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Verzuim en reïntegratie

&
Medische expertises op het 
 gebied van bewegingszorg



Een klacht aan schouder, pols of knie. Pijnlijk voor de patiënt, maar ook voor zijn werk gever.  
Want arbeidsverzuim dreigt. 
 
En voor hoe lang? Hoe ernstig is het? Wat kan er nog wel en wanneer? Vragen waar je als 
 patiënt, bedrijfsarts en werkgever graag een antwoord op wilt. Xpert Bureau verschaft 
 duidelijkheid voor alle partijen. Snel, nauwkeurig en vakkundig.

Xpert@Work heeft de kennis en experts in huis om snel de juiste diagnose te kunnen stellen. 
Onze medische behandelcentra zijn volledig gespecialiseerd in het behandelen van hand, pols 
en het bewegingsapparaat.  Alles is gericht op efficiënt herstel en een snelle werkhervatting.
 
Xpertises biedt duidelijkheid bij vragen over aansprakelijkheid, re-integratiemogelijkheden  
en de mate van invaliditeit. Onze onafhankelijke specialisten verrichten uitgebreid onderzoek  
en rapporteren volgens strikte richtlijnen.

Xpert Bureau



Xpert@Work biedt arbeidsgerichte diagnostiek en herstelprogramma’s. Wij zijn  gespecialiseerd 
in aandoeningen van hand en pols en van het steun- en bewegings apparaat. Is een chirurgische 
ingreep nodig? Ook dat kan direct geregeld worden.
 
Wij richten ons volledig op het creëren van duidelijkheid, optimaal herstel en snelle werkhervatting.

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en verzuimregisseurs. 
We leveren onze diensten direct aan bedrijven of via overeenkomsten met Arbodiensten, bedrijfs-
zorg en verzekeraars.

Bij Xpert@Work kunt u terecht met begeleidingsvragen over relatief eenvoudige  aandoeningen 
(zoals langdurige  peesontstekingen) maar ook voor ingewikkelde (herstel)operaties zoals zenuw-
reconstructies of niet genezende botbreuken.

Xpert Bureau



Ga naar de website Ga naar de website

Xpert@WorkXpertises

https://www.xpertbureau.nl/onderzoek-keuring/
https://www.xpertbureau.nl/behandeling-therapie/


Xpertises en Xpert @Work 
•  Xpert Bureau is onderdeel van Xpert Clinics en houdt zich bezig met het verrichten van 

 Medische expertises en het aanbieden van arbeidsgerelateerde zorg . 
 
•  Xpert Bureau heeft eigen casemanagers en een team van dedicated handchirurgen, 

 orthopedische chirurgen en handtherapeuten. Zo kunnen we direct en adequaat  
 inspringen op de wensen en behoeftes van onze opdrachtgevers en verwijzers.

 
•  Landelijk ‘hub-and-spoke’-dekkingsmodel met goed geïnvesteerde ultramoderne  

faciliteiten, die de zorg dichter bij de patiënt brengen en ervoor zorgen dat patiënten  
de juiste zorg krijgen, op de juiste plaats en tegen de juiste kosten 

 
•  Xpert Clinics functioneert van 6 strategisch gelegen hubs (16 operatiekamers in totaal)  

en 20+ spokes (klinieken en satellietlocaties)
 
•  Erkend als een aanbieder van hoogwaardige, geïntegreerde zorg met een op waarden 

 gebaseerde focus.

Over ons



Getallen
• 14 medisch specialisten
• 58 fysiotherapeuten 
• 20 vestigingen 
• 16 operatiekamers

Specialisatie
• Hand- Pols chirurgen 
• Orthopedisch chirurgen 
• Dedicated fysiotherapeuten 
• Dedicated ergotherapeuten 
• Revalidatieartsen

Diensten
• Medische expertises 
• Arbeidsgerelateerde zorg 
• Revalidatiezorg
• Maatwerk

Doorlooptijden
• Binnen 2 maanden medische expertise 
• Binnen 5 dagen intake Xpert@work 
• Binnen 5 dagen start behandeltraject

Over ons

Hub (kliniek)

Satelliet

Spoke (poli)



•  Bij Xpert@work analyseren we en voorspellen we middels 10 jaar gegevensverzameling 
de werkhervatting van patiënten bij verschillende aandoeningen. 

 
•  De return to work data is basis voor ons advies. 
 
