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Samenvatting 
 

 

 

Dit onderzoek geeft een systematisch en zo volledig mogelijk overzicht van de huidige 

knelpunten in de samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorgverleners. Op 

basis hiervan worden enkele beleidsaanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek 

gedaan. 

Voor het onderzoek is eerst een scoping review uitgevoerd op publicaties over arbocura-

tieve zorg en samenwerking in Nederland sinds 2005. De (toegepast) wetenschappelijke 

aandacht voor knelpunt in de arbocuratieve samenwerking lijkt na 2005 op een wat lager 

pitje door te zijn gegaan. Echter, recent hebben de Ministeries van VWS (Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport) en SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gezamenlijk 

nieuwe impulsen aan het debat rond dit onderwerp gegeven. Dit is gerelateerd aan 

meerdere publicaties die in 2011 en 2012 zijn verschenen over knelpunten in de samen-

werking tussen huisarts en bedrijfsarts. Maar ook breder over het gewenste systeem van 

arbocuratieve zorg in Nederland en de rol van arbeid in de reguliere gezondheidszorg. 

Knelpunten die structureel in de literatuur worden genoemd hebben enerzijds betrekking 

op „domeinverschillen‟, anderzijds op meer praktische problemen in termen van „tijd en 

mogelijkheden‟ die professionals bij (meer) samenwerking zien. Knelpunten die onder 

domeinverschillen vallen zijn fundamenteel van aard en worden in de literatuur meer dan 

eens benoemd als „gebrek aan onderling vertrouwen‟. Ze worden geduid als problemen 

die voortkomen in het verschil in (behandel/advies)doel en belang tussen bedrijfsarts en 

huisarts, en het verschil in financieel systeem waarbinnen zij hun rol vervullen. 

Dit beeld uit de literatuur wordt bevestigd door een rondgang langs verschillende stake-

holders in Nederland op dit terrein. Zowel telefonisch als face-to-face zijn gesprekken 

gevoerd met regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), de LVG, zorgverzekeraars, 

arbodiensten, de NPCF, VNO-NCW, FNV de NVAB en verschillende advies- en onder-

zoeksbureaus. Met name de knelpunten die gerelateerd zijn aan domeinverschillen tussen 

huisarts en bedrijfsarts konden op basis van de stakeholder-consultatie worden aange-

scherpt. Sommige stakeholders pleiten voor daarom voor systeemveranderingen, anderen 

voor meer ondersteuning van (regionale) pilot-projecten om samenwerkingsinitiatieven 

meer kans te geven zich te bewijzen. 

Ten derde is voor dit onderzoek een online focusgroep opgezet waarin drie huisartsen en 

drie bedrijfsartsen hun visie vanaf de werkvloer hebben gegeven op het thema arbocura-

tieve samenwerking. De professionals onderkennen de domeinverschillen, maar noemen 

daarentegen ook veel praktische kansen om tot meer samenwerking te komen. Deze 

liggen onder andere in het aanpassen van informatiesystemen en het borgen van vaste 

contactmomenten en informatie-uitwisseling.  

Gebaseerd op de resultaten en eigen synthese daarvan, sluit dit rapport af met 3 aan-

bevelingen: 

 Toon de concrete winst van arbocuratieve samenwerking: maak samenwerking voor 

professionals aantrekkelijker. 

 Benut ICT voor informatie-uitwisseling: maak samenwerking voor professionals 

makkelijker. 
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 Benoem eigenaren van het samenwerkingsprobleem: geef impulsen aan regionale 

samenwerking en aan organisaties het succes van arbocuratieve samenwerking 

monitoren en evalueren. 
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1 Inleiding 
 

 

 

1.1 Achtergrond 

 

De problematiek rond samenwerking tussen professionals binnen de curatieve sector 

(m.n. huisartsen) en bedrijfsgeneeskunde (m.n. bedrijfsartsen) kent een lange geschie-

denis. De afgelopen twee decennia hebben verschillende partijen en belanghebbenden 

gediscussieerd over de rol van arbeid in binnen de (eerstelijns) curatieve zorg, en hoe 

samenwerking en communicatie tussen bedrijfsartsen en huisartsen verbeterd zou kunnen 

worden (vgl. Buijs, 2001a, 2001b, 2001c). Met enige regelmaat is ook onderzoek naar de 

belemmeringen voor arbocuratieve samenwerking uitgevoerd (o.a. Van Amstel & Buijs, 

1997; Hento & Kaaij, 2000; Somai, Van der Beek & Schellevis, 2004). 

Het belang van een goede arbocuratieve samenwerking binnen de eerste lijn wordt door 

verschillende ontwikkelingen steeds groter. Door de vergrijzing van de Nederlandse 

(beroeps)bevolking zal de verhouding tussen actieve en inactieven steeds schever worden, 

zal krapte op verschillende arbeidsmarkten gaan toenemen, en is maximale participatie 

van de beroepsbevolking niet alleen uit sociaal, maar ook uit economisch oogpunt, 

essentieel voor Nederland. Samenwerking binnen de arbocuratieve keten kan de effecti-

viteit van preventie, curatie, revalidatie en (re)integratie bevorderen en daarmee helpen 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. 

Het beroep dat op de eerstelijnsarbocuratieve zorg wordt gedaan lijkt toe te nemen. 

Kijken we bijvoorbeeld naar het percentage chronisch zieken dat contact heeft gehad met 

de bedrijfsarts (figuur 1.1) dan zien we dat dit een aantal jaren stabiel is gebleven, maar 

sinds 2009 opvallend snel toeneemt.  

 

 

Figuur 1.1: Percentage chronisch zieken dat aangeeft gebruik te maken van de diensten 

van bedrijfsarts, 2003-2011 (bron: Panel Chronisch zieken en Gehandicap-

ten, NIVEL, eigen bewerking) 
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Deze studie naar arbocuratieve samenwerking kan niet los gezien worden van de rol en 

positie van de bedrijfsarts in Nederland. Deze rol en positie heeft een belangrijke 

wijziging ondergaan met de introductie van marktwerking en de daarop volgende 

herstructurering van arbodiensten, de opkomst van zelfstandig ondernemende bedrijfs-

artsen en ondernemingen, en de financiële inrichting van de bedrijfsgeneeskundige sector. 

Kijken we hoe de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgenees-

kunde) de bedrijfsarts anno 2012 naar buiten toe „definieert‟, dan is de kern in haar 

beschrijving dat hij/zij zich bezighoudt met (1) het voorkomen en beperken van 

gezondheidsschade in relatie tot het werk en (2) het behoud en herstel van arbeids-

geschiktheid van werknemers.
1. 

Zie ook box 1 voor een aanvullende omschrijving van de 

bedrijfsarts volgens de NVAB.  

 

 

Box 1:  Omschrijving bedrijfsarts volgens de NVAB 

 

Omschrijving bedrijfsarts 

“De bedrijfsarts is er voor de gezondheid van iedereen die werkt. Werken is gezond, 

maar kan soms ook minder goed of zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid. De 

bedrijfsarts kan dit in een vroeg stadium vaststellen. Dan is er vaak nog van alles aan te 

doen. Daarnaast kan de bedrijfsarts bij ziekte en verzuim aangeven wat een werknemer 

nog verantwoord kan doen. En dat kan de werknemer helpen bij het herstel en bij de 

hervatting van het werk. De meeste bedrijfsartsen worden ingeschakeld door werkgevers. 

Een goede werkgever zal graag in de gezondheid van zijn werknemers investeren en 

daarbij gebruik maken van de bedrijfsarts als adviseur.” 

 

Verschil bedrijfsarts en arboarts 

“Het is velen niet bekend dat „arboarts‟ geen synoniem is voor bedrijfsarts. De term 

„arboarts‟ is op allerlei plekken in de maatschappij ingeburgerd. „Bedrijfsarts‟ is een 

beschermde titel voor sociaal geneeskundige specialisten die een 4-jarige specialisatie 

hebben gevolgd na hun artsexamen, 5 jaarlijks moeten herregistreren en daartoe 

verplichtingen hebben in nascholing, visitatie en kwaliteitsborging. De „arboarts´ is een 

basisarts, zonder verdere opleiding en (….) geen specialist.” 

 

Zie http://nvab.artsennet.nl/Beleid/Professie.htm, geraadpleegd op 16 juli 2012. 

 

 

Zoals gezegd bestaat bij veel partijen, en al langere tijd, de verwachting dat bedrijfsartsen 

en eerstelijnscuratieve zorgverleners kunnen elkaars expertise aanvullen zodat een 

effectieve behandeling mogelijk wordt. Dat geldt voor de samenwerking tussen bedrijfs-

artsen en huisartsen, maar ook voor de samenwerking tussen bedrijfsartsen en andere 

eerstelijnsberoepen zoals verloskundigen, psychologen en fysiotherapeuten. De samen-

werking van de bedrijfsarts met andere professionals staat echter onder druk doordat de 

beroepsgroep zélf een aantal urgente problemen kent. Een belangrijke is het huidige en 

toenemende tekort aan bedrijfsartsen (Hingstman, Van der Velden & Schepman 2009). 

Voor de komende 12 à 15 jaar geeft het Capaciteitsorgaan zijn Capaciteitsplan 2010 aan 

                                                      
1
 Zie http://nvab.artsennet.nl/Beleid/Professie/Competentie.htm, geraadpleegd op 16 juli 2012. 

http://nvab.artsennet.nl/Beleid/Professie.htm
http://nvab.artsennet.nl/Beleid/Professie/Competentie.htm


Knelpunten in de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijnszorg, NIVEL 2012 9 

dat meer dan een verdubbeling van de instroom in de opleiding tot bedrijfsarts nodig is. 

Tegelijkertijd loopt de belangstelling onder geneeskundestudenten voor de sociaal-

geneeskundige vervolgopleidingen terug. Dit treft in het bijzonder de instroom in de 

bedrijfsgeneeskundige opleiding.  

 

Uit oogpunt van efficiency en verbetering van de zorg zijn door het ministerie van VWS 

en andere belanghebbenden in het afgelopen decennium verscheidene studies uitgezet ter 

bevordering van de arbocuratieve samenwerking in Nederland (Verkerk 2001; Anema, 

2003). Onderzoek laat echter zien dat binnen de arbocuratieve zorg de samenwerking 

tussen bedrijfsartsen, huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners meer knelpunten dan 

succesverhalen kent, en er veel mogelijkheden liggen om deze samenwerking te ver-

beteren (vgl. Amstel e.a., 1997; Hento & Kaaij, 2000; Nauta & Faber, 2002; Heideman 

e.a., 2002; Nauta e.a., 2002; Somai, 2004). Een kort overzicht van studies toont het 

volgende beeld: 

• Recent onderzoek is uitgevoerd door TNO naar samenwerkingsrelaties tussen bedrijfs-

artsen en eerstelijnsprofessionals. Hieruit wordt geconcludeerd dat de belangrijkste 

belemmeringen die door bedrijfsartsen worden ervaren in de structurele samenwerking 

tijdgebrek, problemen met financiering en met bereikbaarheid van eerstelijns-

professionals (niet aanwezig of contactgegevens niet beschikbaar) zijn. Eén op de drie 

bedrijfsartsen die structureel samenwerkt geeft aan geen belemmerende factoren te 

ervaren (Buijs e.a., 2012). 

• Daarnaast is recent onderzoek door de NVAB uitgevoerd naar de samenwerking 

tussen bedrijfsartsen en verloskundigen, waarin ook aanbevelingen worden gedaan om 

deze samenwerking te verbeteren (NVAB, 2012). Het blijkt dat bedrijfsartsen en 

verloskundigen/gynaecologen contact met elkaar hebben, maar de behoefte bestaat aan 

afspraken over de manier van samenwerking. Enkele belangrijke aanbevelingen om de 

manier van samenwerking te veranderen zijn een werkgerichte module in multi-

disciplinaire richtlijnen, landelijk en regionaal aandacht voor implementatie, vrije 

toegang tot de bedrijfsarts voor zwangere en pas bevallen werknemers en het kunnen 

verwijzen van de curatieve sector naar de bedrijfsarts.  

• Een aantal onderzoeken zijn verricht door Nauta in het kader van haar dissertatie-

onderzoek. Hierin beschrijft zij hoe in de afgelopen jaren in Nederland diverse 

projecten zijn uitgevoerd om de samenwerking tussen de bedrijfsgeneeskunde en de 

curatieve zorg te verbeteren. Deze projecten zijn gericht geweest op diverse knel-

punten, zoals praktische knelpunten (onbekend telefoonnummer, tijdsinvestering 

overleg), juridische knelpunten (benodigde schriftelijke toestemming van de patiënt), 

structurele knelpunten (overleg is niet ingecalculeerd in het takenpakket) en zoge-

naamde sociaalpsychologische knelpunten (onder andere statusverschillen, onderling 

vertrouwen en verschillende focuspunten) (Nauta, 2004). 

• Onderzoek naar arbocuratieve samenwerking heeft aan het begin van de eeuwwisse-

ling plaats gevonden door het NIVEL en het EMGO Instituut in opdracht van ZonMw. 

Hieruit bleek ook dat huisartsen en bedrijfsartsen nauwelijks samenwerken. Huisartsen 

ervaren veelal praktische knelpunten in de samenwerking met bedrijfsartsen. Hierbij 

gaat het met name om de moeilijke (telefonische) bereikbaarheid. Daarnaast is voor de 

huisarts vaak onbekend wie de bedrijfsarts van de patiënt is (Somai e.a., 2004). 
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Ondanks dat er dus een reeks van onderzoekspublicaties bestaat rondom dit onderwerp, 

ontbreekt nog een systematisch en zo volledig mogelijk overzicht van de knelpunten in de 

samenwerking binnen de arbocuratieve zorg. Dit is dan ook de aanleiding voor dit 

onderzoek. 

 

Voor het opstellen van een systematisch overzicht zal door een scoping review (waarover 

meer wordt uitgelegd in hoofdstuk 2) zoveel mogelijk relevante en recente literatuur over 

samenwerking tussen bedrijfsarts en de eerstelijnscuratieve zorg geanalyseerd worden. 

Een belangrijke analyse daarbij is het koppelen van de knelpunten aan de doelen en be-

langen die verschillende stakeholders in dit verband innemen. Samenwerkingsproblemen 

kunnen verhelderd worden wanneer deze vanuit meerdere perspectieven worden bekeken. 

In het geval van de arbocuratieve zorg zijn stakeholders uiteraard de bedrijfsartsen en 

haar verenigingen, de eerstelijnscuratieve zorgverleners (huisartsen, verloskundigen, 

eerstelijnspsychologen en fysiotherapeuten) en hun verenigingen, maar ook patiën-

ten/cliënten en hun verenigingen, zorgverzekeraars, en centrale en decentrale overheids-

organisaties binnen de arbocuratieve zorgketen. 

 

De scoping review zal aangevuld worden met onderzoek en praktijkgegevens vanuit het 

perspectief van de eerstelijnszorgverleners (i.c. huisartsen, verloskundigen, eerstelijns-

psychologen, fysiotherapeuten). Een beperking in de hiervoor genoemde literatuur lijkt 

namelijk te zijn dat deze vooral vanuit het perspectief van de bedrijfsartsen is opgesteld. 

Ten tweede vindt aanvulling van de knelpuntenanalyse plaats door expliciet regionale 

initiatieven, projecten en samenwerkingsverbanden in kaart te brengen. Hiermee kunnen 

we de lacune ondervangen die het eerder genoemde TNO-onderzoek in zijn Quick Scan 

op dit punt concludeerde. 

