg is 

onvoldoende transparant. 

KPMG Plexus heeft in 2012 onderzocht welke 

scenario’s het grootste effect zouden hebben.  

Dit zouden de volgende scenario’s zijn:

1) huisarts-specialistmodel met meer kennis 

 over de factor arbeid

2) sectorgeorganiseerde bedrijfsgezondheidszorg.

Het kabinet heeft de SER verzocht zich over deze 

scenario’s uit te speken. Bij het ter perse gaan van 

dit nummer was het advies nog niet bekend.
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