•  Overzicht kosten van verloren productiviteit gedefinieerd als productieverlies en 

vervangingskosten als gevolg van ziekte, handicap en overlijden van productieve 
personen, zowel betaald als onbetaald.Return to work



Diensten

Expertise medisch specialist  
Letselschade WA, AOV, OV 
Rechtbankzaken
Medische beroepsaansprakelijkheid

Maatwerk 
UWV (ondersteuning bezwaarschrift) 
UWV herbeoordeling (ondersteuning WIA)  
Kort geneeskundig onderzoek (KGO)

Online / op locatie
Bedrijfsartsen geaccrediteerd
Werknemers
Maatwerk voor providers

Medisch advies
Consulting verwijzer 

Screening client 

Behandeling
Preventief coaching client 
Maatwerk coaching client

Stage
Stage voor bedrijfsartsen 
Operaties, spreekuren, therapie 
Coaching medisch specialist 

Xpert
Bureau

Intake
Fast track (medisch specialist)

Early dectection (handtherapeut)
Revalidatiezorg (revalidatiearts)

Behandeltraject
Multidisciplinair kort ( 6 weken)

Multidisciplinair middel (12 weken 
Multidisciplinair lang (24 weken)

Revalidatietraject (12 weken)
Casemanagement op maat

Xpert@
Work Xpertises

Xpert 
Online 

Xpert  
Scholing



Xpert@Work

Arbeids gerelateerde zorg



De intake
Xpert@Work trajecten starten altijd met een intake. Dat kan zijn bij een handchirurg of orthopedisch 
chirurg (Fast Track) of bij een handtherapeut (Early Detection). Bij de intake kijken we naar de 
verwijsvraag en de onderliggende diagnose. Ook brengen we de oorzakelijke factoren voor het 
ontstaan of het instant houden van de klachten in kaart. Zo nodig maken we direct tijdens het 
onderzoek van de chirurg röntgenfoto’s of een EMG.

Hieruit rolt een advies waarin we de mogelijkheden voor herstel én een prognose ten aanzien 
van werkhervatting meenemen. Ook geven we een specifiek belastingschema voor de cliënt af, 
waarbij we tot in detail beschrijven welke activiteiten veilig kunnen worden verricht en welke 
worden afgeraden. Een rapportage van onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen sturen 
we naar de verwijzer, de cliënt en de huisarts.

Intake



Tot uw dienst: de casemanager
Tijdens het behandeltraject is de casemanager uw directe aanspreekpunt bij Xpert@Work.  
De casemanager onder houdt het contact met de behandelende specialisten, houdt de planning 
nauwlettend in de gaten en regelt de financiële afwikkeling. Er vindt regelmatig een terugkoppeling 
plaats van de casemanager naar de verantwoordelijke bedrijfsarts en/of verzuimmanager. Ook de 
rapportages van de chirurg worden doorgestuurd door de casemanager. Zo blijft u op de hoogte 
van de voortgang van de behandeling.

De casemanager



Waarom Xpert@Work? 
Xpert@Work biedt een totaalpakket aan onderzoek en behande ling voor aandoeningen aan 
hand, pols en het steun- en bewegingsapparaat.De wachttij den zijn kort, het plan van aanpak 
duidelijk en op maat van de vraagstelling. Zo hebben zowel werknemer als werkgever inzicht 
in de verwachte hersteltijd en is een snellere re-integratie mogelijk. 
 
• Binnen 5 werkdagen een diagnose, prognose en behandeladvies op maat
• Efficiënt en duurzaam herstel
• Dedicated team van handchirurgen en handtherapeuten
• Dedicated team van orthopedisch chirurgen
• Locaties door het hele land voor onderzoek en behandeling
• Direct röntgenfoto’s en EMG tijdens het onderzoek
• Casemanager als procesbegeleider
•  Integrale en arbeidgerelateerde behandeling, van chirurgie tot en met  paramedische training

Waarom  
Xpert@Work?



Verwijzer kan meekijken tijdens het traject
Als verwijzer blijft u goed geïnformeerd gedurende het behandeltraject. U kunt  namelijk meekijken 
in de persoonlijke patiëntenpagina. Nadat de cliënt akkoord geeft voor inzage, krijgt u per mail 
een link toegestuurd. Daarmee kunt u de behandeling en het herstel traject volgen.

