
BETERE ZORG VOOR 
WERKENDEN 

19 MAART 2015 RIK VAN STEENBERGEN 



2 8 APRIL 2015 

• Reguliere zorg weet onvoldoende van/ 
houdt onvoldoende rekening met arbeid 

• Onafhankelijkheid bedrijfsarts 
onvoldoende gewaarborgd  

• Bedrijfsartsen hebben onvoldoende 
kennis van beroepsziekten en signaleren 
en melden die onvoldoende 

• Onvoldoende aandacht voor preventie 

KNELPUNTEN VOLGENS SER  (O.A.) 



3 8 APRIL 2015 

• Multidisciplinaire kennisinfrastructuur en 
klinisch arbeidsgeneeskundige centra 

• Aandacht voor preventie en 
beroepsziekten in sectorale aanpak 

• Herwaardering arbospreekuur, PAGO, PMO 
• Preventie en melding beroepsziekten 

vastleggen in contract 
• Second opinion bedrijfsarts 

OPLOSSEN KNELPUNTEN (SER) 



4 8 APRIL 2015 

• Oplossingen SER faciliteren met geld en wet 
• Andere financiering bedrijfsarts 
• Focus van verzuim naar preventie 
• Wettelijk minimumcontract met preventie 

als standaardonderdeel 
• Gekozen preventiemedewerker 
• Wettelijke waarborg toegang professionals 

tot werkplek 

OPLOSSEN KNELPUNTEN (FNV+) 



5 8 APRIL 2015 

Kabinet richt zich op: 
• Meer preventie op het werk 
• Betere arbodienstverlening door wettelijk 

basiscontract en meer betrokkenheid 
werknemers  

• Betere zorg en meer bescherming voor  
werknemers 
 

KABINETSREACTIE (FOCUS) 



6 8 APRIL 2015 

• Steun aan sectorale initiatieven sociale 
partners met oog op preventie (geld) 

• Meer invloed werknemers op keuze 
preventiemedewerker (wet) 

• Herintroductie arbospreekuur in wet 
• Wettelijke minimumeisen aan contract 

arbodienstverlening 
• Voorlichting en nader onderzoek 

KABINETSMAATREGELEN  



7 8 APRIL 2015 

Basisdiensten: 
• Deskundige begeleiding bij ziekte 
• Toetsen ri&e 
• Verrichten aanstellingskeuringen 
• Aanbieden PAGO 
• Arbospreekuur  
Basisprofessionaliteit: 
• Waarborg volwaardig uitoefenen professie  

INHOUD BASISCONTRACT 



8 8 APRIL 2015 

Voldoende tijd in contract voor: 
• Bezoeken werkplek 
• Overleg met OR/ PVT/ werknemers 
• Mogelijkheid second opinion en andere 

bedrijfsarts 
• Melden beroepsziekten 
 
Toelichting op inrichting klachtenregeling  

BASISPROFESSIONALITEIT 



9 8 APRIL 2015 

Suggesties voor onderwerpen door kabinet: 
• Medische informatie (omgang, privacy, 

bewaartermijnen) 
• Beroepsziekten (declarabele tijd voor 

vaststellen en melden) 
• Onafhankelijkheid professional 
• Plicht dienstverlener zich te vergewissen 

van instemming OR/ PVT  

CONTRACT PLUS (ONVERPLICHT) 



10 8 APRIL 2015 

Overleg ministers VWS en SZW over: 
• Samenwerking, uitwisseling kennis, 

instroom bedrijfsartsen 
Onderzoek ZonMW (tijd tot september ‘15): 
• Nader inzicht in functie, rol en positie 

klinisch arbeidsgeneeskundige 
• Adequate inrichting kennisinfrastructuur 
 

 

REGULIERE EN BEDRIJFSZORG 



11 8 APRIL 2015 

• Toegang voor alle werkenden 
• Melden van beroepsziekten 
• Schadeverhaal beroepsziekten 
• Ondersteuning  kennisontwikkeling 
• Bevordering multidisciplinaire diagnostiek 
• Toezicht Inspectie SZW op naleving 

systeembepalingen 
• Nulmeting en evaluatie  

OVERIGE PUNTEN 



12 8 APRIL 2015 

• Te weinig preventiebevorderende 
maatregelen 

   (FNV o.m.: arbeidshygiënische strategie in 
basiscontract) 

• Weeffout positie bedrijfsarts blijft 
• Twijfel over toereikendheid maatregelen 

beroepsziekten en handhaving 

REACTIE FNV IN ‘T KORT 


