
 
Ontwikkeling MD Richtlijn re-integratie 

 

 

Werving van bedrijfsartsen voor de ontwikkeling van de 
multidisciplinaire richtlijn re-integratie 
 

Twee bedrijfsartsen 
De bedrijfsartsen die we zoeken hebben ervaring met de samenwerking en de communicatie tussen 
arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, specifiek over de arbeidsbelastbaarheid 
en/of re-integratie van zieke werknemers. 
 
Wat is nodig? 

- Ideeën over de samenwerking en de communicatie tussen de drie beroepsgroepen 
- Interesse in het proces van richtlijnontwikkeling en het resultaat (de richtlijn) 
- Tijd om deel te nemen aan de online training  
- Tijd voor 5 (online) bijeenkomsten (2 uur) van de projectgroep en deze voor te bereiden, 

onder andere door je in te lezen en door informatie bij je collega’s op te halen 
- Of: tijd voor 10 (online) bijeenkomsten (2 uur) van de kerngroep en deze voor te bereiden, 

onder andere door je in te lezen en door informatie bij je collega’s op te halen 
 
Wat helpt? 

- Interesse in en kennis van het recent ontwikkelde BAR-instrument 
- Je kennis, suggesties en ervaringen duidelijk kunnen verwoorden en delen in de projectgroep 
- Kennis van richtlijnen en ervaring in deelname aan het ontwikkelproces van een richtlijn 

 
Wat krijg je? 
De benodigde basis voor evidence based richtlijnontwikkeling leer je in een online training van 3 
uur. Bovendien is er tijdens het ontwikkeltraject de ruimte voor persoonlijke begeleiding door een 
richtlijn-professional. Je leert zo met een wetenschappelijke blik naar het hele proces rond de cliënt 
te kijken en verdiept je eigen kennis en methoden. Je ontvangt een vacatievergoeding voor je 
deelname. 
 
Wat levert het op? 
Door persoonlijk mee te werken aan de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn Re-integratie 
staan de aanbevelingen die in de richtlijn komen dichtbij jouw praktijk. Tijdens het 
ontwikkelproces kun je eigen kennis en ervaring en die van collega’s delen in de projectgroep, zodat 
de knelpunten uit jouw praktijk worden belicht en meegenomen. Je draagt bij aan de richtlijn die 
voor verschillende situaties bij verzuim en re-integratie aanbevelingen geeft voor het 
arbeidsdeskundig handelen, inclusief de samenwerking met bedrijfs- en verzekeringsartsen, met als 
uiteindelijk doel een effectieve re-integratie van werknemers die zijn uitgevallen.  
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Aanmelden of meer informatie aanvragen: Als je interesse hebt in deelname aan dit traject, kun je 
je voor 7 maart aanmelden bij richtlijnontwikkelaar van het UMCG: Haitze de Vries 
h.j.de.vries@umcg.nl of 06 19221216. Via deze weg kun je ook meer informatie aanvragen over het 
project, de bijeenkomsten, de taken van de projectgroep en de planning van de bijeenkomsten. Je 
kunt hierbij je voorkeur aangeven voor 5x aansluiten bij de projectgroep of 10x bij de kerngroep. We 
stellen je medewerking zeer op prijs en hopen te leren van je ervaringen. 
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