Conservatief of invasief
Een operatie is lang niet altijd nodig: in 72% van de gevallen zal de chirurg een  conservatieve 
behandeling voorstellen. Die kan direct na het consult kan worden  gestart. Is een invasieve 
behandeling (operatie) noodzakelijk, dan plannen we die op zo kort mogelijke termijn in.

Handtherapie op maat
Gespecialiseerde fysio- en ergotherapie is een essentieel onderdeel van het proces. Xpert@Work 
werkt nauw samen met gespecialiseerde handtherapeuten die de cliënt intensief begeleiden. 
De handtherapeut ziet de cliënt direct na de start van het behandelplan. Deze proactieve aanpak 
leidt tot een sneller en beter herstel en minder operaties.

Behandel trajecten



Online

Cliënt
Opdracht-

gever

Screening
Onderzoek 
therapeut

Overzicht 
Rapportages  
en afspraken 

Coaching
Oefeningen en 
begeleiding

SLA rapportages
Maandrapportages

op maat

Bedrijfsartsen 
 portaal

Beperkingen  
en activiteiten 



Scholing  
en opleiding

Geaccrediteerde  
scholing 
• Voor bedrijfsartsen 
• Online of op locatie 
•  Bovenste extremiteiten  

en Houding- en 
 bewegingsapparaat

Organisatie specifiek
•  Voor werknemers en 

 bedrijfsartsen
•  Scholingen en  workshops 

op maat
•  Online of op locatie 
•  Kortingen bij  

providercontracten

 
Stage(s)
•  Voor bedrijfsartsen  

in opleiding 
•  Operatiekamer, spreek uren 

chirurg, fysio therapie en 
ergotherapie

•  Coaching door  chirurg(en)



Voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbospecialisten
Regelmatig organiseren wij op aanvraag nascholingen, trainingen en workshops voor bedrijfs-
artsen, verzekeringsartsen en andere arbo-specialisten. Dit doen wij veelal in samenwerking 
met Handtherapie Nederland.

De scholingen en workshops worden gegeven door ervaren handchirurgen en hand therapeuten op 
onze hoofdlocaties in Nederland of bij de opdrachtgever zelf. De tijden kunnen variëren: overdag 
maar ook in de avond zijn trainingen mogelijk. Wel is een minimaal aantal deelnemers nodig.

De cursussen en workshops worden ingericht op maat in samenwerking met de medisch 
 specialist, de handtherapeut en de opdrachtgever. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld 
 beroepsgroepen, veel voorkomende letsels en/of nieuwe ontwikkelingen in behandelmethodes 
en preventiemogelijkheden.

Scholing  
en opleiding



Stage voor bedrijfsartsen
Als bedrijfsarts adviseert u zowel werknemer als werkgever op het gebied van arbeid en 
 gezondheid. Uw hoofdtaak is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van werknemers. 
U doet een inschatting van de belasting en belastbaarheid en geeft advies over aanpassingen. 
En bij verzuim biedt u begeleiding en bespoedigt u het herstel.
 
Xpert@Work biedt stage op maat voor hand & pols en orthopedie op diverse locaties in 
 Nederland. Tijdens deze stage maakt u kennis met de verschillende afdelingen, zoals 
 handtherapie, ergotherapie, expertises, handchirurgie (spreekuren en operatiekamer)  
en orthopedie (spreekuren en operatiekamer).

Plannen van uw stage
Voorafgaand aan deze stage wordt er een intake gepland met de management-assistent  
voor een kennismaking, planning van de stage en bespreken van de doelstellingen.
 
Tijdens het gehele stageprogramma wordt u inhoudelijk begeleid door twee stage begeleiders: 
een handchirurg en een orthopedisch chirurg. Aan het einde van de stage volgt er een afrondend 
gesprek met de stagebegeleiders.