 

 

1.2 Doelstellingen en vraagstellingen 

 

Het doel van dit onderzoek is het opstellen van een systematisch en zo volledig mogelijk 

overzicht in de huidige knelpunten in de samenwerking tussen bedrijfsartsen enerzijds en 

eerstelijnszorgverleners in Nederland anderzijds. Hiertoe zal ten eerste gebruik worden 

gemaakt van een scoping review toegepast op de wetenschappelijke en grijze literatuur 

over de samenwerking tussen de bedrijfsarts en de curatieve eerstelijnszorg, zijnde de 

huisartsen, verloskundigen, eerstelijnspsychologen en fysiotherapeuten als de voornaam-

ste samenwerkingspartners. De scoping review is erop gericht de knelpunten bij arbo-

curatieve samenwerking in de bestaande literatuur zo volledig mogelijk te identificeren en 

te classificeren, en tevens de visie en rol van verschillende stakeholders in kaart te 

brengen ten aanzien van de gevonden knelpunten. Het analyseren van het samen-

werkingsprobleem vanuit verschillende perspectieven vormt een expliciet doel van dit 

onderzoek. Daarnaast is het doel om niet alleen op landelijk maar ook op regionaal niveau 

de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijnszorg in kaart te 

brengen. Hiertoe staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

1. Welke publicaties zijn beschikbaar omtrent de samenwerking tussen bedrijfsartsen en 

de eerstelijnscuratieve zorg in Nederland en welke knelpunten kunnen hieruit worden 

gedestilleerd, geordend naar het doel en belang van bedrijfsartsen en eerstelijnszorg-
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verleners (huisartsen, verloskundigen, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten) en 

naar het doel en belang van andere stakeholders, zoals patiënten/cliënten, zorgver-

zekeraars en overheidsorganisaties?  

2. Wat blijkt uit telefonische en online consultatie van bedrijfsartsen, eerstelijnszorg-

verleners en andere stakeholders over hun opvattingen en ervaringen ten aanzien van 

(knelpunten in de) arbocuratieve samenwerking op nationaal en regionaal niveau. 

3. De antwoorden op de twee bovenstaande vragen samengenomen, hoe ziet het syste-

matisch en zo volledig mogelijk overzicht in de huidige knelpunten in de samen-

werking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorgverleners eruit? En welke beleids-

aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek zijn te formuleren? 

 

 

1.3 Opbouw van het rapport 

 

Dit rapport bestaat uit verschillende onderdelen die op elkaar voortbouwen.. Uitgaande 

van de hiervoor genoemde onderzoekvragen is het onderzoek opgezet in een drietal 

stappen bestaande uit de volgende onderdelen: 

1. Scoping review: een knelpuntenkaart op basis van literatuur. 

2. Consultatieronde: de stakeholders aan het woord. 

3. Beschouwing en discussie: de resultaten samengenomen. 

 

Deze onderdelen vormen de achterliggende structuur in dit rapport. Allereerst worden per 

onderdeel de gebruikte bronnen en onderzoeksmethoden beschreven en wat betreft 

keuzes onderbouwd. Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten. Het rapport sluit af met 

een samenvatting en beschouwing. 
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2 Scoping review: een knelpuntenkaart op basis van 
literatuur 
 

 

 

2.1 Inleiding 

 

Dit hoofdstuk geeft een antwoord op de eerste onderzoeksvraag: “Welke publicaties zijn 

beschikbaar omtrent de samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijnscuratieve 

zorg in Nederland en welke knelpunten kunnen hieruit worden gedestilleerd, geordend 

naar het doel en belang van bedrijfsartsen en eerstelijnszorgverleners (huisartsen, 

verloskundigen, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten) en naar het doel en belang van 

andere stakeholders zoals patiënten/cliënten, zorgverzekeraars en overheidsorganisa-

ties?”. Hiertoe is een scoping review uitgevoerd, waarvan de resultaten worden getoond 

in overzichten en meta-analyses. Ten tweede presenteren we een knelpuntenkaart, die tot 

stand is gekomen door de knelpunten die in de publicaties worden benoemd op syste-

matische wijze te identificeren en te coderen. Alvorens in te gaan op de resultaten wordt 

bij beide onderdelen eerst de onderzoeksmethode toegelicht. 

 

 

2.2 Scoping review 

 

2.2.1 Onderzoeksmethode en gegevensverzameling 

Gestart is met de inventarisatie van de conclusies en publicaties die het Astri-onderzoek 

(Zwart et al., 2011) over de positie van bedrijfsartsen heeft verzameld. Vervolgens zijn 

deze artikelen aangevuld met andere relevante literatuur die gaat over de samenwerking 

tussen bedrijfsartsen en de curatieve eerstelijnszorg, zijnde de huisartsen, verloskundigen, 

eerstelijnspsychologen en fysiotherapeuten als de voornaamste samenwerkingspartners 

van de bedrijfsarts. Daarbij zijn we volgens de scoping reviw methode-methode te werk 

gegaan. 

 

Een scoping review is verwant aan de bekendere systematic literature review, maar heeft 

niet tot doel alle mogelijk relevante literatuur in kaart te brengen, noch deze op alle 

wetenschappelijke aspecten te beoordelen. Een scoping review gaat in die zin selectiever 

te werk en gebruikt ook meer de sneeuwbal-methode via het eigen netwerk en ervaringen. 

Daarnaast is het betrekken van de context van de publicaties en de bevindingen/bewerin-

gen die hierin worden gedaan belangrijk. Een scoping review kent evenwel een strakke 

uitvoeringsstructuur. Het artikel van Arksey en O'Malley uit 2005 onderscheidt daartoe 

vijf fasen (onvertaald): 

1. “identification of the research question to be addressed; 

2. identification of studies relevant to the research question; 

3. selection of studies to include in the review; 

4. charting of information and data within the included studies; 

5. collating, summarizing and reporting results of the review.” 
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Een zesde, optionele fase is “consultation with stakeholders to ensure comprehensive 

inclusion of all relevant material”.  

 

Voor dit onderzoek zijn de vijf stappen van Arksey and O'Malley (2005) gevolgd en zijn 

zowel wetenschappelijke onderzoeksrapporten en artikelen als grijze literatuur verzameld 

en geanalyseerd. A priori zijn de volgende pre-selectiecriteria overwogen:  

- het betreffen Nederlandstalige publicaties/websites van gezaghebbende onderzoeks- 

en beleidsinstituten in Nederland; 

- het betreffen publicaties die niet ouder zijn dan 2005/2006; 

- het betreffen publicaties over de samenwerking tussen bedrijfsarts en eerstelijnszorg-

verleners (huisartsen, verloskundigen, eerstelijnspsychologen en fysiotherapeuten) 

en/of knelpunten en/of oplossingsrichtingen rond deze samenwerking in Nederland.  

Met name voor het verzamelen van de grijze literatuur is gebruik gemaakt van eigen veld-

kennis, contacten, web- en deskresearch. Het NIVEL heeft toegang tot alle belangrijke 

literatuur-databases voor gezondheidszorgonderzoekers. Als bronnen zijn gebruikt 

Google Scholar en Pubmed. Hierbij zijn zoektermen gebruikt als “arbocuratieve samen-

werking bedrijfsarts”, “arbocuratieve samenwerking bedrijfsarts en fysiotherapeut” en 

“samenwerking arbeid”. Daarnaast zijn met de sneeuwbalmethode publicaties geworven 

en via collega onderzoekers binnen en buiten het NIVEL. Veel artikelen zijn afkomstig 

uit „Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG)‟, „Tijdschrift voor bedrijfs- en 

verzekeringskunde (TBV)‟ en „Huisarts en Wetenschap‟.  

 

We hebben ons gericht op recente literatuur, waarbij de publicaties niet ouder zijn dan 

2005/2006. In dat jaar hebben zich namelijk grote veranderingen in de Arbowetgeving 

voorgedaan (Hingstman, Van der Velden & Schepman 2009), die mogelijk hun invloed 

gehad hebben op de samenwerking tussen bedrijfsartsen en andere beroepsgroepen. 

Werkgevers zijn sinds die tijd niet meer verplicht om zich aan te sluiten bij een Arbo-

dienst, waardoor de concurrentie tussen Arbodiensten is toegenomen en er meer zelf-

standig gevestigde bedrijfsartsen bij zijn gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat de bedrijfs-

artsenzorg complexer is geworden en (nieuwe) knelpunten zich hebben kunnen aan-

dienen. 

 

De onderzoekers bij dit project hebben de in- en excludering van alle relevante publica-

ties steeds onderling afgestemd en ook de analyse van de geselecteerde publicaties 

wederzijds gecontroleerd. De analyse bestond uit het zo letterlijk mogelijk citeren en 

noteren van alle knelpunten met betrekking tot de arbocuratieve samenwerking in 

Nederland die in de publicatie werden genoemd. Daarnaast werd per publicatie genoteerd 

hoe het betreffende knelpunt in relatie werd gebracht met de positie van de bedrijfsarts 

en/of met de positie van de eerstelijnszorgverlener. Ook is genoteerd wanneer knelpunten 

vanuit het perspectief van de patiënten of werknemers in de publicatie zijn genoemd. 

 

2.2.2 Resultaten 

Het basisresultaat van de gerichte literatuuranalyse (scoping review) vormt de overzichts-

tabel in bijlage 1. In deze tabel worden per publicatie de knelpunten in de samenwerking 

tussen bedrijfsartsen met de curatieve zorg samengevat, geordend naar de relatie van het 

knelpunt met de positie van de bedrijfsarts, de eerstelijnszorgverleners, en het perspectief 
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van patiënten/werknemers indien van toepassing. Het gaat om in totaal 45 publicaties die 

vanaf 2005 zijn verschenen. De meeste publicaties betreffen de samenwerking tussen 

huisarts en bedrijfsarts (27), negen publicaties betreffen de relatie bedrijfsarts en eerste-

lijnszorgverleners in het algemeen, twee publicaties de relatie bedrijfsarts-fysiotherapeut, 

één de relatie bedrijfsarts-psycholoog en één publicatie de relatie bedrijfsarts-verloskun-

dige. Volledigheidshalve is ook een vijftal publicaties geanalyseerd die betrekking 

hebben op de relatie tussen bedrijfsartsen en andere (niet eerstelijns) zorgberoepen. 

 

Uit onderstaand histogram blijkt dat de meeste gevonden publicaties die de relatie tussen 

de bedrijfsarts en de huisarts betreffen, in 2005 zijn gepubliceerd. Tevens zijn in dit jaar 

twee publicaties uitgegeven die gaan over de samenwerking tussen bedrijfsartsen en 

eerstelijnszorgverleners (in het algemeen) en één publicatie die gaat over de samen-

werking tussen de bedrijfsarts en de fysiotherapeut. In 2006 zijn ook verschillende 

publicaties (n=7) uitgekomen die gaan over arbocuratieve samenwerking. Voor de jaren 

die volgen (2007 t/m 2012) varieert het aantal gevonden publicaties van twee tot vijf.  

 

 

Figuur 2.1: Histogram met de verdeling van jaartallen van publicaties 2005-2012 (N=44)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Knelpuntenkaart 

 

2.3.1 Onderzoeksmethode en gegevensverzameling 

Na het verzamelen en selecteren van de publicaties heeft binnen de scoping review een 

kwalitatieve meta-analyse plaatsgevonden. Dat wil zeggen, dat de resultaten van alle 

gevonden studies samen zijn geanalyseerd. Meer concreet zijn de knelpunten die in de 

publicaties worden genoemd/benoemd op systematische wijze geïdentificeerd en ge-

codeerd. Twee onderzoekers hebben daartoe onafhankelijk van elkaar een codeer- en 
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analyseschema toegepast. De versie van de knelpuntenanalyse is allereerst samengevat in 

een tabel en vervolgens in een „knelpunten-kaart‟. Het idee van de knelpunten-kaart is dat 

het geschikt is voor overzichtelijke, visuele communicatie, bijvoorbeeld ook (Power-

Point)presentaties. 

 

2.3.2 Resultaten 

Op basis van de overzichtstabel van gerichte literatuuranalyse (scoping review) uit bijlage 

1 is een samenvatting gemaakt (tabel 2.1). De knelpunten zijn daartoe ingedeeld in knel-

punten als gevolg van „domeinverschillen‟ en knelpunten als gevolg van „tijd en moge-

lijkheden‟. Globaal maken we daartoe onderscheid in: 

a. knelpunten die een vakinhoudelijke of systeemgerelateerde/structurele oorzaak 

hebben, zoals het feit dat bedrijfsartsen een ander behandeldoel en financierings-

context kennen dan de andere eerstelijnszorgverleners, en 

b. knelpunten die een meer praktische oorzaak hebben, zoals het feit dat bedrijfsartsen en 

eerstelijnszorgverleners in de dagelijkse praktijk elkaar niet kunnen bereiken. 
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Tabel 2.1: Knelpunten bij samenwerking tussen bedrijfsarts en eerstelijnszorgverleners 

op basis van de literatuuranalyse 

 
Genoemde knelpunten Speelt vooral 

aan de kant vana 

Domeingerelateerde knelpunten  

 Verschil in vergoeding: huisartsenzorg vergoed door zorgverzekering, bedrijfsarts vergoed 

door werkgever 

BA, HA 

 Niet op de hoogte van juridische regels als bedrijfsarts om informatie over een patiënt 

vraagt 

FYS 

 Geen vertrouwen BA, HA 

 Beperkte aandacht voor arbeidsomstandigheden in consulten HA 

 Domeindenken: huisarts aandacht voor algehele gezondheid en bedrijfsarts aandacht voor 

arbeid 

BA, HA 

 Te weinig kennis van bedrijfsgezondheidszorg HA 

 Weinig overeenstemming in medische diagnose (en oorzaken van de ziekte) en behandeling BA, HA, FYS 

 Verschillende belangen huisarts (voor patiënt) en bedrijfsarts (voor bedrijf)  BA, HA 

 Uiteenlopende behandeldoelen BA, HA, FYS 

 Onduidelijke taakafbakening BA, HA 

 Niet bekend met elkaars taken, verantwoordelijkheden BA, HA, FYS 

 Onvoldoende betrokken met patiënt BA 

 Twijfel aan onafhankelijke positie bedrijfsarts HA 

 Uitwisseling medische gegevens met informed consent patiënt BA, HA 

  

Praktische knelpunten  

 Onbekend met richtlijnen samenwerking BA, HA, VLK 

 Continuïteit: verloop van bedrijfsarts is heel hoog BA 

 Continuïteit: samenwerking bedrijfsarts geen dagelijks terugkerende activiteit (niet gewend 

om contact op te nemen met bedrijfsarts) 

HA 

 Communicatie: onbereikbaarheid BA, FYS 

 Communicatie: huisarts kent bedrijfsarts niet, heeft geen telefoonnummer BA 

 Tijdgebrek BA, HA, FYS 

 Geen financiering voor tijdsinvestering samenwerking BA, HA 

 Bedrijfsarts vindt de weg niet in soorten psychologen en diverse instellingen BA, PSY 

 
a BA = bedrijfsarts 

 HA = huisarts 

 FYS = fysiotherapeut 

 VLK = verloskundige 

 PSY = psycholoog 

 

 

De resultaten uit bovenstaand tabel zijn vervolgens gevisualiseerd in twee figuren. In de 

eerste figuur (2.2) zijn de knelpunten samengevat in korte termen. Deze zijn geordend 

binnen kaders en met kleuren die aanduiden of het knelpunten zijn die vallen onder 

domeinverschillen of knelpunten die vallen onder tijd en mogelijkheden. Knelpunten die 

onder hetzelfde thema vallen zijn samengevoegd; zo vallen „onbereikbaarheid‟ en „huis-

arts kent de bedrijfsarts niet‟ onder het thema communicatie. 

In de figuur wordt verder met behulp van kaders aangegeven of de knelpunten betrekking 

hebben op de positie van de bedrijfsarts, dan wel de positie van de huisarts, fysiothera-

peut, verloskundige of eerstelijnspsycholoog. In de figuren is ook aangegeven op hoeveel 

publicaties de afzonderlijke knelpuntengroepen gebaseerd zijn. Dit geeft een indruk van 

de mate waarin deze in de literatuur worden genoemd. 
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Figuur 2.2: Overzicht van de uit de literatuur gevonden knelpunten per beroepsgroepen-

relatie naar positie 
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Uit bovenstaande figuur wordt vooral zichtbaar dat de meeste knelpunten gaan over de 

relatie huisarts-bedrijfsarts, weinig over de relatie bedrijfsarts-fysiotherapeut/verloskun-

dige, en dat er geen publicaties zijn geanalyseerd over de relatie tussen de bedrijfsarts en 

de eerstelijnspsycholoog. Ook is te zien dat de meeste knelpunten betrekking hebben op 

domeinverschillen (knelpunten binnen blauw gekleurde kaders). 

