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De ‘verlengde arm’               
wint terrein 

Het aantal bedrijfsartsen neemt steeds verder af. 

Het wordt dan ook een uitdaging om de 

bedrijfsarts slim in te zetten. Het werkmodel dat 

steeds meer terrein wint, is het casemanagement 

met gedelegeerde taken van de bedrijfsarts, ook 

wel ‘verlengde-arm-model’ genoemd.

In de jaren daarna zijn er verschillende nieuwe 

modellen van verzuimbegeleiding uitgeprobeerd  

en zijn er ook heel wat modellen gesneuveld. 

Verzuimbegeleiding met een medisch leek op de 

stoel van de bedrijfsarts is achterhaald en ook de 

vorm waarbij de casemanager alle regie mocht 

nemen en de bedrijfsarts volledig buiten spel  

werd gezet, is niets geworden. Vanuit juridisch 

perspectief blijft de bedrijfsarts immers verant-

woordelijk voor ‘het geheel van de arbeids-

gezondheidskundige advisering, de afstemming 

van de diverse onderdelen daarvan en de daarop 

gebaseerde adviezen aan werkgever en 

werknemer’. 

De afgelopen jaren is het aantal bedrijfsartsen  

fors afgenomen en ook de komende jaren zal  

door vergrijzing en onvoldoende jonge aanwas  

het aantal sterk slinken. Het wordt een uitdaging 

om de bedrijfsarts slim in te zetten en zijn 

toegevoegde waarde tijdens de re-integratie 

optimaal te benutten. Het werkmodel dat, 

ondersteund door de eerder genoemde leidraden 

van de NVAB, steeds meer terrein wint, is zoals 

gezegd de ‘verlengde arm’.

Delegeren aan casemanager
De bedrijfsarts, bij voorkeur aangesloten bij een 

gecertificeerde arbodienst, mag een groot aantal 

taken aan een niet-medisch geschoolde case-

manager van diezelfde arbodienst delegeren.  

In de meest recente leidraad staat zelfs dat de 

bedrijfsarts, onder strikte voorwaarden, het 

verrichten van lichamelijk onderzoek en het 

bepalen wanneer een vervolgcontact nodig is, 

mag overlaten aan een ander. Een aantal taken 

De NVAB Leidraad ‘Casemanagement bij ziekte-

verzuimbegeleiding’ (juni 2013) en de al wat  

oudere Leidraad ‘Samenwerking bedrijfsarts & 

casemanager’ (2012) bieden casemanagers en 

bedrijfsartsen een stevig fundament om een 

zorgvuldige en effectieve samenwerking op te 

bouwen. Daarmee steekt de bedrijfsartsen-

vereniging haar kop niet in het zand, maar steunt  

en stimuleert zij een ontwikkeling die steeds meer 

terrein wint. In dat kader werden onlangs bedrijfs-

artsen opgeroepen om samen met casemanagers 

verdere samenwerking en afspraken vorm te geven.

Verzuimbegeleiding zonder arts?
Al meer dan tien jaar geleden waren er 

re-integratiebedrijven, casemanagementbureau’s 

en arbodiensten die de bedrijfsarts uit de frontlinie 

haalden, geïnspireerd door hippe invalshoeken als 

‘demedicalisering’, ‘verzuim daar kies je voor’ en 

‘veel verzuim is niet-medisch van aard’. Vanuit 

politieke hoek kwamen er opvallende uitspraken  

die als katalysator werkten bij deze aanpassing. In 

oktober 2003 was er een staatssecretaris, Mark 

Rutte genaamd, die beweerde dat verzuimbege-

leiding ook wel kon zonder arts. Hij verkondigde 

dat niet de bedrijfsarts, maar de directe chef de 

werknemer het snelst aan het werk kan krijgen. 
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De casemanager werkt  

volgens strakke protocollen  

die door de bedrijfsarts en de 

arbodienst zijn opgezet.
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blijven voorbehouden aan de bedrijfsarts zelf, zoals 

de belastbaarheid beoordelen, verwijzen voor 

behandeling, medische informatie opvragen en het 

melden van beroepsziekten. 

De casemanager werkt volgens strakke protocollen 

die door de bedrijfsarts en de arbodienst zijn 

opgezet. En die periodiek worden geëvalueerd en 

zo nodig bijgesteld. Daarmee wordt geborgd dat de 

casemanager alle belangrijke achtergrondinformatie 

in kaart brengt en de verzamelde gegevens niet zelf 

interpreteert. 

