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Betreft: Aanvullende reactie van de NVAB op de adviesaanvraag van de minister van SZW dd 10 juli 

2013 aan de SER over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg 

 

 

Geachte mevrouw Hendrikx, 

 

In aanvulling op onze brief van 4 oktober jl. sturen wij u een korte toelichting op onze standpunten 

ten aanzien van de organisatie van de arbeidsgerelateerde zorg op brancheniveau (derde 

aandachtspunt op pagina 2). Aanleiding daartoe is het feit dat ons signalen bereikten dat onze 

formulering mogelijk tot misverstanden kan leiden. 

 

De NVAB realiseert zich dat de privatisering van de arbodienstverlening veel winst heeft opgeleverd 

in termen van een laag ziekteverzuim en relatief goede arbeidsomstandigheden. We vragen echter 

aandacht voor enkele minder positieve bijeffecten daarvan en doen een voorstel voor verbetering. 

De huidige dienstverlening is voornamelijk gericht op verlaging van het verzuim en directe 

inzetbaarheid en vaak onvoldoende gericht op verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden, 

de preventie van gezondheidsschade (i.e. ziekte), duurzame inzetbaarheid en preventie. Bovendien 

blijkt dat de vertrouwensrelatie tussen bedrijfsarts en (zieke) werknemer al te makkelijk onder druk 

kan komen indien het financiële belang van de individuele werkgever de belangrijkste bepaler van de 

te leveren diensten is (zie Astri onderzoek). Een duaal klantenstelsel is echter inherent aan de 

positie van de bedrijfsarts, het zijn ook diens professionaliteit, het professioneel statuut en de 

richtlijnen van de beroepsgroep die de onafhankelijkheid moeten waarborgen vergelijkbaar met 

soortgelijke beroepsgroepen. Desondanks zijn er situaties waarbij de bedrijfsarts in een lastige 

positie kan komen te staan wanneer de investering door de werkgever in de duurzame inzetbaarheid 

van de werknemer niet in verhouding staat tot de loonkosten op korte termijn. Het komt de 

preventieve arbeids- en bedrijfsgeneeskundige zorg enorm ten goede indien noodzakelijke 

interventies altijd vergoed kunnen worden uit een fonds of verzekering die op collectieve wijze 

gefinancierd wordt (via CAO, branche of anderszins), tenzij bedrijven bereid zijn de kosten in alle 

gevallen zelf te vergoeden. Door dit bij wet te regelen ontstaat een situatie waarbij de preventieve rol 

van de bedrijfsarts en de adviserende rol bij verzuimbegeleiding gecombineerd kan blijven. Directe 

financiering door de werkgever via arbodienst of anderszins blijft dan ook mogelijk voor de primaire 

zorg bij verzuimbegeleiding en arbeidsomstandigheden spreekuur. Het is ook belangrijk dat de 

werkgever ziet voor welke zorg hij betaalt vanuit zijn zorgplicht voor de werknemer. 

Dit neemt niet weg dat CAO-partijen of andere collectiviteiten altijd kunnen kiezen voor een volledige 

collectieve financiering zoals bij STIGAS het geval is. Dit is in een gezonde en gereguleerde markt-

werking mogelijk. Overigens is arbeids- en bedrijfsgeneeskundige zorg voor ZZP-ers ook goed te 

regelen via een collectieve aanvullende zorgverzekering dan wel inkomensverzekering. 

 

 



 

 

 

 

 

Werknemers hebben maar één gezondheid, die van belang is voor hun werk maar niet minder voor 

hun maatschappelijke participatie als burger, opvoeder, vrijwilliger, mantelzorger enzovoort. 

 

Door deze vorm van indirecte financiering een meer verplichtend karakter te geven levert dit meer 

ruimte voor de inzet van de bedrijfsarts bij preventie zonder dat de onafhankelijkheid onder druk 

komt te staan. Ook hoeft de bedrijfsarts geen scheidsrechter te zijn bij de toekenning van 

financiering van preventieve interventies door de werkgever zelf. 

 

Branchegerichte financiering is niet de enige mogelijkheid om de financiering van de 

arbeidsgeneeskundige zorg voor werkenden te verbeteren. Het beschreven scenario 3 zal niet voor 

alle branches haalbaar zijn. De NVAB wil graag met zorgverzekeraars en inkomensverzekeraars, 

met werkgevers- en werknemersorganisaties, met overheid en veldpartijen, de mogelijkheden 

verkennen om tot een grotere mate van synergie te komen met als inzet duurzaam inzetbare van 

alle werkenden, meer kwaliteit van de zorg en minder kosten. 

 

Met vriendelijke groet, 

      
 

G.B.S. Penders, voorzitter NVAB    Dr. C. van Vliet, directeur NVAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


