
Ziek en werk: 
who care(s)? 

 
Nascholing 6 april 2017 



Belangen sprekers 

• Sprekers  
• Krijgen een onkostenvergoeding  
• Mogen hun kennis, ervaring en ‘product’ op ons 

podium presenteren 
• Dagvoorzitter 

• Wil verbinding tussen academie en praktijk 
• Wil een optimale beroepsuitoefening 

• Integer 
• Zorg voor werknemer staat voorop 

 

 



NVAB Noord 

Spant zich in voor een optimale 
beroepsuitoefening: 

• Nascholingen en workshops 
• Verbinding met UMCG  

• Onderzoek 
• Onderwijs 
• Zorg 

• Verbinding met Verzekeringsartsen 
• Betrokken bij KNMG district 

 



Beatrixoord 
UMCG Centrum voor Revalidatie 

Diagnose gericht 
Arbeidsconsulenten 
Vroege Interventie (landelijk netwerk) 
 Quickscan 
 Arbeidsrevalidatie 
  



Aanpassing programma 

Na de thee NVAB 
Na de pauze promovendus Fredrike 

Zwiers: terugkeer naar werk na 
thoraxchirurgie 



Leerdoelen vandaag 
Ontwikkelen competenties 

• Medisch handelen 
• Samenwerken  
• Maatschappelijk handelen 

Begeleiden werknemer met chronische 
aandoening 
Omgaan met collega’s: 

• Verwijzen 
• Informatie uitwisseling 



Arbeidsparticipatie, arbeidsbeperkingen en 
arbeidsgerelateerde zorg 

AMC (2005) 
Erasmus MC (2008) 
KPMG Plexus (2013) 
Panteia (2013) 
SER (2014) 
ZonMw (2015) 
SER (2016) 
AMC (2016) 



Effectieve interventies met het 
oog op werkhervatting voor zieke 
werknemers en arbeidsongeschikten 
SZW 2013 

 
  

Care for work  
Implementing work-directed care in the 
department of Orthopaedics  
AMC 2016 
 
Arbeid als behandeldoel: Richtlijn 
‘Reumatoïde artritis en participatie in 
arbeid’ NTvG 2015;159: A9593 

‘Goede arbeidsgerelateerde zorg geboden 
door interne arbodiensten of sectorale, dan wel 
branchegeorganiseerde of regionale 
organisatievormen.’ SER 2014 
‘Arbeidsgerelateerde zorg voor werkenden is van 
groot belang.’ Asscher 2015 
 

‘Curatieve zorgverleners intensief 
samenwerken met 
arbozorgverleners waarbij de onderlinge 
informatie-uitwisseling snel en drastisch 
wordt verbeterd.’  SER 2014 

‘Inclusieve cultuur: er komt gelukkig steeds 
meer aandacht voor langer doorwerken met een 
belemmering, duurzame inzetbaarheid en 
preventie. Veel organisaties hebben hiervoor 
beleid opgesteld en maatregelen genomen.’  
SER 2016 



23 februari 2017 Kamerbrief over 
arbocuratieve samenwerking 

• Databank bedrijfsartsen voor 
huisartsen 

• Zorgmodule arbeid voor cliënt 
• Multidisciplinaire richtlijnen en 

zorgstandaarden tweedelijns 
curatieve zorg 

• Health Deal chronische pijn 



Kliniek: aandacht voor 
functieherstel 

 
 



Wat maakt arbeidsgeneeskundige zorg 
zo specifiek? 



Wat maakt arbeidsgeneeskundige zorg 
zo specifiek? 

Streven naar optimale 
arbeidsparticipatie als behandeldoel 

 
Stelling:  
Bij onze curatieve collega’s is ‘return to 

work’ betrokken in hun behandelplannen 



Wat maakt arbeidsgeneeskundige zorg 
zo specifiek? 

Streven naar optimale 
arbeidsparticipatie als behandeldoel 

 
Stelling: Bedrijfsarts is  
  onmisbaar in de kliniek 



Wat maakt arbeidsgeneeskundige zorg 
zo specifiek? 

Streven naar optimale 
arbeidsparticipatie als behandeldoel 

 
Stelling:  
Is adviseren over tweede spoor 

arbeidsgeneeskundige zorg? 



Vraag aan medisch specialist 

- Wat rapporteer je aan de bedrijfsarts? 
- Welke vragen beantwoord je? 

Diagnose? Behandeling? Prognose? 
- Welke aanvullende vragen moeten we 

stellen? 
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