Niet zelf interpreteren
Het niet zelf interpreteren van verzamelde 

informatie is eigenlijk het meest belangrijke 

uitgangspunt van de regels rond taakdelegatie.  

Het is voorbehouden aan de bedrijfsarts om de 

medische kant van de re-integratie te bewaken en 

daarbij alle verkregen medische en privacygevoelige 

informatie te beheren. Hoewel de NVAB Leidraad 

hier niet eenduidig in is (oordeel vormen na 

anamnese en lichamelijk onderzoek mag 

gedelegeerd worden) blijkt het uitgangspunt  

‘niet zelf interpreteren’ in de praktijk een sterk 

fundament onder zorgvuldige en doeltreffende 

verzuimbegeleiding. 

Route naar werkhervatting
Hoe werkt dit in de praktijk? De casemanager 

verzamelt alle belangrijke informatie die nodig is om 

een adequate Probleemanalyse te kunnen maken. 

Daarbij wordt er niet alleen aandacht geschonken 

aan de beperkingen die de werknemer ervaart, 

maar wordt er zorgvuldig, stap voor stap, 

geïnventariseerd welke factoren een rol hebben 

gespeeld bij het ontstaan van de beperkingen. 

Ook onderzoekt de casemanager samen met de 

werknemer de meest geschikte route om terug te  

keren in het arbeidsproces. Daarbij zijn ‘draagvlak 

creëren’ en ‘weerstand vermijden’ belangrijke 

factoren die het succes van een re-integratiestart 

bepalen. Het is de bedrijfsarts die de informatie 

analyseert en erover waakt dat er geen traject wordt 

opgestart dat slecht is voor de werknemer. Aan de 

hand van de gemaakte analyse wordt een advies 
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gegeven over de stappen die de werkgever moet 

zetten om de werknemer weer gezond terug te 

laten keren in het werk. Deze zogenaamde ‘route 

naar werkhervatting’ is ook onderdeel van de 

Probleemanalyse en stelt de werkgever in de 

gelegenheid om samen met de werknemer een 

effectief plan van aanpak op te stellen.

Multidisciplinaire aanpak werkt
Vanaf de start van een Poortwachtertraject samen 

werken aan de re-integratie heeft niet alleen vele 

voordelen, het doet ook recht aan de vaak complexe 

achtergronden van arbeidsverzuim. Een multi-

factoriële probleemanalyse opstellen vergt een 

multidisciplinaire aanpak. Het begeleiden van een 

re-integratietraject gaat immers veel verder dan een 

medische beoordeling en behandeling. Ook op 

niet-medisch vlak spelen er zaken die de terugkeer 

naar werk beïnvloeden.

Het koppelen van de medische kennis van de 

bedrijfsarts aan de expertise van de casemanager, 

binnen de structuur van een gecertificeerde 

arbodienst, biedt toegevoegde waarde in de markt. 

Zeker nu de NVAB deze ontwikkeling stimuleert en 

bedrijfsartsen met casemanagers samenwerkings-

afspraken laat maken.

Oog voor belangen werkgever én werknemer
Door samen te werken kunnen de belangen van 

werknemers en werkgevers goed in de gaten 

gehouden worden. Voor werknemers is belangrijk: 

herstel van gezondheid, behoud van werk en 

inkomen. De belangen van werkgevers zijn: behoud 

van productiviteit, verlaging van kosten, voorkomen 

van schade. 

Gedurende het gehele terugkeerproces volgen de 

bedrijfsarts en de casemanager gezamenlijk alle 

stappen die er gezet worden. Waar nodig wordt  

er bijgestuurd. Op die manier wordt er veilig en 

verantwoord gere-integreerd. Samen bewaken van  

de werkgevers- en werknemersbelangen vergroot  

de effectiviteit van re-integratietrajecten en haalt  

het beste uit de bedrijfsarts en de casemanager. n

Werkgever en werknemer hebben 
gedeelde belangen op drie niveaus.

bron: VerzuimConsult BV

Het volgende nummer staat gepland voor 27 juni.

Wilt u adverteren? Of sponsor worden van het 
VeReFi Congres in september?

Neem contact op met Dita Smit: 06 516 88 966

Hier had 
uw advertentie 

kunnen staan!


