
De bedrijfsarts is voor werkgevers 
een belangrijke steunpilaar tijdens 
de coronacrisis. Niet alleen bij het 
plannen van terugkeer naar werk, 
maar ook bij het vertalen van co-
ronatestuitslagen naar adviezen voor 
werkgever en werknemer. Kinderop-
vangorganisatie SKSG in Groningen 
kan hierover meepraten.

SKSG realiseerde zich aan het begin van 
de coronacrisis, net als andere kinderop-
vangorganisaties, dat 1,5 meter afstand 
houden in de omgang met jonge kin-
deren op de kinderdagverblijven heel 
moeilijk is. ‘Dit riep bij ons allerlei vragen 
op’, vertelt HRM-adviseur Joyce Sauer. 

‘Wat doe je als mensen corona-achtige 
klachten hebben? Hoe ga je om met 
de werknemers die tot een risicogroep 
behoren? En hoe handel je als mensen 
angstig en onzeker zijn om met jonge 
kinderen te werken? Samen met onze 
bedrijfsarts Mariëlle van Aalst hebben 
we in korte tijd een plan de campagne 
bedacht.’

Testresultaten doorvertalen
Van Aalst werkt als zelfstandig be-
drijfsarts voor diverse organisaties, die 
ze onder meer adviseert over corona-
maatregelen. Ook heeft ze net als haar 
collega-bedrijfsartsen de mogelijkheid 
om werknemers direct door te verwijzen 
naar de GGD voor een test als er een 
vermoeden van corona bestaat. ‘Uiteraard 
vertalen wij bedrijfsartsen het testresul-
taat ook door in een advies aan werkge-
ver en werknemer. Voor SKSG heb ik dit 
bijvoorbeeld al een keer mogen doen.’ 
Over de samenwerking met SKSG is ze 
erg te spreken. ‘We hebben vaak aan een 
half woord genoeg. Dat is erg fijn.’

  Hoe de bedrijfsarts  
de werkgever terzijde staat 

‘Ik kan een genuanceerdere  
afweging maken dan een huisarts’
- Mariëlle van Aalst
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Thuisblijven
Een van de eerste besluiten die SKSG 
tijdens de coronacrisis nam, was dat 
alle werknemers die tot een risicogroep 
behoorden thuis zouden blijven en zo 
veel mogelijk vanuit huis zouden werken. 
‘Het belang van onze werknemers stond 
voorop’, vertelt Sauer. ‘Met de medewer-
kers die wel aan het werk konden, heb-
ben we de noodopvang vormgegeven.’ In 
de aanloop naar de opstart van de hele 
kinderopvangsector hebben Sauer en Van 
Aalst veel contract gehad. ‘We hebben in 
kaart gebracht hoeveel van de bijna 760 
medewerkers tot een risicogroep behoor-
den en dus thuis zouden moeten blijven 
als de kinderopvang weer openging’, 
vertelt Van Aalst. ‘Dat bleek uiteindelijk 
om zo’n veertig tot vijftig pedagogisch 
medewerkers te gaan.’ 

Persoonlijk advies
Van deze groep bleek uiteindelijk zo’n 
70 procent in staat om het werk weer 
op te pakken bij de herstart van de 
reguliere kinderopvang op 11 mei. Om 
hier duidelijkheid over te krijgen, voerde 
Van Aalst met al deze medewerkers een 
individueel gesprek. ‘Ik heb hun medi-
sche achtergrond in kaart gebracht en 
deze afgezet tegen hun huidige klachten. 
Vervolgens heb ik een risicoafweging 

gemaakt en hen op basis daarvan een 
persoonlijk advies gegeven. Veel mensen 
vonden dat erg fijn. Hun huisarts had 
bijvoorbeeld gezegd dat ze niet meer “op 
de groep mochten staan”, terwijl ik een 
genuanceerdere afweging kon maken.’

Webinar met meer informatie
Daarnaast gaf Van Aalst een webinar om 
medewerkers meer te vertellen over co-
vid-19 en het bijbehorende ziektebeeld. 
Ook was er gelegenheid tot het stellen 
van vragen. Sauer: ‘Mariëlle vertelde 
bijvoorbeeld dat de meeste mensen die 
ziek worden thuis uitzieken en gewoon 
weer opknappen. Dat vonden veel men-
sen fijn om te horen, ook omdat er via de 
(sociale) media zo veel informatie op hen 
afkwam dat ze door de bomen het bos 
niet meer zagen.’

‘Door alle informatie in de  
media zagen veel mensen door  
de bomen het bos niet meer’
- Joyce Sauer



Voorlopig thuis werken
Een aantal medewerkers kreeg van Van 
Aalst het advies om ook na de herstart 
van de kinderopvang voorlopig thuis te 
blijven. ‘Over een week of vier – als de 
eerste effecten van de opening van de 
scholen en kinderopvangcentra zichtbaar 
zijn – bekijken we of ze wellicht wel 
weer op locatie kunnen werken.’ Sauer 
vertelt dat een paar werknemers het 
advies heeft gekregen om niet meer met 
jonge kinderen te werken zolang de co-
ronacrisis duurt. ‘Voor hen zijn de risico’s 
te groot. Als organisatie gaan we voor 
deze kleine groep een andere oplossing 
bedenken.’ 

Cruciale rol
Een mooi staaltje samenwerking, waar-
bij de bedrijfsgeneeskundige expertise 
van Van Aalst een cruciale rol speelde. 
‘Het is mooi dat ik zo veel medewerkers 
in korte tijd een persoonlijk advies heb 
kunnen geven over hun medische situ-
atie in relatie tot hun werk.’ Daarnaast 
heeft Van Aalst SKSG geadviseerd over 

maatregelen om de kans op corona op 
de werkplek zo veel mogelijk te verklei-
nen. ‘Als bedrijfsartsen streven we in de 
coronacrisis naar nul arbeidsgerelateerde 
incidenten op de werkvloer. We adviseren 
werkgevers dan ook graag over te treffen 
maatregelen.’

Advies over coronamaatregelen
Van Aalst adviseert werkgevers met 
name over looppatronen en hoe me-
dewerkers zo goed mogelijk afstand 
kunnen houden. ‘En het belangrijkste: 
handen wassen, handen wassen, handen 
wassen! Mijn voornaamste tip is dan ook: 
zorg dat medewerkers op zo veel moge-
lijk plekken in je organisatie hun handen 
kunnen wassen en verstrek desinfecte-
rende handgel.’ Ook het gedragsmatige 
aspect is volgens haar erg belangrijk. 
‘Goed en veel je handen wassen en 1,5 
meter afstand houden gaat vooral om 
gedragsverandering. En dat is moeilijk. 
Durf elkaar aan te spreken als je ziet dat 
dit niet goed gebeurt.’ ●

http://www.sksg.nl
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