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De wereld om ons heen verandert. Er komen
nogal wat problemen op ons af, die alleen vanuit
een nieuw perspectief zijn op te lossen. Denk bij-
voorbeeld aan: duurzame participatie van jonge-
ren met een beperking, het vergroten van de
inzetbaarheid van ouderen en een dreigend capa-
citeitstekort aan artsen in de eigen sector.
De NVVG met zijn wortels in de Sociale Ge-
neeskunde stelt zich dan ook tot doel een positie-
ve bijdrage te leveren aan discussies op het raak-
vlak van maatschappij, arbeid en gezondheid en
verzekering. Daarbij houdt de NVVG voor ogen
dat in deze tijd het accent op participatie en pre-
ventie ligt. Toch mag niet vergeten worden dat
risicomanagement en het juist en rechtmatig
beoordelen van claims van belang blijven om een
sociaal vangnet te kunnen blijven bieden. 
De vraag dringt zich op of wij de antwoorden op
de vragen van deze tijd voldoende vanuit eigen
kracht kunnen geven. Op veel gebieden blijkt dat
samenwerking met andere beroepsgroepen of
disciplines noodzakelijk is om tot een goede 
kwaliteit van dienstverlening te komen in het
belang van de gemeenschappelijke cliënt. Dit
geldt niet alleen om fouten te voorkomen, maar
juist ook om resultaat te behalen. Niet voor niets
krijgen de CanMeds-competenties communice-
ren, samenwerken en maatschappelijk handelen
in de opleiding van ieder specialist meer aan-
dacht. Eén arts voor arbeid en gezondheid, het
steeds terugkerende thema,1-3 komt daarmee nu
in een nieuw licht te staan. 
De NVVG vindt het voor de nabije toekomst
noodzakelijk om een stevige samenwerking van
de huidige beroepsgroepen te bewerkstelligen –
van private en publieke verzekeringsgeneeskun-
de tot arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en sociaal-
medische advisering – en de mogelijkheden van
samengaan in één discipline te onderzoeken.

Daarvoor steekt de NVVG graag de hand uit naar
NVAB, GAV en andere betrokken beroepsorgani-
saties. In kort bestek volgen hierna onze overwe-
gingen voor dit standpunt. 

BA S I S  E N  C O M P E T E N T I E S  

Zowel bedrijfsartsen als verzekeringsartsen vor-
men zich een mening over de mogelijkheden, die
de cliënt (nog) heeft tot het verrichten van
arbeid. De bedrijfsarts relateert dat meestal aan
het eigen of aangepaste werk bij de eigen werkge-
ver. De verzekeringsarts beschrijft de arbeidsmo-
gelijkheden vaak ook nog in algemene zin. Steeds
‘voor zover die een gevolg van ziekte zijn’. Voor
beide disciplines is arbeid en gezondheid het
basale aandachtsgebied. Bedrijfsartsen en verze-
keringsartsen hebben begeleidende, adviserende
c.q. beoordelende en interveniërende taken.
Waar het zwaartepunt ligt, is afhankelijk van het
moment in het verzuim- en arbeidsongeschikt-
heidstraject en afhankelijk van de juridische con-
text (arbeidsovereenkomst, publieke of private
verzekering). 
Als het om samenwerking gaat met de cliënt als
middelpunt komen we zonder uitzondering
andere disciplines tegen zoals casemanagers,
bedrijfsverpleegkundigen, re-integratiecoaches
en arbeidsdeskundigen. Daarnaast zijn er claim-
behandelaars, juridische medewerkers en ande-
ren. De setting waarin bedrijfsartsen werken
brengt ook contacten met werkgevers of verte-
genwoordigers zoals personeelsfunctionarissen,
leidinggevenden en directies met zich mee. En
last but not least: bedrijfsarts en verzekeringsarts
(publiek én privaat) volgen elkaar op of acteren
parallel in de keten van verzuim en arbeidsonge-
schiktheid. De competenties die nodig zijn voor
een inhoudelijk goede taakuitvoering, omgaan
met collega’s en andere disciplines zijn voor de
verschillende vakgebieden naar onze mening
niet heel verschillend. 