 

In de tweede figuur (2.3) hebben we over de verschillende samenwerkingsverbanden 

heen een schets gemaakt hoe de meest genoemde knelpunten uit de literatuur waarschijn-

lijk met elkaar samenhangen. De visualisatie hiervan is geïnspireerd op wat wel doel-

oorzaak of „fish bone‟ danwel Ishikawa schematisering wordt genoemd (vgl. Ishikawa, 

1990; Wisnosky en Feeney, 1999). Dit is een manier om uit een complex geheel van 

factoren oorzaak- en gevolgrelaties te ordenen. De relaties zijn met gestreepte pijlen 

weergegeven om aan te geven dat het veronderstelde relaties zijn. In het redeneerschema 

is het onderscheid aangehouden dat we eerder maakten tussen knelpunten die samen-

hangen met „praktische zaken‟ en met „domeinverschillen‟. Hierbij beperken we ons tot 

de knelpunten die optreden bij de samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts, en geven 

we met kleuren aan of knelpunten betrekking hebben op domeinverschillen of praktische 

oorzaken. Figuur 2.3. laat zien dat, in onze interpretatie, veel knelpunten (direct of 

indirect) terug te voeren zijn op de vertrouwensrelatie tussen bedrijfsarts en eerstelijns-

zorgverleners. Vijf soorten knelpunten, waaronder „onbekend met elkaars taken‟ en 

„uiteenlopende behandeldoelen‟, en daaraan gerelateerde knelpunten, zijn conceptueel 

aan dit fundamentele knelpunt te koppelen. Dit plaatst de andere knelpunten rond bereik-

baarheid en tijdgebrek in perspectief. 
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Figuur 2.3: Veronderstelde samenhang van de gevonden knelpunten uit de literatuur 
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3 Consultatieronde: de stakeholders aan het woord 
 

 

 

3.1 Inleiding 

 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de tweede onderzoeksvraag: “Wat blijkt uit telefonische 

en online consultatie van bedrijfsartsen, eerstelijnszorgverleners en andere stakeholders 

over hun opvattingen en ervaringen ten aanzien van (knelpunten in de) arbocuratieve 

samenwerking op nationaal en regionaal niveau?”. Daartoe zijn verschillende stake-

holders op twee manieren geconsulteerd: via telefonische consultatie en via een online 

focus groep. Net als in hoofdstuk 2 zal alvorens wordt ingegaan op de resultaten, eerst 

voor beide onderdelen de onderzoeksmethode worden beschreven. 

 

 

3.2 Telefonisch consultatie 

 

3.2.1 Onderzoeksmethode en gegevensverzameling 

In de maanden mei en juni 2012 zijn verschillende belrondes uitgevoerd, waarbij korte 

vragen
2
 werden voorgelegd aan instanties die mogelijk informatie konden leveren over 

samenwerkingsprojecten, initiatieven, programma‟s tussen bedrijfsartsen en eerstelijns-

zorgverleners. Vijf type instanties zijn benaderd. 

1. Ten eerste is gesproken met 17 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS‟en). 

ROS‟en stimuleren integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg. Zij bieden 

ondersteuning in de eerste lijn. Alle ROS‟en zijn bij de Landelijke Vereniging 

Georganiseerde eerste lijn (LVG) aangesloten en vormen gezamenlijk een landelijk 

dekkend netwerk. Hoewel bedrijfsartsen vanuit het ROS-budget geen primaire doel-

groep zijn, kan de aandacht hier toch naar uit gaan wanneer er vraag vanuit de 

beroepsgroepen in de eerstelijn is. ROS‟en voeren regionale projecten uit, die soms 

als implementatieplatform dienen voor landelijke projecten. Deze organisaties kun-

nen ons mogelijk informatie verschaffen over regionale projecten op het gebied van 

arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en andere eerstelijnsprofessionals. 

Per ROS-regio is met korte vragen nagegaan wat bekend is over (huidige) projecten 

en samenwerkingsnetwerken, welke visie zij hebben op de samenwerking tussen 

bedrijfsartsen en eerstelijnszorgverleners, welke knelpunten voor hun zichtbaar zijn, 

welke tips de ROS‟en hebben en welke relevante documentatie en/of websites ze 

kennen. Als aanvulling hierop is een persoonlijk gesprek gevoerd met een vertegen-

woordiger van de LVG. 

2. Ten tweede is hetzelfde gedaan voor de grote arbodiensten in Nederland, waarbij 

uiteindelijk met vijf arbodiensten een gesprek is gevoerd. Daarnaast is er aanvullende 

informatie vergaard uit zowel e-mail als rechtstreeks contact met vertegenwoordigers 

van de NVAB. 

3. Ten derde is een belronde gemaakt langs drie grote zorgverzekeraars in Nederland: 

Zilverenkruis Achmea, VGZ en Menzis. 

                                                      
2
 Zie bijlage 2 voor de vragen aan de benaderde organisaties. 
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4. Ten vierde is een aantal relevante patiëntenverenigingen benaderd, te weten het 

Astma Fonds de Longpatiëntenvereniging. 

5. Tenslotte is ook gesproken met de werkgeversorganisatie VNO-NCW en de werk-

nemersorganisatie FNV. 

 

Alle instanties en contactpersonen zijn gebruikt om nog onbekende literatuur, praktijk-

gegevens (via de „sneeuwbalmethode‟) en relevante stakeholders te verzamelen. Dit heeft 

geleid tot een interview met de directeur van de Weldergroep. Welder is een landelijk 

kenniscentrum (dat mensen wegwijs en mondig maakt op het terrein van gezondheid, 

arbeid en participatie. De vragen die gesteld zijn, evenals een overzicht van de benaderde 

organisaties, zijn terug te vinden in bijlagen 2 en 3. 

 

3.2.2 Resultaten 

 

Vraag 1: Besteden de stakeholders concreet aandacht aan het thema arbocuratieve 

samenwerking, en zo ja hoe? 

 

Voor het merendeel van de ROS‟en geldt dat er op dit moment weinig aandacht is voor 

de samenwerking tussen bedrijfsartsen en andere eerstelijnsberoepsgroepen en dat er 

weinig projecten op dit gebied zijn. Door de ROS‟en wordt aangegeven dat initiatieven 

niet van de grond zijn gekomen of vroegtijdig zijn gestaakt. De redenen die zij hiervoor 

aangeven zijn (door ons vrij vertaald): 

- bedrijfsarts is vanuit het ROS-budget geen primaire doelgroep, onderwerp past dus 

niet binnen taakstelling; 

- geen financiering; 

- geen vraag naar en urgentie vanuit het veld; 

- geen doorzettingskracht/motivatie; 

- geen aanspreekpunt en cultuurdragers (herkenbare personen die de boodschap over-

dragen); 

- de contacten tussen bedrijfsartsen en andere zorgverleners zijn minimaal. 

 

Een aantal andere ROS'en (Raedelijn, 1ste lijn Amsterdam) zijn, wel actief, vaak in 

combinatie met andere instanties en met bredere initiatieven, (zie tabel 3.1). Volgens de 

LVG zijn deze initiatieven projectgefinancierd en niet uit het ROS-budget bekostigd, 

omdat het beleid gericht is op andere doelgroepen dan bedrijfsartsen. Alle ROS‟en erken-

nen evenwel dat goede samenwerking belangrijk is, voor de patiënten in hun regio en om 

de maatschappelijke kosten te reduceren.  

 

Bij de andere organisaties waarmee een telefonisch interview is afgenomen komt een 

zelfde beeld naar voren. Er is wel aandacht geweest voor het thema arbocuratieve samen-

werking, maar er wordt geen structurele aandacht aan besteed. De meeste instanties geven 

aan dat er momenteel geen projecten worden uitgevoerd en geïnitieerd op het gebied van 

arbocuratieve samenwerking. Genoemde redenen hiervoor zijn met name het ontbreken 

van financiering, tijdsdruk en omdat er geen vraag is vanuit het veld. Redenen die over-

eenkomen met wat ROS‟en aangeven. 
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Wél is uit de belrondes naar voren gekomen dat er een aantal landelijke en regionale 

projecten zijn (geweest) die tot doel hebben om de samenwerking te stimuleren. Tabel 3.1 

geeft daarvan een overzicht. Hierbij gaat het om discussiebijeenkomsten en gezamenlijke 

scholingsdagen waar bedrijfsartsen en andere eerstelijnszorgverleners aan hebben deel-

genomen of ministages waarbij huisarts en bedrijfsarts bij elkaar stage liepen. Ook was 

ROS 1ste lijn Amsterdam op regionaal niveau betrokken bij het landelijke project van de 

NVAB en de Weldergroep “Sterk naar werk: ziek en mondig”, waarbij verschillende 

eerstelijnsprofessionals waaronder huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen een 

digitale reisgids voor werknemers ontvingen. Uit het gesprek met de vertegenwoordiger 

van de LVG kwam naar voren dat Robuust twee projecten met betrekking tot arbocuratie-

ve samenwerking heeft uitgevoerd. De projecten „Korte lijnen tussen gezondheid en 

werk‟ en „Arbocuratieve zorg in de buurt: dichtbij werkt beter!‟ zijn beide in 2009 gestart 

en in 2010 afgerond. Binnen het eerstgenoemde project werd in Deurne, Malden en 

Landgraaf de bedrijfsgeneeskundige expertise van een Arts voor Arbeid en Gezondheid 

toegankelijk gemaakt voor mensen die via hun werkgever (vrijwel) geen gebruik konden 

maken van arbodienstverlening. Daartoe kreeg een bedrijfsarts een vaste plek binnen de 

eerstelijnszorg. Bij het tweede project, „Arbocuratieve zorg in de buurt: dichtbij werkt 

beter!, werd in twee gezondheidscentra (in Helmond en Veldhoven) de arbozorg en de 

curatieve eerstelijnszorg beter op elkaar afgestemd zodat optimaal gebruikt kon worden 

gemaakt van elkaars deskundigheid. Tevens werd de (preventieve) bedrijfsgeneeskundige 

zorg voor iedereen toegankelijk (www.sterknaarwerk.info). Tevens werd door de LVG 

een aantal initiatieven genoemd die niet van de grond zijn gekomen doordat subsidies niet 

verstrekt zijn. Voorbeelden daarvan zijn een vervolg op het project „Sterk naar werk‟ en 

discussiebijeenkomsten met bedrijfsartsen en huisartsen.  

 

Ook de zorgverzekeraars en de Weldergroep geven aan dat er in het verleden (landelijke) 

projecten zijn geweest. Zorgverzekeraars noemen bijvoorbeeld projecten waarbij een 

bedrijfsarts voor een tijd binnen een gezondheidscentrum en HOED heeft gewerkt om de 

samenwerking met huisartsen te bevorderen. In het kader van het project Sterk naar werk 

heeft de Weldergroep in samenwerking met o.a. de NVAB sinds 2008 op 15 plaatsen in 

Nederland geëxperimenteerd met bedrijfsartsen in een eerstelijnsgezondheidscentrum dus 

als directe collega van één of meerdere huisartsen (Van Suylekom, Donders, Van der 

Gulden 2010). In 2006 is al eerder een soortgelijk project uitgevoerd, kleinschaliger en 

alleen door de NVAB geleid. Ondanks dat de projecten na 2010 het om financiële 

redenen niet gered hebben is veel ervaring opgedaan en lering getrokken. Zo blijkt de 

implementatietijd van een jaar te kort om tot een andere manier van werken te komen en 

vormt de continuering een probleem. Vervolgfinanciering speelt hierbij een belangrijke 

rol. Zonder financiering kan de bedrijfsarts niet blijven werken in een gezondheids-

centrum (Van Suylekom, Donders, Van der Gulden 2010). De NVAB heeft tevens in 

2006 met de NHG en LHV brochures uitgebracht om de ROS‟en te interesseren voor 

arbeid en gezondheid. Daarnaast heeft de Weldergroep een internettool ontwikkeld voor 

hulpverleners in de eerste lijn om zelfmanagement van patiënten te stimuleren en te 

ondersteunen. 

 

Uit onze belrondes blijkt dat één arbodienst en één zorgverzekeraar op dit moment 

betrokken zijn bij projecten. De Arbo Unie ondersteunt projecten van wetenschappelijke 

http://www.sterknaarwerk.info/
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instituten die tot doel hebben om de effectiviteit van interventies, richtlijnen en ver-

wijzingen door bedrijfsartsen te toetsen. Zilverenkruis-Achmea geeft aan dat zij in het 

algemeen aandacht besteden aan het verbeteren van de kwaliteit, over doorverwijzen en 

multidisciplinair samenwerken. 

 

 

Tabel 3.1: Overzicht projecten over arbocuratieve samenwerking met de bedrijfsarts 

ondersteunt of geïnitieerd door de benaderde organisaties 

 
Projectomschrijving Betrokken 

beroepsgroepena 

Betrokken 

organisatie 

Loopt 

nogb 

Regionale projecten ROS‟en    

 Gezamenlijke scholingsdagen over o.a. burn-out, overgewicht 

en depressie. 

BA, FYS,  

PSY, HA 

 N 

 Ministage waarbij huisarts en bedrijfsarts bij elkaar stage 

liepen. 

BA, HA ROS-1ste lijn 

Amsterdam 

N 

 Bedrijfsgeneeskundig spreekuur binnen een HOED. BA, HA ROS-ELO N 

 Discussiebijeenkomsten bedrijfsartsen en huisartsen. 

Afspraken gemaakt dat de huisarts in de anamnese naar werk 

van de patiënt zou vragen.  

BA, HA ROS-Raedelijn N 

 Landelijke EerstelijnsSamenwerkings Afspraak (LESA) 

depressieve stoornis over lokale samenwerkingsafspraken 

over depressie. 

BA, PSY ROS-ELO N 

 „Preventie, depressie op het werk‟ op initiatief van GGD 

Midden-Nederland en NVAB. Opdracht VWS. Bundelt 

krachten partnerorganisaties met doel preventie van depressie 

te verstevigen.  

BA, PSY ROS-Raedelijn N 

 'Sterk naar werk: ziek en mondig'. Verspreiding digitale 'reis-

gids voor werknemers' o.a. onder fysiotherapeut, huisarts, 

psycholoog.  

BA, FYS,  

PSY, HA 

NVAB, Welder-

groep ROS-1ste 

lijn Amsterdam 

N 

 Korte lijnen tussen gezondheid en werk. Integratie bedrijfsarts 

in de eerstelijn. 

BA, EL Robuust N 

 Arbocuratieve zorg in de buurt: dichtbij werkt beter! Afstem-

ming arbozorg en curatieve eerstelijnszorg. Bedrijfsarts toe-

gankelijk voor iedereen. 

BA, EL Robuust N 

    

Landelijke projecten arbodiensten    

 TRANZO: effecten van de toepassing van richtlijnen door 

bedrijfsarts bij werknemers met psychische klachten.  

BA, PSY Arbo Unie J 

 FISERGO: effectieve interventies van het behandelteam 

bestaande uit bedrijfsartsen, GZ-psychologen en fysiothera-

peuten. 

BA, PSY,  

FYS 

Arbo Unie J 

 EVALUA: over effectieve interventies en verwijzingen van 

bedrijfsarts naar fysiotherapeuten.  

BA, FYS Arbo Unie J 

 BACO trial: gaat over interventies bij psychische klachten en 

samenwerking tussen bedrijfsarts en GZ-psychologen.  

