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Arbocuratieve zorg is de afgestemde zorg door behandelaar
en arbeidsgeneeskundige
Arbocuratieve zorg is zorg voor een werknemer met een aandoening, al dan niet veroorzaakt door werk die het
functioneren op het werk nadelig beïnvloedt met als doel werken (weer) mogelijk te maken.

• Zowel de bedrijfsarts als behandelaar uit de
eerste lijn (huisarts, fysiotherapeut) kunnen
het eerste aanspreekpunt zijn.

• Eerste contact voor arbeidsrelevante of
arbeidsgerelateerde aandoening bijna altijd
met huisarts
• De huisarts heeft met name de focus op
medisch herstel en geeft daardoor relatief
weinig aandacht aan het functioneel
herstel.
• Een uitspraak over het functioneren is
cruciaal voor een snelle terugkeer naar werk
en voorkomt langer verzuim dan nodig.

Bron: Hammelburg, Lubbers en Nauta (2014), Veranderende samenwerking in de zorg
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Uit een onderzoek onder huisartsen blijkt dat deze aandacht
voor arbeid belangrijk vinden

Onderzoek onder 530 huisartsen gecontracteerd door Zilveren Kruis, september 2015
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Zowel bedrijfsartsen als huisartsen geven aan dat ze een betere
afstemming en samenwerking nodig vinden: Toen .. en Nu
Betere samenwerking is nodig
87%

Bedrijfsarts

82%

Huisarts

TNO (2003), Een stap vooruit op een lange weg

Quotes van huisartsen
“Huisarts mist soms het wettelijk kader waarmee bedrijfsarts moet werken. Dus overleg
altijd wenselijk. Wel zal er van de zijde van bedrijfsartsen een actievere opstelling
moeten worden gevraagd”
“Leeft erg bij patiënten. Ziekte betekent vaak direct ook iets voor werk. Momenteel weet
een huisarts een bedrijfsarts niet goed te vinden andersom is eenvoudiger”
Zilveren Kruis onderzoek onder huisartsen (2015) 530 respondenten
3

Maar toch vindt structurele afstemming en samenwerking
tussen huisartsen en bedrijfsartsen weinig plaats
Psycholoog

81%

Fysiotherapeut

66%

Huisarts

31%

Buijs et al. (2012), Structurele samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijns professionals: een Quick scan, TNO

Quotes huisartsen
We krijgen veel werkgerelateerde vragen ik zeg vaak tegen patiënten dat bedrijfsarts
mij mag bellen. Ik krijg echter nooit telefoontjes.
Ik kan me haast niet voorstellen dat beter contact mogelijk is omdat juist de
bedrijfsartsen erg onbereikbaar zijn en ook vaak steeds weer iemand anders is. De
bedrijfsartsen zouden dus gefaciliteerd moeten worden om makkelijk met de huisarts
contact op te kunnen nemen.
Zilveren Kruis onderzoek onder huisartsen (2015) 530 respondenten
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Arbocuratieve samenwerking draagt bewezen effectief bij aan
het verminderen van verzuim
Aspecifieke lage rugpijn1
Geïntegreerde aanpak leidt tot een snellere
werkhervatting in vergelijking met reguliere zorg.
Psychische klachten2
Aansturen werkhervatting door bedrijfsarts en
huisarts zorgt voor snellere terugkeer naar het
werk.
Aanpassingsstoornis3
Gebruik van problem solving therapy leidt tot een
eerdere terugkeer naar het werk.