OV E R E E N KO M S T E N  

De grote overeenkomst tussen deze disciplines is
het aandachtsgebied, de belastbaarheid van cliën-
ten in arbeid. Zowel compensatie en participatie
spelen daarbij een rol. Dat het accent bij de
bedrijfsarts meer ligt op het kunnen blijven func-
tioneren of de terugkeer bij de eigen werkgever
en bij de verzekeringsarts meer op de resterende
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mogelijkheden die er voor werk in algemene zin
zijn, doet hier niet aan af. Om in de twee domei-
nen te kunnen functioneren zijn vergelijkbare
competenties noodzakelijk4 en ook de kennisba-
sis is voor een groot deel dezelfde. De weten-
schappelijk onderzoeksthema’s zijn voor be-
drijfs- en verzekeringsartsen even relevant: re-
integratie, begeleiding en interventie, zowel als
de kwaliteit van de beoordeling en de inschatting
van arbeidsmogelijkheden.
De professionele en inhoudelijke denklijnen
worden vastgelegd in protocollen en richtlijnen.
De kennis en evidence, noodzakelijk voor opstel-
len daarvan komt uit dezelfde bronnen en onder-
zoeken voort. Men kan zich afvragen waarom er
naast een bedrijfsgeneeskundige richtlijn voor
psychische problemen nog een apart verzeke-
ringsgeneeskundig protocol nodig is (of anders-
om). Mocht dat in het verleden nuttig zijn ge-
weest om draagvlak voor toepassing te vinden en
het eigen professionele accent te leggen, vandaag
de dag lijkt dat een verspilling van geld en mid-
delen. Kortom: de bodem voor inhoudelijke
samenwerking is vruchtbaar. 

V E RWAC H T E  O N T W I K K E L I N G E N  

E N  U I T DAG I N G E N  VO O R  

D E  N A B I J E  TO E KO M S T  

Zowel het gebrek aan instroom als een sterke
afname van actieve beroepsgenoten (bij de
bedrijfsartsen de komende 6 jaar 40% minder, bij
verzekeringsartsen 20% minder) maakt dat beide
disciplines grote problemen zullen hebben om te
kunnen voldoen aan de vraag naar hun dienst-
verlening. Wij menen dat we dat als een geza-
menlijk probleem moeten zien en oppakken. De
representatie in de medische opleidingen moet
daarvoor worden aangepakt, bij voorkeur in
gezamenlijkheid en niet als concurrenten op
dezelfde markt. Eendracht maakt sterk, twee-
dracht breekt kracht.5

In de eerstkomende jaren zal de noodzaak tot ver-
der bezuinigen leiden tot een onverminderd kriti-
sche blik op de sociale zekerheid. Een verdere
beperking van de instroom in WIA en Wajong ligt
in de rede. Anderzijds zal er gezien de demografi-
sche ontwikkeling langer moeten worden doorge-
werkt. Een actievere benadering van werknemers
en ondersteunen van re-integratie hoort daarbij
(‘participatie boven compensatie’). Niet ondenk-
beeldig is dat de strikte scheiding van behande-
ling en beoordeling opnieuw onder de loep zal
worden genomen. Onze curatieve collega’s zullen
meer inhoud gaan geven aan het belang van (blij-
ven) functioneren in arbeid van hun cliënten.
Blijven werken is de norm, waarin curatieve art-

sen, ondersteund door de gespecialiseerde arts
voor arbeid en gezondheid, hun cliënten kunnen
begeleiden, adviseren en beoordelen bij (drei-
gend) verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zo
komt er een keten tot stand met de patiënt/ werk-
nemer als middelpunt en participatie als doel.
Schotten moeten worden weggenomen, samen-
werking bevordert de kwaliteit van dienstverle-
ning. Daarbij geldt wel dat voor diegenen voor
wie er geen reële mogelijkheid is om een eigen
inkomen te verdienen uit arbeid, er inkomensze-
kerheid moet blijven bestaan (‘compensatie’). 

