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Uw brief 

Bijlage(n) 

Geachte heer Louwsma, 

Hartelijk dank voor uw brief van 18 mei jl. waarin u vanuit OVAL en NVAB reageert 
op de betrokkenheid van de bedrijfsarts bij het testbeleid COVID-19 vanaf 1 juni. 
U geeft in uw brief aan het te betreuren dat de rol van de bedrijfsarts wordt 
beëindigd en u benadrukt het belang van het werkgerelateerde advies bij een 
positieve uitslag, van de bedrijfsarts aan de werkende en zijn werkgever. 

Ik begrijp en zie dat bedrijfsartsen en arbodiensten de afgelopen periode flink 
hebben geïnvesteerd in hun betrokkenheid bij het testen van werknemers. De 
bedrijfsartsen en arbodienstverleners hebben een belangrijke rol gehad bij de 
toeleiding tot het testen en bij het advies over inzetbaarheid in onder meer de 
zorg, het onderwijs, de kinderopvang en de contactberoepen. Ik wil u dan ook 
bedanken voor de inzet van de bedrijfsartsen op het moment dat dit nodig was. 

De coronacrisis vraagt om grote en soms rigoureuze keuzes. De huidige fase van 
de crisis vraagt om een nieuwe aanpak waarin inderdaad de rol van de bedrijfsarts 
kleiner wordt. Waar het na eerste opschaling van de testcapaciteit mogelijk was 
om het testbeleid te verruimen naar zorgwerkers en stapsgewijs andere 
doelgroepen, is het in de huidige fase mogelijk en wenselijk om iedereen met 
klachten te gaan testen. Dit grootschalige testen en traceren is een belangrijke 
maatregel in het kader van de publieke gezondheid. Zo beperken we de 
opflakkeringen van het coronavirus en blijft het virus onder controle bij de 
versoepeling van maatregelen. Om alle mensen met klachten te kunnen testen, 
moet dit zo laagdrempelig mogelijk ingeregeld worden. Om die reden vervalt de 
triage door een arts bij de test. Dit geldt dus niet alleen bij de bedrijfsartsen, 
maar bij alle artsen. Overigens blijft de triage door een arts wel nog aan de orde 
bij testen in geval van een medisch behandeltraject. 

Ondanks het wegvallen van de rol van de bedrijfsarts bij de triage, ben ik het met 
u eens dat de factor werk uiteraard van belang is, er kan mogelijk sprake zijn van 
een werkgerelateerde infectie, en ook zeker in relatie tot de testuitslag is 
advisering door de bedrijfsarts over (individuele) gezondheidsaspecten, de 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 



de minister van Volksgezo, dheid, 
Welzijn en Sport, 

~ft' 

inzetbaarheid voor werk en preventiebeleid door de werkgever van waarde. Goede 
samenwerking tussen de publieke en de bedrijfsgezondheidszorg is dan inderdaad 
van belang. Om die reden zal ik het RIVM en de GGD dan ook verzoeken om meer 
aandacht aan de factor werk en de rol van de bedrijfsarts te besteden in hun 
informatievoorziening, bijvoorbeeld om de rol van de bedrijfsarts te benoemen. Ik 
zorg samen met de GGD dat personen met een positieve test vanuit 
publieksvoorlichting het advies krijgen om dit aan hun werkgever en/of 
bedrijfsarts te melden. Ik wil u overigens zelf ook adviseren dit richting deze 
partijen onder de aandacht te brengen. 
Ten slotte blijft het uiteraard mogelijk voor bedrijfsartsen om wel een rol in het 
testen van medewerkers te hebben, als een werkgever hierom vraagt. De 
bedrijfsarts heeft toegang tot CoronlT, kan testen aanvragen voor medewerkers 
en vervolgens de uitslag terugkoppelen. 

Ik hoop op uw begrip voor bovenstaande toelichting en ik vertrouw erop u 
hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben naar 
aanleiding van deze brief, dan kan u contact opnemen met Eline van Daalen. 
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