BA, PSY Arbo Unie J 

    

Landelijke projecten zorgverzekeraars    

 St. Maartenskliniek symposia en overlegavonden over samen-

werking 

BA, HA VGZ N 

 Opstellen van overlegprotocollen BA, HA Menzis N 

 Gezamenlijke nascholingen BA, HA  Menzis N 

 Bedrijfsarts heeft een periode in een gezondheidscentrum en 

in een HOED gewerkt 

BA, HA VGZ, Menzis N 

 Projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit, over 

doorverwijzen en multidisciplinair samenwerken 

BA, HA,  

FYS 

Zilverenkruis-

Achmea 

J 
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Vervolg tabel 3.1 

 
Projectomschrijving Betrokken 

beroepsgroepena 

Betrokken 

organisatie 

Loopt 

nogb 

Landelijke projecten Weldergroep    

 In oktober 2010 een focusgroep voor huisartsen 

georganiseerd. 

BA, HA Weldergroep N 

 Binnen „Sterk naar werk‟ is een internettool ontwikkeld voor 

eerste lijn voor stimuleren zelfmanagement patiënten.  

BA, HA Weldergroep, 

arbodienst 

N 

 
a BA = bedrijfsarts b N = Nee 

 HA = huisarts J = Ja 

 FYS = fysiotherapeut 

 PSY = psycholoog 

 EL = eerstelijnszorgverleners 

 

 

Niet in de tabel opgenomen is een aantal initiatieven genoemd door het beleidsbureau van 

VNO-NCW en MKB-Nederland die op hoger beleidsniveau worden genomen. Het gaat 

om de verkenning binnen de Sociaal Economische Raad (SER) naar de positie van de 

bedrijfsarts. Aan dit project is het onderzoek van Astri naar de positie van de bedrijfsarts 

vooraf gegaan. Centraal staat de aandacht voor de factor arbeid in de reguliere gezond-

heidszorg. Daarbij gaat het expliciet over de rol van de huisarts, en is de kernvraag waar-

om er zo weinig aandacht is voor arbeid in de eerstelijnszorg en hoe dat kan worden 

verbeterd. 

Tenslotte wijst de FNV op haar rapport „Fit naar de Finish‟ (van Steenbergen en van 

Veelen, 2010). Hierbij gaat het niet om een concreet (praktijk)project maar om het aan-

zetten tot een cultuuromslag waarin werkgevers in de private en publieke sector een 

wettelijke zorgplicht aannemen ten aanzien van hun werknemers. Ten aanzien van de 

huidige positie van de bedrijfsarts is de FNV zeer kritisch. De bedrijfsarts zou een onaf-

hankelijke „arbeidsgeneeskundige‟ moeten zijn waarbij zijn/haar taken gericht op de 

patiënt/cliënt vanuit de zorgverzekering worden betaald. Ook zouden bedrijfsartsen/ 

arbeidsgeneeskundigen zich vooral moeten bezig te houden met maatregelen gericht op 

preventie. 

 

Vraag 2: Welke knelpunten zien de stakeholders rond het thema arbocuratieve samen-

werking? 

 

Aan de benaderde organisaties is ook gevraagd om te benoemen wat volgens hen de 

belangrijkste knelpunten zijn in de samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorg-

verleners en bij wie de oorzaak van dat knelpunt dan primair ligt. Veel knelpunten 

houden verband met de projecten, het beleid of de publicaties die in de voorgaande 

paragraaf zijn genoemd. Veel knelpunten worden ook door verschillende stakeholders 

genoemd, soms in wat andere bewoordingen. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de 

resultaten van dit onderdeel van de belrondes. Uit de belronden blijkt dat alle knelpunten 

te maken hebben met de samenwerking tussen bedrijfsartsen en huisartsen. Twee 

knelpunten hebben ook betrekking op de samenwerking met fysiotherapeuten. Knel-

punten in de samenwerking met bedrijfsartsen en overige eerstelijnszorgverleners zijn 

niet genoemd.  
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Tabel 3.2: Knelpunten bij samenwerking tussen bedrijfsarts en eerstelijnszorgverleners 

die uit telefonisch contact met de benaderde organisaties naar voren kwamen 

 
Genoemde knelpunten Speelt voor-

al aan de 

kant vana 

Genoemd 

doorb  

Domeingerelateerde knelpunten   

 Verschil in vergoeding: huisartsenzorg is verzekerd, maar verwijzing van 

bedrijfsarts naar huisarts moet werkgever betalen 

BA, HA ZV, AD 

 Huisarts/eerstelijn ziet patiënten vanuit praktijk (is wijkgericht), bedrijfsarts 

vanuit alle hoeken (is bedrijfsgebonden)  

BA ROS 

 Huisarts heeft vast patiëntenbestand, bedrijfsarts vaak niet BA ROS 

 Privacy wetgeving: huisartsen en bedrijfsartsen hebben eigen gesloten 

informatiesysteem 

BA, HA ROS 

 Gebrek aan aandacht voor arbeid  HA WERKG, WG 

 Geen vertrouwen BA, HA ROS, FNV 

 Domeindenken: huisarts aandacht voor algehele gezondheid en bedrijfsarts 

aandacht voor arbeid. 

BA, HA ROS 

 Moeizame samenwerking is geen gedeeld probleem. BA, HA ROS 

 Verschillende belangen huisarts (voor patiënt) en bedrijfsarts (voor bedrijf)  BA, HA ROS, ZV, FNV 

 Vanuit de huisartsen geen behoefte aan samenwerking, want meerwaarde 

onduidelijk. 

HA PO 

   

Praktische knelpunten   

 Continuïteit: verloop onder bedrijfsartsen is groot  BA ROS 

 Continuïteit: bij de huisarts en fysiotherapeut zit het niet in het systeem om 

samen te werken met de bedrijfsarts 

HA, FYS ROS 

 Communicatie: huisarts kent bedrijfsarts niet, heeft geen telefoonnummer. BA ROS, AD 

 Geen tijd voor samenwerking BA, HA ROS 

 Geen financiering voor tijdsinvestering samenwerking BA, HA ROS 

 
a BA = bedrijfsarts b ROS = regionale ondersteuningsstructuur 

 HA = huisarts ZV = zorgverzekeraar 

 FYS = fysiotherapeut AD = arbodienst 

 PO = patiëntorganisatie 

 WERKG = werkgeversorganisatie 

 WG = Welder Groep 

 

 

De knelpunten in tabel 3.2 komen voor een groot deel overeen met die eerder in tabel 2.1 

werden gepresenteerd. Dit bevestigt dat wat beschreven is in de literatuur, ook momenteel 

in de praktijk wordt onderkend. In figuur 3.1 zijn de knelpunten gevonden in de publica-

ties én de telefonische consultatie als het ware over elkaar heen gelegd. De knelpunten 

zijn net als in figuur 2.1 in het vorige hoofdstukk geordend met kaders en kleuren. Knel-

punten die zowel gevonden zijn in de literatuur als in de resultaten van de telefonische 

consultatie (dus uit twee bronnen komen), zijn „vet‟ gemaakt. 
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Figuur 3.1: Overzicht van de uit de literatuur en telefonische consultatie gevonden 

knelpunten per beroepsgroepenrelatie naar positie 
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Bovenstaande figuur 3.1 laat zien dat 12 van de eerdere genoemde knelpunten overeen-

komen met de knelpunten die zijn afgeleid uit de literatuur. Drie knelpunten zijn wel in 

de stakeholder-consultatie genoemd, maar niet in de literatuur (zie tabel 3.2): 

 Huisarts heeft vast patiëntenbestand, de bedrijfsarts niet; 

 Moeizame samenwerking is geen gedeeld probleem; 

 Vanuit huisarts geen behoefte aan samenwerking, want meerwaarde onduidelijk. 

 

In figuur 3.2 hebben we net als in de vorige paragraaf een schets gemaakt hoe de meest 

genoemde knelpunten in de literatuur én tijdens de telefonische consultatie in „argumenta-

tieve‟ zin met elkaar samenhangen. De knelpunten hebben ook nu weer alleen betrekking 

op de relatie huisarts en bedrijfsarts. En in het redeneerschema is wederom met kleur 

onderscheid gemaakt tussen knelpunten die samenhangen met „praktische zaken, zoals 

tijd en mogelijkheden‟ en met „domeinverschillen‟. 

 

We zien dat figuur 3.2 grotendeels een kopie is van figuur 2.3 uit de vorige paragraaf. De 

onderlinge relaties tussen de knelpunten zoals die uit de stakeholder-consultatie naar 

voren komen, bevestigen de verbanden die we op basis van de literatuur eerder hebben 

kunnen trekken. De stakeholders bevestigden dat veel knelpunten terug te voeren zijn op 

de vertrouwensrelatie tussen bedrijfsarts en de huisarts als eerstelijnszorgverlener, voort-

komend uit verschillen in doelen, belangen en het financieel systeem waarmee zij te 

maken hebben. 
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Figuur 3.2: Veronderstelde samenhang van de gevonden knelpunten uit (1) de literatuur 

en (2) de stakeholderconsultatie 
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Vraag 3: Waar liggen kansen om arbocuratieve samenwerking te verbeteren? 

 

Ook op deze vraag kwamen veel reacties van de stakeholders die overlap vertoonden. Zo 

noemt de LVG twee speerpunten voor het verbeteren van arbocuratieve samenwerking, 

voortbouwend op de eerder genoemde projecten: 

1. Landelijke initiatieven moeten aansluiten op de regionale situatie. ROS‟en zijn in de 

positie om de vertaling te maken met de regionale situatie en hebben een landelijk 

dekkend netwerk. Maar er is een landelijke impuls nodig om op regionaal niveau met 

stakeholders arbocuratieve samenwerking te stimuleren. 

2. De regierol moet duidelijk zijn. Regie zorgt ervoor dat projecten blijvend worden aan-

gestuurd. Het urgentiegevoel voor betere arbocuratieve samenwerking is vanuit de 

ROS-en aanwezig. ROS‟en kunnen ervoor zorgen dat zorgaanbieders, gemeentes en 

zorgverzekeraars om tafel zitten. Het ontbreekt echter vaak aan budget. Een alternatief 

is dat gezondheidscentra en zorggroepen de regierol nemen. Zoals we zagen zijn er 

gezondheidscentra en zorggroepen die op regionaal niveau initiatieven hebben ge-

nomen om, bijvoorbeeld, bedrijfsartsen mee laten meedraaien in huisartspraktijken en 

eerstelijnscentra.  

 

Een ander geluid kwam naar voren bij de consultatie van de FNV. Deze ziet arbocuratie-

ve samenwerking als een probleem dat ondergeschikt is aan het fundamentele probleem 

dat de huidige arbocuratieve zorg ingericht is als een „vrije markt‟. De oplossing ligt 

volgens de FNV in het veranderen van het systeem. Bedrijfsartsen zouden niet gefinan-

cierd moeten worden door werkgevers via arbodiensten of rechtstreeks als zelfstandige 

ondernemer. Dit staat hun onafhankelijk medisch advies in de weg. In plaats daarvan zou 

de bedrijfsarts, als arbeidsgeneeskundige, een meer specialistische rol moeten vervullen 

gericht op preventie en advies. Net als in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk zou dan 

een HBO-opgeleide de meer operationele taken van de bedrijfsarts kunnen gaan uit-

voeren. Dit laatste wordt ook door de NVAB bepleit in haar recente aanbevelingenbrief 

aan Staatssecretaris de Krom (dd. 12/9/2012; S-pr/rep2012-18), waarin gesteld wordt dat 

de arboverpleegkundige, onder regie van de bedrijfsarts, veel werk uit handen kan nemen 

op het terrein van preventie en ziekteverzuimbegeleiding. Daarnaast pleit de NVAB voor 

een sectorfonds om onafhankelijke financiering van de bedrijfsarts zeker te stellen. 

 

 

3.3 Online focusgroep 

 

3.3.1 Onderzoeksmethode en gegevensverzameling 

Als tweede methode om stakeholders te consulteren is gebruik gemaakt van een online 

focusgroep. Het doel van deze focusgroep was om nu de professionals waar het tot nu toe 

het meest over gaat zélf aan het woord te laten: de huisartsen en de bedrijfsartsen. Het 

doel is bij hen na te gaan wat de perceptie is van goede samenwerking tussen bedrijfs-

artsen en de eerstelijn. En ook aan hen te vragen waar knelpunten liggen, zowel tussen als 

binnen groepen van bedrijfsartsen en eerstelijnszorgverleners.  

 

Een focusgroep is een instrument om de meningen, percepties en gevoelens van deel-

nemers en de achterliggende redenen en motieven (het waarom) te achterhalen. Het 
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internet wordt steeds vaker gebruikt als een medium voor focusgroepen. Er zijn verschil-

lende voordelen van deze internetvariant op traditionele face-to-face groepsgesprekken. 

Het belangrijkste voordeel van een online focus groep is dat het de inclusie van moeilijk 

te bereiken doelgroepen mogelijk maakt, zoals aan huis gebonden respondenten, mensen 

met een lichamelijke beperking, geografisch geïsoleerde populaties of drukbezette 

respondenten die normaliter niet geneigd zijn tot deelname aan focusgroepen (Gaiser, 

1997; Montaya-Weiss et al., 1998; O'Connor et al., 2003; Rhodes et al., 2003). Daarnaast 

biedt een online focusgroep de mogelijkheid om vanuit de eigen omgeving te kunnen 

deelnemen. Respondenten kunnen ook het tijdstip van deelname bepalen, waardoor er 

meer tijd is voor reflectie (Moloney et al., 2003; Kam & Chismar, 2006). Bovendien is de 

internetomgeving anoniem, waardoor iedereen evenveel kan inbrengen en antwoorden 

minder sociaal wenselijk zijn, met name als het gaat over gevoelige onderwerpen 

(Montaya-Weiss et al., 1998; Kam & Chismar, 2006, Tates et al., 2008). Tot slot heeft 

deze dataverzamelingstechniek als voordeel voor onderzoekers dat het in vergelijking met 

het traditionele focusgroepgesprek efficiënt is in termen van tijd en kosten (Gaiser, 1997; 

Murray, 1997; Rhodes et al., 2003). Als belangrijkste nadelen van online focusgroep-

gesprekken worden het verlies van non-verbale informatie genoemd en het ontbreken van 

persoonlijk contact tussen de respondenten onderling en met de gespreksleider (Gaiser, 

1997; Montaya-Weiss et al., 1998). 

 

In dit geval zijn deelnemers voor de online focusgroep geworven via persoonlijke en 

zakelijke netwerken. In totaal zijn drie huisartsen en drie bedrijfsartsen geworven voor 

deelname aan de online focusgroep. De online focusgroepen werden uitgevoerd in een 

zgn. asynchrone vorm. Dat wil zeggen dat de deelnemers de opmerkingen van anderen in 

dezelfde groep kunnen lezen en kunnen reageren op elk gewenst moment en niet nood-

zakelijkerwijs tegelijkertijd met een andere deelnemer. Er is gebruik gemaakt van de tools 

en kennis binnen het NIVEL
3
 om een online focusgroep op te zetten. De deelnemers ver-

kregen (via e-mail) individuele login-namen en wachtwoorden (zie bijlage 2), waarmee 

ze voor een week anoniem toegang konden krijgen tot de internet focusgroep. Om 

anonimiteit te garanderen, werden de deelnemers gevraagd om hun eigen namen of 

adressen niet te noemen. Wanneer deelnemers op de derde dag nog niet hadden gerea-

geerd ontvingen zij een e-mail met de vraag om te reageren. Op de eerste drie dagen 

werden iedere dag twee à drie nieuwe stellingen/vragen geïntroduceerd. De deelnemers 

ontvingen een mail zodra de drie nieuwe stellingen/vragen op het internetdiscussieforum 

werden geplaatst. Stellingen en vragen van de dagen ervoor bleven de hele week nog 

open voor reacties. De onderzoekers traden daarbij op als „gespreksleider‟ door regel-

matig de berichten te controleren en door aanvullende vragen te stellen om de standpun-

ten van deelnemers, indien nodig, te verduidelijken. 