- 30 dagen

- 21 dagen

- 17 dagen

1) Anema et al (2006), Multidisciplinair revalideren van lage rugklachten: Graded activity of werkplekinterventie of beide?
2) Van der Klink et al (2003), Reducing long term sickness absence by an activating intervention in adjustment disorders
3) Bruinvels et al (2012), Interventions to facilitate return to work in adults with adjustment disorders
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Contact tussen huisarts en bedrijfsarts zou naar schatting één
keer per week voor moeten komen

Onderbouwing aantal contacten HA en BA
Per normpraktijk hoort tweederde tot de doelgroep
Normpraktijk1

2.168

Verzekerden buiten doelgroep2

737

Verzekerden tussen 18 - 67 jaar2

1.431 (66%)

De doelgroep heeft per jaar bijna 6000 consulten

Aandeel doelgroep met consult3
Gemiddeld aantal consulten3
Aantal consulten doelgroep

1)
2)
3)
4)

Inschatting leidt tot 58 contacten per jaar met BA
Contact HA en BA per consult4
Aantal arbocuratieve consulten

1%
58

72%
5,6
5.800

NZa normpraktijk
Op basis van aantal inwoners in Nederland tussen de 18 – 67 jaar op 1 januari 2015, CBS
Gemiddeld aantal consulten bij de huisarts, 2013, CBS
Pilot Sterk naar werk, 2009
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Afstemming en samenwerking komt weinig voor vanwege structurele,
culturele en praktische knelpunten
Weinig afstemming bedrijfsarts en huisarts1

Oorzaken beperkte afstemming

Enquête onder bedrijfsartsen geeft aan dat structurele
afstemming en samenwerking tussen huisartsen en
bedrijfsartsen weinig plaats vindt:

Vanuit perspectief huisarts
De belangrijkste redenen vanuit de huisarts zijn
volgens een onderzoek van Panteia2 en Nivel3:
• Structurele knelpunten: huisarts heeft geen
(financiële) prikkel
• Culturele knelpunten: vertrouwen in
onafhankelijkheid bedrijfsarts is laag
• Praktische knelpunten: bedrijfsarts wisselt vaak
en twee verschillende datasystemen

Psycholoog

81%

Fysiotherapeut
Huisarts

66%
31%

De afstemming die het meest voorkomt bij huisartsen
en bedrijfsartsen die samenwerken is het afstemmen
van de diagnostiek:
Afstemmen diagnostiek
Behandeling volgens richtlijn
Gezamenlijke scholing
Kennisdeling
Samenwerkingsafspraken
1)
2)
3)

54%
39%
27%
27%
23%

Vanuit perspectief bedrijfsarts
Volgens bedrijfsartsen ontbreekt een structurele
afstemming en samenwerking voornamelijk door:
Tijdgebrek
Ontbrekende financiering
Bereikbaarheidsproblemen
Gebrek aan onderling vertrouwen
Uiteenlopende behandeldoelen

Buijs et al. (2012), Structurele samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijns professionals: een Quick scan, TNO
Panteia (2013), Effectieve interventies met het oog op werkhervatting voor zieke werknemers en arbeidsongeschikten
Nivel (2012), Knelpunten in de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorg

34%
34%
34%
26%
21%
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Bedrijfsarts en huisarts vinden betere afstemming belangrijk en hebben
meerdere suggesties om dit te regelen
Artsen vinden betere afstemming belangrijk

Suggesties voor betere afstemming

Enquête1 onder bedrijfsartsen en huisartsen laat zien
dat beide groepen een betere afstemming en
samenwerking nodig vinden:

Om een betere afstemming tussen bedrijfsarts en
huisarts te bewerkstelligen hebben beide groepen een
aantal suggesties gegeven2,3,4,5:,

Bedrijfsarts

Huisarts
87%
82%

Betere samenwerking is nodig
De belangrijkste redenen waarom ze dit zeer
belangrijk vinden zijn:

84%
83%

Voorkomt tegenstrijdig advies

83%
73%

Bevordert re-integratie
Betere begeleiding
Het dringt ziekteverzuim terug
1)
2)
3)
4)
5)

79%
67%
36%
37%

Suggesties vanuit perspectief huisarts
• Verplichten om werk onderdeel te laten uitmaken
van HIS en patiëntendossier
• Creëren van achterdeur zodat huisarts ergens
terecht kan voor vragen over arbeid
• Financiële vergoeding van tijdsinvestering
Suggesties vanuit perspectief bedrijfsarts
• Arbeid integreren in het zorgpad
• Nodig dat je elkaar kent en kan vinden
• Eenduidig beleggen van dossiervorming zodat
toegang gegarandeerd blijft bij wisseling van
bedrijfsarts
• Financiële vergoeding van tijdsinvestering
• Bedrijfsartsen contact informatie meegeven aan
patiënt

