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Bedrijfsarts en casemanager: 
van dwangbuis naar maatkostuum

Sinds enige jaren is het adagium in verzuimland ‘demedicaliseren’. Gechargeerd:  

weg met de bedrijfsarts. Als (register)casemanager, verzuimcoach en re-integratie-

begeleider zijn we het eigenlijk snel met elkaar eens. Aan de hand van geprotocoli-

seerde vraagstelling de bedrijfsarts liefst zo kort mogelijk invliegen. Zo medisch  

is het ook allemaal niet: met een checklist en een goed software programma kan 

iedereen met gezond verstand het verzuim naar 0% brengen. Toch?

Demedicaliseren parallel aan ver-
casemanageren
De rol van de casemanagers bij bedrijven, arbo-

diensten en verzekeraars is in de loop der jaren 

groter geworden dan alleen facilitering en 

procesbewaking. Ook de leidinggevenden en 

collega’s van de arbeidsongeschikte medewerker 

vullen een deel van het gedemedicaliseerde gat in. 

Deze ontwikkeling heeft geleid tot een aanzienlijke 

daling van het verzuimpercentage: het gemiddeld 

verzuim in Nederland is stabiel onder de 4%. Echter, 

de trend is o.i. inmiddels doorgeschoten, waarbij 

risico´s niet adequaat zijn geborgd. Hieronder 

sommen we een aantal probleemvelden op.

Verzuimstalinisme
De uitgangspunten van weleer zijn verworden tot 

clichés en ongenuanceerde leuzen. “Iedereen kan 

altijd wel wat”. “Verzuim is altijd een keuze (.. van de 

werknémer)”. “Verzuim is gedrag (in de betekenis van: 

verkeerd gedrag)”. “Meer dan 80% van het verzuim  

is niet-medisch!” “Het is een conflict, dus nooit 

arbeidsongeschikt”. 

Met regelmaat krijgen wij cases voorgelegd waarin  

echt zeer arbeidsongeschikte werknemers beschermd 

moeten worden tegen ondeskundige dadendrang. 

Privacy
De meeste werkgevers beschikken over medische 

informatie van hun werknemers, uit diverse bronnen. 

Privacy blijkt zelden gegarandeerd. Ook case-

managementbureaus bleken het minder nauw te  

nemen met de medische vertrouwelijkheid. De rechten 

en plichten van werkgevers en werknemers verdienen 

meer aandacht bij ontwikkeling en naleving van 

verzuimbeleid. 

Conflicten
Bij een grote populatie van kleine werkgevers 

constateerden wij dat er in 1 op de 4 dossiers 

sprake was van een conflict. De vragen en opbouw-

schema’s van de casemanager, werkgever of collega, 

worden ervaren als wantrouwen en oneigenlijke druk. 

Deels terecht, deels onterecht. 

‘De trend van demedicaliseren  

is te ver doorgeschoten’
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Sommige werkgevers gebruiken de verplichte 

contactmomenten en formulieren van de WVP als 

een middel om conflicten te creëren en werknemers 

tot een snelle exit te dwingen. De STECR-richtlijn 

wordt misbruikt door niet-medici: advocaten 

bijvoorbeeld. Juist tact bij verzuimbegeleiding en 

snelle actie bij de eerste tekenen van conflict zijn  

van belang. 

Niet onderkennen van zwaardere medische 
problematiek
Het niet-herkennen en niet adequaat begeleiden  

van zwaardere problematiek in een vroeg stadium  

is kostbaar. Kosten voor Ziektewet, loonsancties  

en WGA zijn iedereen bekend. Onjuist inzetten  

of niet-inzetten van bedrijfsartsen en interventies 

verlengen nu het verzuim. Voor doelmatige triage 

van cases is maatwerk-samenwerking noodzakelijk. 

Open, vanuit vertrouwen en respect. Goede 

samenwerking lukt alleen als je elkaar kent, weet 

wat de ander kan en niet kan. 

Medicaliseren van lichte problematiek
Regelmatig zien we bij onze klanten hoe niet  

alleen bedrijfsartsen, maar ook leidinggevenden en 

casemanagers problematiek met zorg en aandacht 

benaderen, terwijl daar medisch geen aanleiding 

voor is. De zorgreflex heeft dan een averechts 

effect. Schoenmaker: hou je bij je leest.

Verkeerde samenwerking
In de praktijk zien wij gemiddeld meer tegen- dan 

samenwerking. Overlegtijd zit niet in de agenda of 

het contract. De bedrijfsarts vindt de casemanager 

incompetent, te bemoeierig met medische zaken, 

hinderlijk en oncontroleerbaar in zijn juridische 

verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim-

begeleiding en preventie.

De casemanager vindt dat de bedrijfsarts niet 

reageert, niet luistert, informatie niet leest. Beide 

kanten graven zich in. Maar ook het tegenover-

gestelde komt voor: men is het altijd eens.

De bedrijfsarts is terecht uit een deel van de cases 

gehaald, maar ook zeer ten onrechte uit complexe 

cases. Deze vals-negatieve cases gaan de WIA in  

met bijbehorende kosten, eventueel bovenop een 

loonsanctie. Er worden nog altijd vele loonsancties 

opgelegd. 

In bezwaarzaken zien wij dat UWV veelal niet over 

de juiste informatie beschikt. Informatie is aanwezig 

bij de werkgever, maar bereikt de casemanager niet. 

Informatie is aanwezig bij de casemanager, maar 

bereikt de bedrijfsarts niet. Informatie is aanwezig 

bij de bedrijfsarts, maar bereikt UWV niet. Overall 

worden er bovendien veel te veel onnodige 

gegevens geleverd. De meeste loonsancties worden 

opgelegd, omdat de bedrijfsarts uitgaat van een 

andere belastbaarheid dan de verzekeringsarts.

Asscher wil de werknemer recht geven op een 

second opinion. Maar waar kan de werkgever 

terecht voor een ultieme check op de WIA-

aanvraag? Het Deskundigenoordeel lijkt geen optie: 

het UWV geeft zelf aan werknemer-georiënteerd te 

zijn (handleiding UWV RIV-toets). Uit onderzoek 

blijkt dat het UWV vaker de werknemer volgt. De 

kwaliteit van de Deskundigenoordelen door UWV 

wisselt sterk.

Samenwerken voor een optimaal resultaat
Casemanagers en medici kunnen samen beter 

problemen en gevolgen voor de klant oplossen,  

tot aan de grenzen van beider deskundigheid. Bij 

complexere problematiek kan een externe partij 

toegevoegde waarde bieden om het re-integratie-

resultaat te helpen verbeteren, het risico voor loon-

sancties aan te geven, de WGA-schade te beheersen  

en kosten te besparen. 