 

De groep huisartsen kreeg als eerste de gelegenheid om in onderling vertrouwen te 

discussiëren over de stellingen en vragen. Daarna werden de stellingen en vragen aan de 

                                                      
3
 In 2005 heeft het NIVEL in het kader van een onderzoek naar communicatie en rolafbakening in de kinderoncologie een 

website ontwikkeld voor het uitvoeren van online focusgroepen (Zwaanswijk et al., 2007; Tates et al., 2008). Omdat het 

NIVEL deze methode verder wil ontwikkelen, kan binnen het NIVEL eenvoudig gebruik gemaakt worden van deze 

dataverzamelingstechniek, op voorwaarde dat na afloop van de focusgroep enkele evaluatieve vragen gesteld worden 

over de gebruikte methode. 
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groep bedrijfsartsen gepresenteerd, aangevuld met een samenvatting van de antwoorden 

van de huisartsen. Zodra een stelling of vraag waarop huisartsen hadden gereageerd 

samengevat was, is deze voorgelegd aan de groep bedrijfsartsen. 

 

De stellingen en vragen zijn geïnspireerd op het „Standpunt Kernwaarden huisartsgenees-

kunde‟ dat in juni 2011 is uitgebracht door het Nederlands Huisartsen Genootschap 

(NHG). In dit standpunt wordt als kernwaarde van de huisartsgeneeskunde gedefinieerd 

dat huisartsgeneeskundige zorg generalistisch, persoonsgericht en continue is. Onder de 

kernwaarde „persoonsgericht‟ wordt expliciet aandacht besteed aan de signalerende taak 

van de huisarts als het gaat om (dreigende) arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en 

aan samenwerking met de bedrijfsarts waar nodig. Uiteraard hadden er ook standaarden 

of publicaties van andere stakeholders voor dit doel gebruikt kunnen worden. De kern-

waarde in het NHG-standpunt gaat echter specifiek over de samenwerking tussen huisarts 

en bedrijfsarts, waarmee de (online) discussie ons inziens goed geïnitieerd kan worden. In 

bijlage 4 zijn de stellingen en vragen voor de online focus groep te vinden, evenals de uit-

nodigings- en instructiemails die verzonden zijn. 

 

3.3.2 Resultaten 

In deze paragraaf worden de reacties van de huisartsen en van de bedrijfsartsen op de 

stellingen in de online focusgroep per stelling besproken. Vanwege anonimiteit worden 

de namen van de huisartsen en bedrijfsartsen niet genoemd, maar wordt in de onderstaan-

de tekst naar de verschillende huisartsen en bedrijfsartsen verwezen door middel van 

„Huisarts1‟, „Huisarts2‟, etc. Afgesloten wordt met een samenvatting van de belangrijkste 

uitkomsten in tabelvorm. 

 

 

Stelling 1 

 

In juni 2011 bracht het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) het Standpunt 

Kernwaarden huisartsgeneeskunde uit. Onder de kernwaarde „persoonsgericht‟ worden 

10 aspecten benoemd, waaronder nr. 6: “De huisarts heeft een signalerende taak ten 

aanzien van (dreigende) arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en werkt zo nodig 

samen met de bedrijfsarts.” In de toelichting staat echter dat de huisarts deze taak nog 

onvoldoende vervult. 

Ten aanzien van de “signalerende taak”, bent u het er mee eens dat de huisarts deze 

onvoldoende vervult? Zo ja, wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken daarvoor? Wat 

zou daaraan te doen zijn? 
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Met betrekking tot de “signalerende taak ten aanzien van (dreigende) arbeidsgerelateerde 

gezondheidsproblemen”, zijn huisartsen het oneens dat de huisarts deze taak onvoldoende 

vervult. Huisarts1 vindt het een noodzakelijk goed: “voor iedere patiënt dient „werk/ 

functie/dagelijkse bezigheden‟ deel uit te maken van het huisartsendossier”. Huisarts2 

bespreekt “regelmatig in de spreekkamer of er consequenties zijn van de ziekte voor het 

werk en welke invloed het werk heeft op de ziekte”. Bedrijfsarts1 vindt dat de huisarts 

deze taak onvoldoende vervult. De belangrijkste oorzaak daarvoor is dat de huisarts 

“onvoldoende kennis” heeft “van de specifieke arbeidssituatie en mogelijkheden tot 

reïintegratie in eigen dan wel aangepast werk.” Daarnaast vereist “signalering niet alleen 

kennis van de aandoeningen, maar ook van de specifieke arbeidssituatie en blootstelling.” 

Bedrijfsarts3 merkt dat het slechts incidenteel voorkomt dat een patiënt op advies van de 

huisarts op spreekuur komt. Een oorzaak hiervoor is waarschijnlijk gelegen in “onbe-

kendheid met de bedrijfsarts”, hierdoor weet de huisarts niet wat de bedrijfsarts met de 

informatie gaat doen en hoe dit de patiënt zou kunnen schaden. 

 

De huisartsen erkennen wel dat de uitvoering van de “signalerende taak” verschilt per 

huisarts. Ook bedrijfsarts2 ervaart “die rol van huisartsen als zeer wisselend” en noemt 

daarbij dat “een aantal sterk curatief is gericht en de dimensie functionele status is 

onbekend. Andere huisartsen zijn veel meer betrokken bij beloop van ziektebeeld en 

functionele betekenis en minder gefixeerd op diagnostiek en therapie”. Als belangrijkste 

oorzaken voor het onvoldoende vervullen van de signalerende taak als het gaat om 

arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen noemt men “de strikte scheiding tussen 

arbozorg en curatieve zorg, waardoor twee niet-parallel lopende trajecten ontstaan: een 

soms convergerend, maar veelal divergerend spoor voor de patiënt/cliënt/werknemer” en 

dat het “lastig is om een relatie op te bouwen met bedrijfsartsen”. Ook vindt huisarts3 

“het opvallend dat de meeste mensen niet weten wie hun bedrijfsarts is en hoe het op hun 

werk geregeld is”. Daarnaast “werken mensen door het hele land en bedrijfsartsen ook. 

Huisartsen werken regio gebonden. De kans dat je elkaar persoonlijk kent is klein, wat 

samenwerking lastiger maakt”. Tot slot wordt genoemd dat “sommige bedrijven hun 

werknemers weerhouden van contact opnemen met de bedrijfsarts. Mogelijk vanwege de 

kosten of het pakket wat ze ingekocht hebben”. 

 

Een oplossing die de huisartsen noemen voor het onvoldoende vervullen van de signale-

rende taak, is dat “de huisarts nadrukkelijker een arbocuratieve informerende rol („plicht‟) 

dient te krijgen”. Daarnaast geeft huisarts3 aan dat “het begint bij dat werknemers weten 

wie hun bedrijfsarts is”. Tot slot meent deze huisarts dat “het handig zou zijn als er 

standaard procedures zijn voor overleggen”. Bedrijfsarts1 geeft twee oplossingen voor het 

onvoldoende vervullen van de signalerende taak: “verwijzing naar bedrijfsarts” en 

“integratie bedrijfsarts in eerstelijnszorg”. Bedrijfsarts3 vraagt zich af of we niet “via 

sociale media contacten tussen bedrijfsarts en huisarts kunnen faciliteren” om samen-

werking en de bekendheid met elkaars beroep te bevorderen. 
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Stelling 2 

 

In juni 2011 bracht het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) het Standpunt 

Kernwaarden huisartsgeneeskunde uit. Onder de kernwaarde „persoonsgericht‟ worden 

10 aspecten benoemd, waaronder nr. 6: “De huisarts heeft een signalerende taak ten 

aanzien van (dreigende) arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en werkt zo nodig 

samen met de bedrijfsarts.” In de toelichting staat echter dat de huisarts deze taak nog 

onvoldoende vervult. 

Ten aanzien van “werkt zo nodig samen met de bedrijfsarts”, bent u het er mee eens dat 

de huisarts dit onvoldoende doet? Zo ja, wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken 

daarvoor? Wat zou daaraan te doen zijn? 

 

 

Ten aanzien van “werkt zo nodig samen met de bedrijfsarts” zijn de meeste huisartsen het 

er mee eens dat de huisartsen deze taak onvoldoende vervult. Huisarts3 geeft aan dat dat 

wisselend zal zijn per huisarts, maar in het geval van “zo nodig, dan lukt een samen-

werking zeker”. Bedrijfsarts1 geeft aan dat de huisarts” onvoldoende en zeker niet 

structureel samenwerkt”. Als belangrijke oorzaken noemt de bedrijfsarts dat “de bedrijfs-

arts vaak onbekend” is, “niet alle werkenden een bedrijfsarts hebben” en dat er “twijfel 

bestaat aan de positie en onafhankelijkheid van de bedrijfsarts”.  

Belangrijke oorzaken die hiervoor worden gegeven door huisartsen zijn het “gebrek aan 

wederzijds respect voor elkaars taak en rol” en de kwestie “dat de bedrijfsarts/arboarts 

veelal gezien wordt als advocaat van de werkgever, en de huisarts als advocaat van de 

cliënt/patiënt”. Dit laatste bevordert volgens een huisarts “geenszins een principiële 

benadering van arbeidsongeschiktheid en ziekte, maar veeleer een positionele benadering 

(of zij winnen of wij winnen)”. Daarnaast zijn “bedrijfsartsen vaak moeilijk te lokali-

seren” en “is soms het elkaar bereiken al een knelpunt”. Huisarts1 wijst er dan ook op dat 

het initiatief van een samenwerking tevens bij de bedrijfsarts dient te liggen: “bij een 

adequate begeleiding door de bedrijfsarts/arboarts hoort altijd overleg met patiënts eigen 

huisarts, en wel zo vroeg mogelijk in het verzuimtraject”. Huisarts3 zet meestal de patiënt 

in om het telefoonnummer aan de bedrijfsarts te overhandigen en om te vragen of de 

bedrijfsarts de huisarts kan bellen. Tot slot “maken tegenstrijdige ideeën/belangen het 

samenwerken moeilijk”. Zeker in het geval van arbeidsconflicten is het vaak lastig om 

samen te werken met de bedrijfsarts; “ook omdat de patiënt bang is, samenwerking soms 

niet goedkeurt en de positie van de bedrijfsarts-is hij/zij er voor het bedrijf of voor de 

werknemer?- niet duidelijk is”. 

 

Huisarts2 geeft aan dat “als er contact is dan is er wel vaak een goede samenwerking 

omdat we elkaar qua deskundigheid over de patiënt en haar (werk)omgeving vaak goed 

aanvullen”. Daarom zou “elkaar beter leren kennen als huisartsen en bedrijfsartsen een 

geweldige verbetering zijn, maar gezien de vele wisselingen lijkt dat niet haalbaar”. 

Bedrijfsarts1 geeft “arbeid integreren in zorgpad” als oplossing voor het onvoldoende 

samenwerken van de huisarts met de bedrijfsarts. Bedrijfsarts2 vindt het antwoord 

“simpel; pak de telefoon en neem contact op en bespreek de patiënt als mens, patiënt en 

werknemer. Wacht niet op de ander maar ga zelf actief het gesprek aan”. Bedrijfsarts3 is 

het hier mee eens en geeft aan dat de bedrijfsarts ook “initiatief moet nemen” en zich 
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“toetsbaar moet opstellen”, zodat er meer dan een incidenteel contact bestaat en het 

onderlinge vertrouwen kan groeien. 

 

 

Stelling 3 

 

Ook wordt in het NHG-standpunt aangegeven dat, in het belang van de patiënt, het zaak 

is dat de huisarts zich bij de begeleiding van werknemers die zich ziek gemeld hebben 

structureel afvraagt of en wanneer afstemming van zijn inzicht en/of advies nodig is met 

de bedrijfsarts. 

Ten aanzien van “afstemming van inzicht”, bent u het er mee eens dat dit een belangrijk 

aspect is van de in bovengenoemde kernwaarde ? Zo ja, handelt U navenant? Of zou U 

dat wel willen, maar komt het er niet/te weinig van? Wat zijn daarvoor de redenen? 

Graag uw toelichting op uw mening. 

 

 

Ten aanzien van “afstemming van inzicht met de bedrijfsarts wanneer dit nodig is”, 

vinden twee huisartsen dat in het belang van de patiënt, het zaak is dat de huisarts zich bij 

de begeleiding van werknemers die zich ziek gemeld hebben structureel afvraagt of 

afstemming van inzicht met de bedrijfsarts nodig is. Huisarts1 geeft aan navenant te 

handelen en heeft “persoonlijk frequent contact met bedrijfsartsen”, geeft “altijd de 

patiënt het verzoek mee om de bedrijfsarts te melden dat ik graag overleg heb” en vraagt 

“de patiënt altijd om het telefoonnummer van zijn bedrijfsarts”. De huisarts vertelt daarbij 

dat het “voordeel van een verplichting tot contact zou zijn dat het dus regelmatiger gaat 

gebeuren, maar dat een nadeel is dat er overshoot in (onnodige) contacten gaat optreden”. 

De tussenweg zit volgens deze huisarts in “geen acceptabel arbeidsongeschiktheids-

dossier bedrijfsarts zonder deel- inhoud eigen huisarts”. Huisarts3 vindt het ook “belang-

rijk dat de huisarts zich bij iedere ziekte afvraagt: verricht deze persoon zijn werk-

zaamheden nog?” en schrikt dan soms “dat mensen zowel alsmaar doorwerken als dat 

mensen al lang niet meer werken (soms wel een maand niet meer) en zich pas daarna bij 

de huisarts melden”. Als reden dat afstemming van inzicht met de bedrijfsarts soms 

moeilijk tot stand komt dat geeft de huisarts dat “het niet helder is, noch voor huisarts 

noch voor de werknemer, welk pakket het bedrijf bij de bedrijfsarts heeft ingekocht en 

wat de regels van het bedrijf zijn voor het inschakelen van de bedrijfsarts. Mede omdat 

aan iedere inschakeling een financieel plaatje zit. Sommige bedrijven willen niet dat een 

werknemer zelf contact opneemt. Dit alles gaat voor het afstemmen van inzicht en advies 

en is een dermate grote belemmering dat de rest soms moeilijk tot stand komt”. 

 

Huisarts2 vindt het structurele afvragen of en wanneer afstemming van zijn inzicht met de 

bedrijfsarts nodig is lastig. Deze huisarts geeft aan “achter het belang van de patiënt” te 

staan en dat “de bedrijfsarts een bedrijfsbelang en een patiënt belang heeft”. Hierdoor 

komt van samenwerken weinig. Een ander probleem is volgens deze huisarts dat “veel 

bedrijven pas na een week of zes een bedrijfsarts inschakelen en dan is de kans op 

chroniciteit en de kans op conflicten met Personeel en Organisatie (waar ik geen info aan 

verstrek) al zeer groot geworden”. 
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Bedrijfsarts3 vindt het afstemmen van elkaars ideeën “een belangrijke stap voor samen 

optrekken”. Bedrijfsarts1 meent echter dat het op één lijn komen met de bedrijfsarts er 

“niet van komt” en geeft aan dat het thema “wel geregeld is in diverse protocollen vanuit 

de bedrijfsarts”. 

 

 

Stelling 4 

 

Ook wordt in het NHG-standpunt aangegeven dat, in het belang van de patiënt, het zaak 

is dat de huisarts zich bij de begeleiding van werknemers die zich ziek gemeld hebben 

structureel afvraagt of en wanneer afstemming van zijn inzicht en/of advies nodig is met 

de bedrijfsarts. 

Ten aanzien van “afstemming van advies”, bent u het er mee eens dat hier een belang-

rijk knelpunt zit in de arbocuratieve samenwerking, of juist niet? Graag uw toelichting 

op uw mening. 

 

 

Ten aanzien van “afstemming van advies met de bedrijfsarts wanneer dit nodig is”, geeft 

huisarts1 aan dat hier een belangrijk knelpunt in de arbocuratieve samenwerking kan 

zitten, “aangezien er geen evenwichtige verdeling is tussen input van de huisarts en input 

van de arboarts”. Dit uit zich volgens deze huisarts “helaas nog té vaak in het eigen-

standig legen van totaal onnodige aanvullende diagnostiek en verwijzingen”, terwijl 

“overleg en wederzijds informeren veel doelmatiger vormen zijn van reïntegratie en 

werkhervattingsbegeleiding”. Huisarts2 drukt zich positiever uit over de afstemming van 

advies met de bedrijfsarts: “als er over en weer contact is wordt het advies ook prima op 

elkaar afgestemd in het algemeen. Maar afstemming lukt met name bij die bedrijfsartsen 

die hart voor de zaak en hart voor de patiënt hebben”. Huisarts3 is het hier geheel mee 

eens: “waar er hart is loopt het en neemt de bedrijfsarts regelmatig ook zelf contact op. 