S TA N D P U N T  N V V G

De toekomst vergt een actieve en alerte houding
van beide beroepsgroepen. Doel moet zijn om
een zinvolle bijdrage te leveren in die nieuwe toe-
komst, op basis van onze unieke deskundigheid:
onze kennis van mens, arbeid en participatie,
zowel op het gebied van preventie, interventie,
beoordeling als re-integratiemogelijkheden. Ons
richten op de onderlinge verschillen en het in
stand houden van verschillende beroepsrichtin-
gen is een verkeerd gebruik van onze energie.
Groot risico bij afzonderlijk opererende beroeps-
groepen is onvoldoende aansluiting bij de grote-
re (de beroepsgroepen overstijgende) maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Versnippering brengt
ook een ander risico met zich mee: niet gehoord
worden. Laten we vooral ook niet vergeten dat de
cliënt niet is gediend met afzonderlijk opereren-
de disciplines in de keten. In samenwerking kun-
nen nu eenmaal grote(re) successen worden gere-
aliseerd. 
In deze visie kunnen beide beroepsgroepen
elkaar versterken. Zo kan een breder en daardoor
aantrekkelijker vakgebied ontstaan voor nieuw
intredende beroepsgenoten met daardoor brede-
re mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en
-verandering. Dit komt ook de mogelijkheid ten
goede om invloed te krijgen op de ontwikkeling
van de concepten van de toekomst. De NVVG is
daarom van mening dat wij moeten streven naar
meer gezamenlijkheid, met als doel vergaande
samenwerking tussen de verschillende beroeps-
verenigingen onder het motto: ‘één arts voor
arbeid en gezondheid’. De NVVG steekt daarom
graag de hand uit naar NVAB, GAV en andere
betrokken beroepsorganisaties om deze doelstel-
ling te verwezenlijken: ‘samen sterk, samen aan-
trekkelijk’. 
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C O M M E N TA A R

Reactie van de NVAB

De uitgestoken hand van de NVVG neemt de
NVAB graag aan. Vanzelfsprekend is de NVAB
bereid te praten over samenwerken, afstemmen
en synergie bevorderen. Participatie en duurza-
me inzetbaarheid van werknemers moeten
immers zo veel mogelijk worden bevorderd. De
NVAB zou graag zien dat bedrijfs- en verzeke-
ringsartsen meer met elkaar gaan samenwerken
om een bijdrage te leveren aan de grote maat-
schappelijke uitdagingen van deze tijd. Samen-
werken, ook met andere disciplines binnen en
buiten de gezondheidszorg is een kernwaarde
van ons vak, zoals ook opgenomen in de ‘10 kern-
waarden van de bedrijfsarts’ die zijn vastgesteld
in de NVAB-ledenvergadering van 7 november
2012 (nvab.artsennet.nl).

De NVVG kiest in haar positionering een abstract
niveau waarop toenadering een vanzelfsprekend-
heid lijkt. De NVAB wil die toenadering graag
handen en voeten geven én constateert dat er nog
wel een brug moet worden geslagen tussen het
abstracte niveau en de praktijk van alledag.

Bedrijfsartsen maken verzekeringsgeneeskundi-
gen vaak mee in een (UWV-)rol die weinig ruim-
te biedt voor gelijkwaardig overleg tussen profes-
sionals die inderdaad beiden gespecialiseerd zijn
op het gebied van arbeid en gezondheid. Verzeke-
ringsartsen beoordelen met de bril van de claim-

beoordeling de sociaal-medische begeleiding van
de bedrijfsarts. Daarbij komen bedrijfsartsen met
enige regelmaat op de werkplek, terwijl verzeke-
ringsartsen dit bijna nooit doen. We roepen de
NVVG op om zich samen met de NVAB in te
spannen om kennis van elkaars specifieke des-
kundigheid te bevorderen en onze samenwer-
king binnen dit domein te verbeteren. Natuurlijk
binnen de wettelijke kaders – en als dat niet
mogelijk blijkt te zijn – moeten we, in het belang
van de patiënt/cliënt, gezamenlijk ook die wette-
lijke kaders bij beleid en politiek ter discussie
stellen. 

En er is ook nog een andere brug te slaan. Bedrijfs-
artsen zien hun taak steeds meer als onderdeel
van het curatieve zorgcircuit. De NVAB heeft
vastgesteld dat werken aan functieherstel een
vorm van behandelen is (De bedrijfsarts, dokter
en adviseur, 2007). Het geprivatiseerde stelsel van
arbodienstverlening heeft dat aspect een tijdlang
aan het zicht onttrokken. De NVAB heeft evalu-
atie van het huidige systeem op de politieke
agenda gekregen en hoopt op aanpassingen daar-
in, omdat adequate arbeidsgeneeskundige zorg
niet afhankelijk moet zijn van de welwillendheid
van de werkgever, waar je als werkende voor
bepaalde tijd mee verbonden bent. De NVVG
wordt van harte uitgenodigd ons daarin te steu-
nen. 
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