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 Man 57 jaar oud 
 Bij mij bekend ivm 

voetklachten na ongeval 
 Werkzaam op afvulafdeling 

van een graan- en tarwe-
verwerkend bedrijf 

 Kortademig bij traplopen 
 Beroeps gerelateerd astma? 



 



 Huisartsen en bedrijfsartsen in de regio’s 
Nijmegen en Rotterdam 
 

 Pilot eind maart – juni 2018 
 
 
 
 
 

 
 



 Huisartsen en bedrijfsartsen in de regio’s 
Nijmegen en Rotterdam 
 

 Pilot eind maart – juni 2018 
 

 Evaluatie pilot: 
◦ Registratiegegevens Zorgdomein  
◦ Telefonische interviews met 8 huisartsen en 7 

bedrijfsartsen over bruikbaarheid, ervaringen en 
verbeterpunten. 

◦ Systematische codering transcripten door 2 
onderzoekers. 

 
 Nederlandstalig wetenschappelijk artikel. 
 
 



Huisarts: “Contact met bedrijfsartsen is sowieso heel 
ingewikkeld natuurlijk want ik weet niet wie de 
behandelend bedrijfsarts is van een patiënt, de patiënt 
weet dit vaak zelf ook niet en dan ben je klaar.” 
 
Huisarts over Patiëntoverleg: “Het is heel eenvoudig en je 
hebt bij wijze van spreken chat of mailcontact en veilig.” 
 
Bedrijfsarts over invullen opdrachtgevers: “Ik loop tegen 
dingen aan waar ik onvoldoende hulp bij heb. Hoe moet ik 
het nou oplossen?“ 
 
 



 
Huisarts in reactie op vraag over gebruik in toekomst: 
“Nou ik denk voorlopig niet, want ik heb op proef even 
geprobeerd maar dan is die bedrijfsarts onvindbaar omdat 
nog heel erg weinig bedrijfsartsen zijn aangesloten. Dat is 
dus even nog afwachten denk ik.” 
 



  + - 
Context   HA hebben behoefte aan instructie 

over toestemming patiënt 

  BA en HA hebben behoefte aan 
instructie over het delen van 
informatie en privacy issues 

Zorgprofessional HA en BA zien meerwaarde in 
samenwerking voor afstemming 
behandeling 

Veel HA waren niet op de hoogte 
van de mogelijkheid BA te zoeken 
en bereiken via patiëntoverleg 

HA en BA zijn optimistisch over de 
mogelijkheden van Patiëntoverleg 

BA zijn teleurgesteld mbt uitblijven 
van contactverzoek van HA 

Innovatie BA vonden registratie voor 
patiëntoverleg eenvoudig 

BA ervaarden problemen bij het 
invullen van opdrachtgevers 

HA ervaren patiëntoverleg als een 
simpele en praktische tool 

HA slaagden er niet de betreffende 
BA te vinden 

Implementatie BA willen graag toegang tot 
verwijsmodule in ZorgDomein 

Uitgebreide disseminatie voor HA is 
cruciaal 

HA zouden graag toestemming van 
patiënt digitaal regelen 



 Positieve reacties van huisartsen vormen basis voor 
de landelijke uitrol van Zorgdomein patientoverleg. 

 Veld met opdrachtgevers bedrijfsartsen zeer 
beperkt ingevuld, behoefte aan instructie. 

 Uitgebreide communicatiestrategie via 
verschillende kanalen nodig. 

 Landelijke dekking bedrijfsartsen en up-to-date 
registratie opdrachtgevers nodig. 



Fase 1: verbeterpunten gerealiseerd, ontwikkeling 
flyer en animatie met instructies. 
 
Fase 2: hoge dekking bedrijfsartsen met up-to-
date informatie over opdrachtgevers. 
 
Fase 3: communicatie naar huisartsen 
 Via NHG, LHV (ook aandacht bij (na)scholing) en Zorgdomein 

 
 Benut Patientoverleg ook om zelf contact te zoeken met een 

huisarts en vertel huisartsen dat u te vinden bent in 
Zorgdomein. 



 Praktijkervaringen met arbocuratieve 
samenwerking: https://www.nvab-
online.nl/actueel/nieuws/5praktijkervaringen
-arbocuratieve-samenwerking 
 

https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/5praktijkervaringen-
arbocuratieve-samenwerking 
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 We zijn op zoek naar meer voorbeelden van 
arbocuratieve samenwerking.  

 Heeft u zelf of kent u een mooi voorbeeld van 
samenwerking met een huisarts of medisch 
specialist?  
 

 Met uw verhaal kunt u collega’s inspireren!  
 

 Neem contact op met Roos Jansen 
(roos.jansen@rivm.nl) of 0615327801. 
 

mailto:roos.jansen@rivm.nl


 
 Gestructureerde overdracht 

 
 Aanleiding is gesprek NHG, LHV, NVAB en 

Zorgdomein 
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