Waar er een andere filosofie is gaat het vaak heel moeizaam, met name als een bedrijf een 

agenda heeft van een werknemer kwijt willen.” Daar heeft zij “vreselijke staaltjes van 

mee gemaakt. Zelfs tot het via rechtsgang aanvragen van een andere bedrijfsarts”. 

 

Bedrijfsarts1 geeft aan dat “voor afstemming het nodig is dat je elkaar kent, kan vinden 

en vertrouwt; beide aspecten zijn structureel niet geregeld. Op enkele succesvolle pilot-

projecten na is dit niet gerealiseerd; dit vereist dus een stelsel herziening”. 

 

 

Stelling 5 

 

Welke rol speelt de zorgverzekeraar in de arbocuratieve zorg volgens u; en welke rol zou 

deze moeten spelen? 

 

 

Met betrekking tot de rol die zorgverzekeraar in de arbocuratieve zorg spelen, geeft huis-

arts2 aan dat zij geen rol spelen en deze huisarts “verwacht ook niet dat ze daarin een rol 

voor zichzelf zien”. Echter dienen zorgverzekeraars “als iemand ziektegedrag vertoond 
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door problemen op de werkvloer” wel op te draaien “voor de medische kosten die daar 

het gevolg van zouden kunnen zijn”. Huisarts3 is het hier mee eens: “de zorgverzekeraar 

hoort daarin geen rol te spelen. Deze is er ten behoeve van de verzekerde en moet zich 

niet in deze zaken mengen”. 

 

Huisarts1 meent dat zorgverzekeraars “in toenemende mate een belang hebben bij arbo-

curatieve informatie”. Volgens deze huisarts is “doelmatigheid, in het perspectief van de 

zorgverzekeraar, zo laag mogelijke korte termijn kosten voor de 'aanpalende polissen' van 

de werkgevers.” Hierbij noemt de huisarts als beste voorbeeld “van de gedachte dat op 

termijn grote winst wordt verwacht van de vermenging van Arbo en huisartsen-dossiers” 

zorgverzekeraar CZ. Maar “dit dient” volgens de huisarts “te allen tijde gescheiden te 

blijven, dus geen arbeidsongeschiktheidsinformatie op twee bureaus van één zorgver-

zekeraar”. 

 

Bedrijfsarts1 meent dat de zorgverzekeraars “een te afhoudende rol” spelen en vindt dat 

“zorgverzekeraars zich ook voor de arbocuratieve en preventieve gezondheidszorg 

zouden moeten willen inzetten”. Bedrijfsarts2 meent dat de zorgverzekeraar “zich verre 

houdt van” arbocuratieve zorg, “want arbocuratieve zorg wordt gezien als kosten” en 

benadrukt tevens het preventieve aspect: “daarbij worden de preventieve aspecten vol-

ledig over het hoofd gezien”. 

 

 

Stelling 6 

 

Welke rol speelt de werkgever én de werknemer in de arbocuratieve zorg volgens u; en 

welke rol zou deze moeten spelen? Kunt u positieve/negatieve voorbeelden noemen? 

 

 

Betreffende de rol van de werkgever en de werknemer in de arbocuratieve zorg, meent 

huisarts2 dat “beiden zouden moeten zorgen voor lichamelijk, psychisch en sociaal goede 

werkomstandigheden (utopie). Uiteindelijk hebben zij een gezamenlijk belang; een goede 

werknemer die niet ziek is produceert het beste”. Huisarts1 onderstreept dit gezamenlijke 

belang: “te allen tijde moet ingezien worden dat het hier om een gedeeld belang gaat”, 

maar “hieraan ontbreekt het aan beide zijden veelal. Het is vrijwel altijd een conflict-

situatie van tegengesteld lijkende belangen in plaats van à priori een gedeeld belang”. 

 

Als negatief voorbeeld noemt deze huisarts1 dat “de werkgever frequent de curatieve rol 

van de huisarts negeert als eerste begeleider van patiënt bij ziekte en arbeidsongeschikt-

heid”. Daarnaast noemt deze huisarts dat de “patiënt frequent de huisarts als legitimeerder 

van ongewenst/onterecht ziekteverzuim kiest. Huisarts kiest te vaak de „laffe weg‟ door in 

te stemmen met voorstel van patiënt om „maar even een paar dagen rust te nemen‟ in 

plaats van door op gezondheidsgronden (en dus niet o.b.v. ziekte gronden ) snelle 

werkhervatting en vroege evaluatie af te spreken”. Huisarts3 is het hiermee eens en 

vertelt dat “de werknemer vaak slecht geïnformeerd is door de werkgever hoe het bij 

ziekte zit en wanneer je wat kan verwachten van de bedrijfsarts”. Een belangrijke rol is 

daarin volgens haar voor de huisarts weggelegd: “werknemers verschillen van te lang 
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maar doorwerken tot ziekte meteen aanpakken als een excuus om niet te werken. Hierin 

kunnen huisartsen een educatieve rol spelen wat je wel en niet kan doen”. 

 

Bedrijfsarts2 heeft een “aantal werkgevers weten te overtuigen van een PMO (Preventief 

Medisch Onderzoek) met fit-test en leefstijlvragenlijsten die op korte termijn de mede-

werkers gezondheidsvoordelen opleveren en de werkgever beter en langer inzetbare 

medewerkers.”. 

 

 

Stelling 7 

 

Als we kijken naar de toekomst m.b.t. NHG Kernwaarde 6:, welke oplossingen ziet u dan 

als het meest vruchtbaar om op de middellange termijn de signalerende taak t.a.v. 

arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en de samenwerking binnen de eerste lijn in 

Nederland te verbeteren, en daarmee de arbocuratieve zorg ? 

 

 

Wanneer we kijken naar de toekomst met betrekking tot NHG Kernwaarde 6, dan zien de 

huisartsen de volgende oplossingen als meest vruchtbaar om de arbocuratieve zorg in 

Nederland te verbeteren. Allereerst worden door huisarts2 het afschaffen van de “markt-

werking tussen arbodiensten” en “minder wisseling van arboartsen genoemd, zodat er 

tussen behandelend en genezend circuit betere relaties kunnen ontstaan” genoemd. Huis-

arts1 noemt een aantal verplichtingen voor de bedrijfsarts dan wel de huisarts als oplos-

singen. Allereerst wordt de “verplichting bij de arboarts en de bedrijfsarts tot (in)formeel 

contact met de huisarts van cliënt” genoemd. Daarnaast noemt de huisarts de “verplich-

ting voor huisartsen om in het patiëntendossier te allen tijde een hoofdstuk „werk‟ actief 

te hebben, ook al gaat het om een uitkering, een opvoedende ouder/thuisblijver of een 

schoolgaand kind (baantjes!)”. Een andere genoemde oplossing is de “verplichting voor 

huisartsen om arboartsen van informatie te voorzien, binnen strikte afspraken en regels 

(privacyaspecten vs. overstijgend algeheel belang, synergie in plaats van oppositie 

disciplines, etc.)”. Een laatste oplossingssuggestie is dat “een „werk‟ episode/hoofdstuk 

door HIS-leveranciers standaard in systemen dient te worden ingebouwd”. 

 

Huisarts3 noemt daarnaast “de verplichting van de arbo/bedrijfsarts en bedrijf om alle 

werknemers op de hoogte te stellen van de te volgen procedures bij ziekte en wanneer op 

wiens initiatief er welke contacten zijn”. En “wellicht een consultatieve functie ontwik-

kelen voor de werknemer om ziekte te voorkomen. Een laagdrempelige vraagfunctie die 

mogelijk niet door de arboarts zelf bemand hoeft te worden”. Bedrijfsarts2 noemt als 

oplossing: “alle werkenden ( ook ZZP-ers, huisvrouwen, etc.) toegang bieden tot een 

spreekuur bij de bedrijfsarts, ook als er geen ziekteverzuim is”. 
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Stelling 8 

 

In 2002 is een leidraad verspreid die is opgesteld door de NHG, LHV en de NVAB. Kent 

u deze leidraad en hanteert u deze ook? Zo ja, wat zijn uw ervaringen met de leidraad, 

zo nee waarom gebruikt u deze niet? 

 

 

De in 2002 verspreide leidraad, opgesteld door de NHG, LHV en de NVAB, is bekend bij 

twee huisartsen en twee bedrijfsartsen. Huisarts1 geeft aan “sterk het gevoel” te hebben 

“frequent in de geest van deze handleiding te handelen”, maar geeft toe dat “nooit echt te 

checken d.m.v. herbestudering van het document.” Ook ziet deze huisarts het belang in 

van de handleiding: “voor alles geldt (en dus ook hierbij) : "frapper toujours". Met andere 

woorden; bij herhaling aandacht vragen voor de op dat moment juiste/gewenste aanpak 

van arbocuratieve problemen. Simpele hoofdlijnen, aandacht voor juridische consequen-

ties, en dus bovenal duidelijkheid van overheidswege over wel en niet toegestaan infor-

meringsgedrag over en weer.” Maar zorg dat de welwillende zorgverlener niet gaat op-

draaien voor door derden gewenst en gevraagd (geëist) gedrag”. Bedrijfsarts1 geeft aan 

de leidraad te hanteren “bij het overleg tussen bedrijfsarts en huisarts. Is een instrument 

om de communicatie te kunnen regelen. Wel bureaucratisch, maar gezien de scheiding 

tussen begeleiding en behandeling toen het maximaal haalbare”. Bedrijfsarts2 geeft aan 

dat overleg “inmiddels informeler en daardoor beter plaatsvindt en meer vice versa dan 

obligaat om de uitslagen vragen”. 

 

Huisarts2 kent deze leidraad niet, “omdat er andere problemen zijn waar de prioriteit 

ligt”, maar vraagt “regelmatig tijdens consulten of er door aandoeningen problemen op 

het werk bestaan of andersom”. De huisarts sluit deze stelling af met “dat is mijn bijdrage 

aan preventie van langdurig ziekteverzuim”. 

 

 

De reacties op de stellingen samengevat 

Tabel 3.3 geeft een overzicht van de knelpunten in de arbocuratieve samenwerking die 

naar voren kwamen uit de online consultatie. Om de vergelijking te maken met de stake-

holder-consultatie en het literatuuronderzoek, zijn de knelpunten ook nu weer onder-

verdeeld naar domeinverschillen en knelpunten die betrekking hebben op praktische 

zaken („tijd en mogelijkheden‟). 
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Tabel 3.3: Knelpunten bij samenwerking tussen bedrijfsarts en eerstelijnszorgverleners 

die uit de online focusgroep met drie huisartsen en drie bedrijfsartsen naar 

voren kwamen 

 
Genoemde knelpunten Speelt vooral 

aan de kan vana 

Genoemd 

doorb  

Domeingerelateerde knelpunten    

 Strikte scheiding tussen arbozorg en curatieve zorg BA, HA HA 

 Mensen en bedrijfsartsen werken door het hele land en huisartsen werken regio 

gebonden 

BA HA 

 Gebrek aan wederzijds respect voor elkaars taak en rol BA, HA HA 

 Tegenstrijdige ideeën/belangen BA, HA HA, BA 

 Positie van de bedrijfsarts is voor de patiënt soms niet duidelijk (is hij/zij er 

voor het bedrijf of voor de werknemer?) 

BA, WERKG HA 

 Huisarts heeft onvoldoende kennis van arbeidssituatie en mogelijkheden tot 

reïntegratie in eigen en aangepast werk 

HA BA 

 Signalering vereist niet alleen kennis van de aandoeningen, maar ook van de 

specifieke arbeidssituatie en blootstelling 

HA BA 

 Huisartsen zijn curatief gericht en hebben te weinig oog voor arbeid HA BA 

 Huisarts weet niet wat met patiëntgegevens gebeurt BA, HA BA 

   

Praktische knelpunten   

 Mensen weten niet hoe het op hun werk geregeld is WERKG HA 

 Sommige bedrijven weerhouden hun werknemers van contact opnemen met de 

bedrijfsarts (mogelijk vanwege de kosten of het ingekochte pakket)  

WERKG HA 

 Communicatie: bedrijfsartsen vaak moeilijk te lokaliseren BA HA 

 Communicatie: bedrijfsartsen vaak moeilijk te bereiken BA HA 

 Patiënt keurt soms samenwerking niet goed PT HA 

 Het is niet helder is voor huisarts en de werknemer wat de regels van het 

bedrijf zijn voor het inschakelen van de bedrijfsarts 

BA, WERKG HA 

 Veel bedrijven schakelen pas na een week of zes een bedrijfsarts in WERKG HA 

 Als een bedrijf van een werknemer af wil gaat samenwerking vaak moeizaam WERKG HA 

 Communicatie: huisarts en patiënten weten niet wie hun bedrijfsarts is  WERKG HA, BA 

 Niet alle werkenden hebben een bedrijfsarts  WERKG BA 

 
a BA = bedrijfsarts b BA = bedrijfsarts 

 HA = huisarts HA = huisarts 

 WERKG = werkgever 

 PT = patiënt 

 

 

Op basis van tabel 3.3 kunnen we tot slot alle knelpunten uit drie bronnen over elkaar 

heen leggen. De knelpunten eerder genoemd in de literatuur, bij de telefonische consul-

tatie en in de online focusgroep, zijn gezamenlijk gevisualiseerd in twee figuren. In 

Figuur 3.3 zijn de knelpunten, gevonden in de publicaties, de telefonische consultatie en 

de online focusgroep, samengevat in korte termen. De knelpunten zijn wederom geordend 

binnen kaders en met kleuren. Wanneer knelpunten zijn gevonden in twee bronnen, dan 

zijn deze knelpunten „vet‟ gemaakt; wanneer een knelpunt naar voren is gekomen uit drie 

bronnen, dan is dit knelpunt zowel „vet‟ gemaakt als „onderstreept‟. 
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Figuur 3.3: Overzicht van de knelpunten uit (1) de literatuur, (2) de telefonische 

stakeholder consultatie, en (3) on-line consultatie van huisartsen en 

bedrijfsartsen per beroepsgroepenrelatie naar positie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



42 Knelpunten in de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijnszorg, NIVEL 2012 

Uit figuur 3.3 wordt duidelijk dat vijf knelpunten in alle drie onderzoeksbronnen ge-

noemd worden. Consistent met de eerder conclusie is dat de meeste van deze knelpunten 

te maken hebben met domeinverschillen. Daarnaast worden acht knelpunten in twee van 

drie bronnen genoemd, waarvan de meerderheid ook is gerelateerd aan domeinverschil-

len. 

 

In totaal werden in de online focusgroep nog 6 knelpunten genoemd die niet als zodanig 

(of in andere bewoordingen) in de literatuur of telefonische consultatieronde werden 

genoemd. Dit zijn: 

- Gebrek aan wederzijds respect voor elkaars taak en rol; 

- Patiënt keurt soms samenwerking niet goed; 

- Als een bedrijf van een werknemer af wil gaat samenwerking vaak moeizaam; 

- Veel bedrijven schakelen pas na een week of zes een bedrijfsarts in; 

- Sommige bedrijven weerhouden hun werknemers van contact opnemen met de 

bedrijfsarts (vanwege de kosten of het ingekochte pakket); 

- Mensen weten niet hoe het op hun werk geregeld is. 