TNO (2003), Een stap vooruit op een lange weg
Interviews met diverse stakeholders
Nivel (2012), Knelpunten in de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorg
Interview met Jos Manders van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde op 16 december 2014
Panteia (2013), Effectieve interventies met het oog op werkhervatting voor zieke werknemers en arbeidsongeschikten
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Als verzekeraar wilden we onze rol pakken en zijn in 2014 het project
Zorg & Arbeid gestart
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Onze collectieve klanten hebben belang bij het verlagen en voorkomen
van verzuim
Belangrijkste doelen van het gezondheidsbeleid
Zakelijke dienstverlening

Industrie

Handel

Semi-publiek

Branche

WG

 = spontaan genoemd

Verzuim beheersing
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Bron: interviews interne en externe stakeholders
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Ook de individuele verzekerden van Zilveren Kruis verwachten
arbocuratieve samenwerking en een focus op arbeid in de eerste lijn
Resultaten klantonderzoek
[% eens met de stelling, telefonische enquête met 92 (werkende) respondenten]

Verzekerden verwachten een rol van de huisarts
Moet een huisarts bij arbeid gerelateerde gezondheidsklachten bij
uw bezoek het ook hebben over uw werkomstandigheden?

Verzekerden vinden samenwerking belangrijk
Vindt u het belangrijk dat een huisarts het behandeladvies afstemt
met uw bedrijfsarts bij arbeidsgerelateerde klachten?

Verzekerden verwachten een rol van Zilveren Kruis
Vindt u het belangrijk dat Zilveren Kruis zich inzet om gezond
werken te bevorderen?

61%

89%

84%

Bron: Enquête gehouden door KCC in de periode januari – februari 2015
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We wilden hier meer awareness aan geven en hebben ons
beleid aangepast
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Met onze stakeholders hebben wij drie projectdoelen afgestemd die in lijn
liggen met de geschetste problematiek

1

2

3

Focus op de werksituatie bij het
opstellen van een behandelplan door
de huisarts
Stimuleren van betere samenwerking
tussen huisarts en bedrijfsarts om
complexere situaties te bespreken

Realisatie van helpdesk om huisarts
te ondersteunen bij vragen over zorg
en arbeid, bijvoorbeeld welke
bedrijfsarts kan ik bellen?
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Het idee: meer aandacht voor arbeid in de eerste lijn via de
huisarts systemen door alerts, arbeidsanamnese en helpdesk

Arbeidsanamnese indien nodig
Huisarts neemt arbeid
mee in behandelplan
Huisarts ontvangt alert over arbeid
De huisarts heeft tijdens het consult de alerts
aanstaan zodat hij informatie kan ontvangen over
de relatie tussen zorg en arbeid.
Indien de huisarts dit nodig acht kan hij of zij op de
alert klikken om meer informatie over het
onderwerp te ontvangen.

Huisarts voert intercollegiaal
overleg met bedrijfsarts bij
complexe situaties

Huisarts belt helpdesk met een
vraag over de relatie tussen
werk en aandoening
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Via ExpertDoc hebben per begin 2016, 2500 huisartsen (50%)
toegang tot de module werk
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Via Expereans hebben alle huisartsen van Nederland toegang
tot de gratis helpdesk arbeid
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Via verschillende kanalen van ZK en de stakeholders is
aandacht gegeven aan het initiatief

Op 6 februari ‘16 vertelde Zilveren Kruis-zorgpartner Expereans over het belang van de arbeidsexpert in RTL4’s
Da’s Goed Geregeld!
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Wat kunnen we doen om dit te verbeteren?

• Blijf het aandacht geven zodat de awaress blijft toenemen
• Tijd gunnen
• Onder de aandacht blijven brengen bij zowel huisartsen als bedrijfsartsen
• Gezamenlijke training/opleiding HA en BA
……
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