Scholing  
en opleiding



Tijdens de stage geven we  
onder andere aandacht aan

√  Vroege herkenning van een mogelijk 
aandoening

√  Differenties tussen verschillende 
 aandoeningen

√  Juiste advies over aanpassingen in  
werk en levensstijl

√  Ergonomische aanpassingen voor  
het werk

√ Mogelijkheden voor doorverwijzingen
√  Therapievormen en weten welke  

invloed dit heeft op de belastbaarheid
√  Tijdspaden voor verschillende 

 aandoeningen

Scholing  
en opleiding

Ga naar de website

https://www.xpertbureau.nl/behandeling-therapie/


Xpertises



Wanneer een expertise?
Het doel van een medische expertise is inzicht krijgen in de aansprakelijkheid, de omvang, ofde 
geleden schade van een cliënt. Een expertise biedt duidelijkheid over het behandel advies, de 
re-integratie mogelijkheden, de aard en de ernst van het letsel en de beperkingen en de context 
van de beperkingen. Expertises worden ook ingezet ter onderbouwing van bijvoorbeeld WIA 
aanvragen. Voorbeelden van mogelijke vraagstellingen zijn: in hoeverre is de betrokkene invalide 
of beperkt in het functioneren? Is er een verband tussen een ongeval en de huidige beperkingen? 
Is er een medische fout gemaakt?

Een expertise kan alleen worden uitgevoerd op verzoek van derden. Dit kan een advocaat, een 
verzekeringsarts, een bedrijfsarts of een medisch adviseur zijn. Een medische expertise vindt bij 
voorkeur plaats op verzoek van beide partijen (dus zowel de medisch adviseur van de verzekeraar 
als de medisch adviseur van het slachtoffer). Een gezamenlijke medische expertise heeft vrijwel 
dezelfde bewijskracht als een medische expertise in opdracht van de rechtbank.

Expertises voor
Hand & pols en
Orthopedie 



Expertise hand & pols
Een expertise wordt altijd verricht door een onafhankelijke specialist en bestaat uit een anamnese 
en lichamelijk onderzoek van de medisch specialist met beantwoording van de gezamenlijke vragen 
van beide partijen. Indien nodig, wordt er direct een radiologisch onderzoek of een EMG verricht.
 
De uitgebreide anamnese is gericht op de medische voorgeschiedenis, het ongeval en het daaruit 
voortvloeiend letsel, de huidige staat en de effecten op het dagelijks leven en het beroep. De functies 
van het letsel worden reproduceerbaar gemeten en vastgelegd.
 
Bij specifieke expertises wordt er ook een lichamelijk onderzoek door de handtherapeut verricht 
en een zeer nauwkeurige berekening van het invaliditeitspercentage (vaststelling beperking) 
opgesteld volgens AMA Guide 6e editie.

Expertises  
Hand & pols



Expertise orthopedie
Een expertise wordt altijd verricht door een onafhankelijke specialist en bestaat uit een anamnese 
en lichamelijk onderzoek van de medisch specialist met beantwoording van de gezamenlijke 
vragen van beide partijen.
 
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en wordt gedaan door een orthopedisch chirurg op 
één van onze locaties. De uitgebreide anamnese is gericht op de medische voorgeschiedenis, 
het ongeval en het daaruit voortvloeiend letsel, de huidige staat en de effecten op het dagelijks 
leven en het beroep. De functies van het letsel worden  reproduceerbaar gemeten en vastgelegd.
 
Indien nodig wordt aanvullend onderzoek op de kliniek gedaan (bijvoorbeeld röntgenfoto’s)  
of aangevraagd (röntgen, echo, MRI, CT-scan). Wij werken nauw samen met het landelijk 
MRI-centrum, zodat we op diverse locaties aanvullend onderzoek kunnen laten verrichten.

Schouder, voet, 
enkel, bekken, 
heup en knie



Xpertises
√ Gedetailleerde rapporten volgens de richtlijnen van NVMSR
√ Expertise binnen 2 maanden
√ Beoordeling door een gerenommeerd specialist
√ Rapportage binnen 9 weken
√ Direct aanvullend onderzoek, zoals röntgenfoto en EMG
√ Meerdere specialisten en locaties
√ Casemanager als procesbegeleider

De voordelen



Samenvatting

Onze diensten
• Online screening en coaching
• Medische expertises 
• Arbeidsgerelateerde zorg   
• Revalidatie zorg

Voordelen
√ Direct duidelijkheid en advies 
√ Maatwerk in zorg en rapportages 
√ Online ondersteuning client en verwijzer 
√ Casemanager ontzorgt en begeleidt

Ambitie en focus

SamenDuurzaam
Herstel 

Duidelijkheid
Juiste diagnose

(Online) begeleiding 
op maat

Klantgericht



Meer weten

Ga naar de website Bekijk video

Verzuim en re-integratieXpert Bureau

https://www.xpertbureau.nl/
https://vimeo.com/429171004/4ea77c08e0