 

Tenslotte presenteren we figuur 3.4. Net als in de twee voorgaande paragrafen wordt hier-

mee een schets gemaakt hoe de genoemde knelpunten, die betrekking hebben op de 

relatie bedrijfsarts en huisarts, in „argumentatieve‟ zin met elkaar samenhangen. De 

relaties die uit de literatuur en de telefonische consultatie naar voren kwamen, zijn als het 

ware over de resultaten uit de online focusgroep „gelegd‟. Ook nu weer zijn elementen die 

in alle drie de bronnen zijn genoemd in de figuur vet en onderstreept zijn. Nog duidelijker 

dan in de voorgaande figuren, maakt figuur 3.3  

de conclusie zichtbaar is dat het verschil in vakinhoudelijke, organisatorische en finan-

cieringssysteem van de arbozorg en de eerstelijnscuratieve zorg de vertrouwensrelatie 

tussen bedrijfsarts en huisarts structureel bepaalt; en daarmee het onderlinge samen-

werkingsprobleem. 
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Figuur 3.4: Veronderstelde samenhang van de gevonden knelpunten uit (1) de literatuur, 

(2) de telefonische stakeholder-consultatie, en (3) de on-line consultatie van 

huisartsen en bedrijfsartsen 
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Oplossingen benoemd in de online focusgroepen 

Als laatste onderdeel van de online focusgroep is de huisartsen bedrijfsartsen gevraagd 

naar mogelijke oplossingen om de samenwerking te verbeteren en de knelpunten te 

verkleinen. Tabel 3.4 geeft de oplossingsrichtingen zoals door de 6 deelnemers benoemd. 

Aanvullend op de oplossingsrichtingen is in de focusgroep gevraagd naar de rol van 

werkgevers, werknemers en zorgverzekeraars. De antwoorden op deze vragen worden 

tevens in tabel 3.4 weergegeven. 

 

 

Tabel 3.4: Oplossingsrichtingen om samenwerking tussen bedrijfsarts en eerstelijns-

zorgverleners te verbeteren die uit de online focusgroep met drie huisartsen 

en twee bedrijfsartsen naar voren kwamen  

 
Onderwerp Suggesties oplossingsrichtingen Genoemd door b 

Signalerende taak t.a.v. arbeids-

gerelateerde gezondheids-

problemen 

 Nadrukkelijker een arbocuratieve informerende rol 

(„plicht‟) aan de huisarts geven 

HA 

 Werknemers laten weten wie hun bedrijfsarts is HA 

 Standaard procedures voor overleggen HA 

  Integratie bedrijfsarts in eerstelijnszorg  BA 

  Faciliteren van contacten met sociale media BA 

Samenwerking met de bedrijfs-

arts wanneer dit nodig is 
 Elkaar beter leren kennen als huisartsen en 

bedrijfsartsen zou een geweldige verbetering zijn 

HA 

 Bij adequate begeleiding door de 

bedrijfsarts/arboarts hoort overleg met huisarts van 

patiënt (zo vroeg mogelijk in verzuimtraject) 

HA 

  Patiënten inzetten als lijn tussen huisarts en 

bedrijfsarts 

HA 

  Arbeid integreren in zorgpad BA 

  Bedrijfsartsen moeten initiatief nemen richting de 

huisarts en zich toetsbaar opstellen 

BA 

Afstemming van inzicht en 

advies met de bedrijfsarts wan-

neer dit nodig is 

 Geen acceptabel arbeidsongeschiktheidsdossier van 

bedrijfsarts zonder deel-inhoud eigen huisarts 

HA 

Rol van zorgverzekeraar in de 

arbocuratieve zorg 
 Als ziektegedrag door problemen op de werkvloer 

veroorzaakt worden, dienen zij op te draaien voor de 

medische kosten die daar het gevolg van zouden 

kunnen zijn 

HA 

  Te allen tijde scheiding van Arbo en huisartsen-

dossiers 

HA 

  Zorgverzekeraars zouden zich voor de arbocuratieve 

en preventieve gezondheidszorg moeten inzetten. 

Goede arbeidsomstandigheden werken preventief en 

kosten reducerend.  

BA 

  Zorgverzekeraar zouden preventieve aspecten van 

arbocuratieve zorg moeten zien 

BA 

Rol van werkgever en werk-

nemer in de arbocuratieve zorg 
 Beiden zouden moeten zorgen voor lichamelijk, 

psychisch en sociaal goede werkomstandigheden 

(utopie). 

HA 

  Preventief Medisch Onderzoek (PMO) op de 

werkvloer die op korte termijn medewerkers 

gezondheidsvoordelen opleveren en werkgever beter 

en langer inzetbare medewerkers 

BA 
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Vervolg tabel 3.4 

 
Onderwerp Suggesties oplossingsrichtingen Genoemd door b 

Meest vruchtbare oplossingen 

om signalerende taak en 

samenwerking te verbeteren 

 Verplichting bij arboarts en bedrijfsarts tot 

(in)formeel contact met de huisarts van cliënt 

HA 

 Verplichting voor huisartsen om in het 

patiëntendossier (inbouwen in HIS) te allen tijde een 

hoofdstuk „werk‟ actief te hebben 

HA 

  Verplichting voor huisartsen om arboartsen van 

informatie te voorzien, binnen strikte afspraken en 

regels (privacyaspecten vs. overstijgend algeheel 

belang, synergie i.p.v. oppositie disciplines) 

HA 

  Verplichting van de arbo/bedrijfsarts en bedrijf om 

alle werknemers op de hoogte te stellen van te 

volgen procedures bij ziekte 

HA 

  Alle werkenden (ook ZZP-ers, huisvrouwen, etc.) 

toegang bieden tot spreekuur bij bedrijfsarts, ook bij 

geen ziekteverzuim 

BA 
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4 Beschouwing en conclusie: de resultaten samengenomen 
 

 

 

 

4.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de centrale vraag van dit onderzoek beantwoord die luidt: “(…) 

Hoe ziet een systematisch en zo volledig mogelijk overzicht in de huidige knelpunten in de 

samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorgverleners eruit? En welke beleids-

aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek zijn te formuleren?”. 

Hieronder beginnen we met een korte weergave van de belangrijkste resultaten en presen-

teren we een overzichtstabel waarin alle knelpunten zijn samengevat en de bron(en) 

waaruit deze zijn afgeleid. Vervolgens geven we aan waar volgens ons kansen liggen om 

arbocuratieve samenwerking te verbeteren en doen we aanbevelingen voor verder onder-

zoek. 

 

 

4.2 Knelpunten binnen de arbocuratieve samenwerking 

 

Uit onze scoping review zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2 blijkt dat de meeste publica-

ties over knelpunten binnen de arbocuratieve zorg in Nederland, sinds 2005, gaan over de 

samenwerking tussen bedrijfsartsen en huisartsen. Over de samenwerking met andere 

eerstelijnszorgverleners is in mindere mate gepubliceerd. Daarmee constateren we in 

zekere zin „niets nieuws‟; ook vóór 2005 werd in immers in de nodige publicaties de 

samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts geproblematiseerd. De (toegepast) weten-

schappelijke aandacht voor dit knelpunt lijkt na 2005 op een wat lager pitje door te zijn 

gegaan, maar elk jaar is er wel een aantal publicaties over het onderwerp verschenen. Met 

de huidige aandacht van de Ministeries van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 

en SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor de samenwerking tussen huisarts en 

bedrijfsarts (en, breder, voor het gewenste systeem van arbocuratieve zorg in Nederland 

en de rol van arbeid in de reguliere gezondheidszorg) wordt evenwel een nieuwe impuls 

aan het debat gegeven.  

Om een rode draad door de 45 geanalyseerde publicaties te kunnen trekken hebben we 

alle knelpunten die daarin worden genoemd, onderverdeeld in knelpunten die te maken 

hebben met „domeinverschillen‟ en met „tijd en mogelijkheden‟. Als we de knelpunten 

die onder domeinverschillen vallen nader willen typeren, dan kan gesteld worden dat deze 

terug te traceren zijn naar een gebrek aan onderling vertrouwen. Kijken we naar de knel-

punten die we onder de categorie tijd en mogelijkheden hebben geschaard, dan gaat het 

vooral om problemen rond „continuïteit‟ (wisselingen in relatie bedrijfsarts-cliënt en daar-

mee de werkrelatie bedrijfsarts-huisarts ten aanzien van de betreffende cliënt/patiënt), 

problemen met onderlinge bereikbaarheid, en tijdgebrek. 

 

Dit beeld uit de literatuur wordt bevestigd als we de resultaten uit de twee andere deel-

onderzoeken die we hebben gedaan hier naast leggen. De twee type knelpunten uit de 
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literatuur worden ten eerste ook genoemd door een verschillende stakeholders die zijn 

geconsulteerd: 

 Regionale ondersteuningsstructuren; 

 Zorgverzekeraars; 

 Arbodiensten; 

 Patiëntenorganisatie NPCF; 

 Werkgeversorganisaties (VNO-NCW); 

 Werknemersorganisaties (FNV); 

 NVAB; 

 Advies- en onderzoeksbureaus. 

 

De meeste stakeholders zijn telefonisch geconsulteerd, met andere zijn face to face ge-

sprekken gevoerd. Als rode draad kwam uit de gesprekken naar voren dat de eerder door 

ons gevonden knelpunten goed herkenbaar zijn, al langer spelen en weerbarstig zijn. 

Concreet konden we de lijst van soorten knelpunten die gerelateerd zijn aan domein-

verschillen, en die gerelateerd zijn aan tijd en mogelijkheden, hiermee uitbreiden en 

specificeren. 

Ten tweede werden de knelpunten ook herkend en genoemd in de online focusgroep die 

we voor dit onderzoek twee weken gehouden hebben. Hieraan hebben uiteindelijk drie 

huisartsen en drie bedrijfsartsen aan deelgenomen. 

 

Vatten we dan alle knelpunten samen dan komen we tot tabel 4.1. Hierin staat een over-

zicht van alle knelpunten met daarbij de bronnen (onze deelonderzoeken) waar deze op 

gebaseerd zijn. Gegeven de twee hoofdcategorieën springen er vijf knelpunten uit die in 

alle drie de bronnen worden genoemd: 

- Verschillende belangen/behandeldoelen huisarts (patiënt) en bedrijfsarts (bedrijf). 

- Beperkte aandacht voor arbeidsomstandigheden in consulten door huisarts. 

- Domeindenken: huisarts aandacht voor algehele gezondheid en bedrijfsarts aandacht 

voor arbeid. 

- Twijfel aan onafhankelijke positie bedrijfsarts. 

- Communicatie: onbereikbaarheid, huisarts kent bedrijfsarts niet. 

 

Eveneens is in tabel 4.1 te zien dat de meeste knelpunten geclassificeerd zijn onder 

domeingerelateerde knelpunten. De verschillende financiële en juridische structuren 

waarin huisartsen en bedrijfsartsen werken – een publiek en een privaat aangestuurd 

domein – brengen structurele knelpunten met zich mee die elkaar versterken. Zo kan een 

relatie worden gelegd tussen „onbekendheid met elkaars taken‟, „uiteenlopende behandel-

doelen‟ en „weinig onderling vertrouwen‟, hetgeen we in dit rapport nog eens gevisuali-

seerd hebben in „knelpunten-kaarten‟ (zie o.a. figuur 3.4). 
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Tabel 4.1: Overzicht knelpunten uit de literatuur, telefonische consultatie en online 

focusgroep 

 
Knelpunten uit de literatuur en consultatieronde samengenomen Speelt bija Bron L/T/Fb 

Knelpunten gerelateerd aan domeinverschillen   

 Vanuit huisartsen geen behoefte samenwerking, want geen meerwaarde. HA T 

 Moeizame samenwerking is geen gedeeld probleem. BA, HA T 

 Beperkte aandacht voor arbeidsomstandigheden in consulten HA L, T, F 

 Weinig onderling vertrouwen BA, HA L, T 

 Domeindenken: huisarts aandacht voor algehele gezondheid en bedrijfs-

arts aandacht voor arbeid 

BA, HA L, T, F 

 Weinig overeenstemming in medische diagnose (en oorzaken van de 

ziekte) en behandeling 

BA, HA, FYS L 

 Verschillende belangen/behandeldoelen fysiotherapeut/huisarts (patiënt) 

en bedrijfsarts (bedrijf)  

BA, HA, FYS L, T, F (HA) 

L (FYS) 

 Onduidelijke taakafbakening BA, HA L 

 Niet bekend met elkaars taken, verantwoordelijkheden BA, HA, FYS L 

 Onvoldoende betrokken met patiënt BA L, T 

 Twijfel aan onafhankelijke positie bedrijfsarts HA L, T, F 

 Patiënt keurt soms samenwerking niet goed PT F 

 Uitwisseling medische gegevens met informed consent patiënt BA, HA L, T 

 Niet op de hoogte van juridische regels als bedrijfsarts om informatie over 

een patiënt vraagt 

FYS L, F 

 Verschil in vergoeding: huisartsenzorg vergoed door zorgverzekering, 

bedrijfsarts vergoed door werkgever 

BA, HA L, T 

 Te weinig kennis van bedrijfsgezondheidszorg HA L, F 

 Huisarts heeft vast patiëntenbestand, bedrijfsarts vaak niet BA T, F 

 Onbekend met richtlijnen samenwerking BA, HA, VLK L (HA) 

L (VLK) 

   

Knelpunten gerelateerd aan tijd en mogelijkheden   

 Als bedrijf van een werknemer af wil gaat samenwerking vaak moeizaam WERKG F 

 Sommige bedrijven weerhouden hun werknemers van contact opnemen 

met de bedrijfsarts (vanwege kosten of ingekochte pakket) 

WERKG F 

 Mensen weten niet hoe het op hun werk geregeld is WERKG F 

 Communicatie: onbereikbaarheid, huisarts kent bedrijfsarts niet BA, FYS L, T, F 

 Tijdgebrek BA, HA, FYS L, T(HA) 

L (FYS) 

 Geen financiering voor tijdsinvestering samenwerking BA, HA L, T 

 Bedrijfsarts vindt weg niet in soorten psychologen en diverse instellingen BA, PSY L 

 Continuïteit: samenwerking bedrijfsarts geen dagelijks terugkerende 

activiteit (niet gewend om contact op te nemen met bedrijfsarts)/ verloop 

bedrijfsarts is hoog 

HA, BA L, T(HA) 

T (FYS) 

 
a  BA = bedrijfsarts b L = literatuur 

 HA = huisarts T = telefonische consultatie 
 PSY = psycholoog F = online focusgroep 

 FYS = fysiotherapeut 

 PT = patiënt 

 WERKG =werkgever 

 

 

4.3 Oplossingen voor arbocuratieve samenwerking 

 

Op basis van het bovenstaande lijken de knelpunten binnen de arbocuratieve samen-

werking welhaast onoplosbaar (structureel, hardnekkig en breed). Toch brachten onze 

gesprekken met de stakeholders en de online focusgroepen ook veel ideeën en relevante 
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(praktijk)initiatieven aan het licht die aan oplossingen bijdragen. Ook gaven gespreks-

partners aan dat de samenwerking tussen de huisarts en de bedrijfsarts de laatste tien jaar 

aanzienlijk is verbeterd. 

 

Uit de inventarisatie van de Regionale ondersteuningsstructuren (ROS‟en) kunnen twee 

projecten in het bijzonder worden genoemd („Korte lijnen tussen gezondheid en werk‟ en 

„Arbocuratieve zorg in de buurt: dichtbij werkt beter!‟). Beide zijn door de ROS die thans 

Robuust heet in 2009/2010 expliciet ingezet om de bedrijfsarts een vaste plek binnen de 

eerstelijnszorg te geven en binnen gezondheidscentra arbozorg en de curatieve eerste-

lijnszorg beter op elkaar af te stemmen. Ook noemden zorgverzekeraars projecten waarbij 

bedrijfsartsen binnen een gezondheidscentrum en/of HOED werken om samenwerking 

met huisartsen te bevorderen. 

In het bijzonder dient ook het project Sterk naar werk te worden genoemd, waarin de 

Weldergroep in samenwerking met de NVAB sinds 2008 op 15 plaatsen in Nederland 

heeft geëxperimenteerd met bedrijfsartsen in een eerstelijnsgezondheidscentrum als 

directe collega van één of meerdere huisartsen. Hoewel dit project volgens de NVAB 

heeft laten zien dat het belangrijk voor het onderlinge vertrouwen is dat professionals 

elkaar kunnen treffen, bleek het niet mogelijk om deze situatie te borgen door gebrek aan 

doorgaande financiële ondersteuning. De NVAB is daarnaast op beleidsniveau voort-

durend actief om vooral de knelpunten rond domeinverschillen aan te pakken. Dit kan 

niet los worden gezien van de discussie over het gewenste arbocuratieve zorgsysteem, en 

de relatie tussen de bedrijfsgezondheidszorg en reguliere/curatieve gezondheidzorg in 

Nederland. De NVAB benadrukt het uitgangspunt dat de bijdrage van bedrijfsartsen aan 

functieherstel een bijdrage is aan het algehele gezondheidsherstel van de patiënt. In dat 

licht bestrijdt zij de gehoorde aanname dat de bedrijfsarts zich „alleen maar‟ richt op 

arbeid, hetgeen geen recht doet aan het werkelijke belang van de bedrijfsarts in het 

gezondheidsherstel van werknemers. De NVAB is in overleg om met LHV/NHG en 

beide Ministeries van VWS en SZW de genoemde systeemdiscussie te voeren en aan 

oplossingen voor de knelpunten te werken. In de consultatieronde nam de FNV hier-

omtrent het meest vergaande standpunt in. Zij pleit voor het terugdraaien van de algehele 

marktwerking in de arbocuratieve zorg. De medische-diagnostische functie van de 

bedrijfsarts dient financieel onafhankelijk te zijn. Specialisatie van de bedrijfsarts in een 

diagnostische danwel adviserende richting zou ook de samenwerking met de huisarts 

kunnen bevorderen. Daartoe zouden bepaalde taken van bedrijfsartsen door HBO-

opgeleide arboverpleegkundigen kunnen worden overgenomen. Mits onder regie van de 

bedrijfsarts wordt dit ook door de NVAB bepleit. 

 

Uit de monden van de professionals zelf konden we uit de online focusgroep ook een 

aantal suggesties noteren die door de uitgenodigde huisartsen en bedrijfsartsen werden 

gedaan om tot oplossingen voor de geconstateerde knelpunten te komen. In tabel 4.2 

staan de door hen genoemde aanbevelingen weergegeven ingedeeld naar het soort 

knelpunt waarop zij zich richten, domeingerelateerde dan wel praktische standpunten. 
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Tabel 4.2: Suggesties voor een verbeterde arbocuratieve samenwerking volgens 

deelnemers aan de online focusgroep 

 
Suggesties drie huisartsen Suggesties drie bedrijfsartsen 

Domeingerelateerde knelpunten  

 Verplichting voor huisartsen om in het patiënten-

dossier te allen tijde een hoofdstuk „werk‟ actief te 

hebben 

 Arbeid integreren in zorgpad 

 Standaard inbouwen van „werk‟ episode/hoofdstuk 

door HIS-leveranciers in systemen 

 Voor afstemming is het nodig dat je elkaar ver-

trouwt en dat dit structureel geregeld is; dit vereist 

in feite een „stelselherziening‟ 

 Verplichting voor huisartsen om arboartsen van infor-

matie te voorzien, binnen strikte afspraken en regels 

(privacyaspecten vs. overstijgend algeheel belang, 

synergie i.p.v. oppositie disciplines) 

 Bedrijfsarts moeten initiatief nemen en zich toets-

baar opstellen 

  

Praktische knelpunten  

 Minder wisseling van bedrijfsartsen  Voor afstemming is het nodig dat je elkaar kent 

en kan vinden; dit dient structureel geregeld te 

zijn  

 Verplichting bij arboarts en bedrijfsarts tot (in)formeel 

contact met de huisarts van cliënt 

 Alle werkenden (ook ZZP-ers, huisvrouwen, etc.) 

toegang bieden tot spreekuur bij bedrijfsarts, ook 

bij geen ziekteverzuim 

 Verplichting van de arbo/bedrijfsarts en bedrijf om alle 

werknemers op de hoogte te stellen van te volgen 

procedures bij ziekte  

 Faciliteren van contacten met sociale media 

 Laagdrempelige consultatieve functie ontwikkelen 

voor de werknemer om ziekte te voorkomen 

 

 

 

De in de tabel genoemde suggesties voor verbeterde arbocuratieve samenwerking vragen 

afwisselend om aanpassingen in de praktijk voor huisartsen (bijvoorbeeld “huisartsen 

moeten een hoofdstuk werk actief hebben in het patiëntendossier”) en bedrijfsartsen 

(bijvoorbeeld “verplichting contact zoeken met huisarts patiënt”). In aansluiting hierop 

geeft de NVAB aan dat er een LESA (Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak) 

rondom preventieconsulten wordt ontwikkeld. Hierin staat een richtlijn die bedrijfsartsen 

voorschrijft om contact te zoeken met de huisarts van de patiënt.  

 

Ten aanzien van domeingerelateerde knelpunten doen de bedrijfsartsen de algemene 

suggestie “arbeid integreren in het zorgpad”. De suggesties die de huisartsen voor 

domeingerelateerde knelpunten doen sluiten hier op aan. Zij noemen ook een aantal 

praktische oplossingen waarmee arbeid geïntegreerd kan worden in het zorgpad, zoals het 

plaatsen van een hoofdstuk werk actief in patiëntendossier, standaard het hoofdstuk werk 

betrekken in het HIS-systeem en de bedrijfsarts verplicht van informatie voorzien. Ten 

aanzien van praktische knelpunten noemen bedrijfsartsen dat het elkaar kunnen vinden en 

mede daardoor ook vertrouwen belangrijk is. Ook hier noemen huisartsen een aantal 

suggesties. Het elkaar kunnen vinden bevordert het vertrouwen en voorkomt dat de 

samenwerking wegvalt door wisseling van de bedrijfsarts in relatie tot de patiënt. Dat 

geldt ook voor de verplichting van de bedrijfsarts tot contact met de huisarts van cliënt, 

en de verplichting van bedrijfsartsen om alle werknemers op de hoogte te stellen van 

ziekteprocedures. 
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4.4 Een aantal aanbevelingen  

 

De voorgaande samenvatting van ons onderzoek en analyses overziend, geven we tot slot 

zelf hieronder een drietal aanbevelingen. Deze aanbevelingen sluiten aan op oplossingen 

en ideeën die we reeds uit de literatuur en consultatie van stakeholders en werkvloer heb-

ben opgetekend. Door wat meer van een afstand hiernaar te kijken is geprobeerd aan-

bevelingen te geven die de discussie in het veld en beleid kunnen aanvullen. 

 

Aanbeveling 1: Toon de winst van arbocuratieve samenwerking en maak samenwerking 

voor professionals aantrekkelijker 

Dat de aandacht voor arbocuratieve samenwerking weg kan ebben en weer kan opduiken 

en dat projecten worden opgestart of niet zijn afgesloten, toont aan dat het probleem geen 

eigenaar (of juist vele eigenaren) kent. Knelpunten blijven bestaan met als gevolg dat 

financiering voor oplossingen steeds lastiger wordt en een gebrek aan initiatieven uit het 

veld dreigt. Belangrijk is daarom dat het directe en gemeenschappelijke belang van arbo-

curatieve samenwerking duidelijk wordt, bij alle stakeholders maar zeker ook bij de 

betrokken beroepsgroepen zelf. In de praktijk blijkt dat samenwerking niet van de grond 

komt, omdat er geen sprake is van een gedeeld probleem. Er gaat in de meeste gevallen 

niet iets acuut mis of fout als huisarts en bedrijfsarts niet met elkaar overleggen; en zodra 

dat wel gebeurt (tegenstrijdig advies, conflict) worden ad-hoc acties ondernomen. Er 

wordt echter niet of nauwelijks naar de voordelen gekeken die samenwerking kan op-

leveren op de (midden)lange termijn, om zo zowel de kwaliteit van leven als de kwaliteit 

van de arbeid van de cliënt/patiënt te bevorderen. Hier ligt een fundamenteel probleem 

dat aangepakt kan worden door samenwerking op twee manieren aantrekkelijker te 

maken. Allereerst door te verhelderen dat er dus wel degelijk een gedeeld belang is. 

Professionals kunnen elkaars expertise aanvullen, zodat een effectieve behandeling op 

korte en lange termijn gerealiseerd wordt. Door dit voor het voetlicht te brengen moet er 

een gemeenschappelijk gevoeld belang ontstaan, waardoor professionals elkaar gaan 

opzoeken en samenwerking vanzelfsprekend kan worden. Daarom dient de winst van 

structurele aandacht voor arbeid in de curatieve eerstelijnszorg voor alle betrokkenen, in 

het bijzonder de professionals zelf, duidelijk gemaakt te worden. Ten tweede is het 

belangrijk om aandacht te besteden aan best practices. Momenteel bestaan hier al vele 

voorbeelden van, maar worden deze best practices niet structureel ingebed in de finan-

ciering waardoor projecten in een pril stadium stranden. Met het toekennen van subsidies 

voor successen kunnen projecten doorgezet worden en kan de motivatie voor arbo-

curatieve samenwerking verder gestimuleerd worden.. Ten derde kan een gemeenschap-

pelijk belang ontstaan wanneer professionals inhoudelijk op één lijn komen. De NVAB 

geeft aan dat zorgstandaarden rondom zwangerschap en diabetes hun bijdrage hieraan 

hebben bewezen. Zoals met het project Sterk naar werk is beoogd, kan daarnaast afstem-

ming op inhoud ontstaan wanneer professionals onder één dak samenwerken. 

 

Aanbeveling 2: Bevorder regionale samenwerking en zorg voor een regisseur 

Een belangrijk en veelgenoemd probleem is dat er weinig structurele aandacht is voor 

arbocuratieve samenwerking, waardoor knelpunten niet worden opgelost. De mate van 

aandacht voor het thema is er steeds wel, maar ook de ROS‟en, arbodiensten en zorg-

verzekeraars geven aan dat die momenteel beperkt is. Het gevaar dreigt dat regionale of 
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landelijke projecten, zoals scholingsbijeenkomsten, ministages en een project als „Sterk 

naar werk‟ enthousiast worden opgepakt maar niet duurzaam doorgezet worden.  

Voor het stimuleren van arbocuratieve samenwerking en het oplossen van knelpunten zal 

het thema landelijk op de agenda moeten komen en regionaal moeten worden uitgevoerd. 

Zoals uit het gesprek met een vertegenwoordiger van de LVG wordt aangegeven is het 

echter belangrijk dat een landelijke impuls aansluit bij de mogelijkheden van regionale 

samenwerking. Voor landelijke projecten kunnen ROS‟en het regionale implementatie-

platform zijn, om regionale „kleuring‟ te kunnen geven aan projecten waardoor de kans 

wordt vergroot dat de projecten ook op regionaal niveau effectief zijn. 

Op landelijk niveau dient vervolgens ook de regie te worden gevoerd wat betreft evaluatie 

en het bevorderen van het onderling leren van regionale initiatieven. Op regionaal niveau 

moet tevens de regierol duidelijk zijn maar dan om te zorgen dat de projecten blijvend 

worden aangestuurd. Dit zou door ROS‟en gedaan kunnen worden, maar ook door 

kamers gezondheidscentra, zorggroepen of regionale NVAB-kringen. Een manier om dit 

per regio te bepalen kan zijn door een (business) case op te stellen, waarin aan relevante 

partijen wordt gevraagd wat volgens hen de belangrijkste stakeholders zijn en wie de 

regierol rondom arbocuratieve samenwerking zou moeten nemen. 

 

Aanbeveling 3: Benut ICT voor informatie-uitwisseling: maak samenwerking voor 

professionals makkelijker 

Een aantal knelpunten lijkt „eenvoudigweg‟ samen te hangen met informatie-uitwisseling 

over patiënten tussen bedrijfsartsen en andere eerstelijnszorgverleners. Geen of weinig 

informatieoverdracht kan er toe leiden dat er weinig overeenstemming is in de diagnose 

en behandeling en dat de taakafbakening onduidelijk blijft. Daarom is het belangrijk om 

voor een goede informatieoverdracht ICT-voorzieningen beter in te zetten. Zoals huisarts- 

en ketenzorginformatiesystemen (HIS/KIS) thans worden uitgerold voor bepaalde 

patiëntgroepen en zieken, zo kunnen dergelijke systemen er ook voor zorgen dat binnen 

de arbocuratieve zorg bedrijfsartsen en eerstelijnszorgverleners hun zorg meer op elkaar 

kunnen afstemmen. Dit kan praktische knelpunten zoals „continuïteit‟ (wisseling van 

bedrijfsarts, samenwerking is niet altijd een dagelijks terugkerende activiteit) opvangen. 

Door het werken met gemeenschappelijke gegevens en systemen kan ook het onderlinge 

vertrouwen tussen professionals groeien. Hierbij moet overigens bedacht worden dat het 

uitwisselen van gegevens en koppelen van informatiesystemen niet alleen een technische 

kwestie is. Het vereist namelijk ook dat praktijken en beroepsgroepen hun datadefinities 

afstemmen, hun software en ook tot overeenstemming komen wie wat met welke data 

mag doen en wie eigenlijk de eigenaar van de data is. 
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Bijlage 1: Overzichtstabel 
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Bijlage 2: Vragen bij stakeholder consultatie 
 

 

 

Regionale ondersteuningsstructuren en LVG 

1. Zijn jullie betrokken bij (regionale) projecten die gaan over (bevordering van) de 

samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorgverleners? En is daar documen-

tatie over? Welke personen gaan daar over? 

2. Wat is jullie visie op de samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorg-

verleners? Is dat een aandachtspunt/beleidspunt?  

3. Voor zover jullie daar zicht op hebben, wat zijn volgens jullie knelpunten? En waar 

(bij wie) liggen die knelpunten? 

 

Zorgverzekeraars 

1. Zijn jullie betrokken bij projecten die gaan over de samenwerking tussen bedrijfs-

artsen en eerstelijnszorgverleners? En is daar documentatie over? Welke personen 

gaan daar over? 

2. Wat is jullie visie op de samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorgver-

leners? Staat het op jullie agenda? 

3. Voor zover jullie daar zicht op hebben, wat zijn volgens jullie knelpunten? En waar 

(bij wie) liggen die knelpunten? 

 

Arbodiensten 

1. Zijn jullie betrokken bij projecten die gaan over de samenwerking tussen bedrijfs-

artsen en eerstelijnszorgverleners? En is daar documentatie over? Welke personen 

gaan daar over? 

2. Wat is jullie visie op de samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorgver-

leners? Staat het op jullie agenda? (Wat wordt verwacht?) 

3. Voor zover jullie daar zicht op hebben, wat zijn volgens jullie knelpunten? En waar 

(bij wie) liggen die knelpunten? 

4. Welke rol spelen arbodiensten in het bevorderen van de samenwerking? Zijn er: 

- richtlijnen wat betreft de samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorg-

verleners? 

- vaste contacten/afspraken met huisartsen (en met eventueel andere eerstelijns-

zorgverleners)? 

 

Patiëntenorganisatie NPCF 

1. Zijn jullie betrokken bij projecten die gaan over de samenwerking tussen bedrijfs-

artsen en eerstelijnszorgverleners? En is daar documentatie over? Welke personen 

gaan daar over? 

2. Wat is jullie visie op de samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorg-

verleners? Staat het op jullie agenda? (Wat wordt verwacht?) 

3. Voor zover jullie daar zicht op hebben, wat zijn volgens jullie knelpunten? En waar 

(bij wie) liggen die knelpunten? 
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Werkgeversorganisaties (VNO-NCW) 

1. Zijn jullie betrokken bij projecten die gaan over de samenwerking tussen bedrijfs-

artsen en eerstelijnszorgverleners? En is daar documentatie over? Welke personen 

gaan daar over? 

2. Wat is jullie visie op de samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorg-

verleners? Staat het op jullie agenda? (Wat wordt verwacht?) 

3. Voor zover jullie daar zicht op hebben, wat zijn volgens jullie knelpunten? En waar 

(bij wie) liggen die knelpunten? 

 

Werknemersorganisaties (FNV, CNV en MHP) 

1. Zijn jullie betrokken bij projecten die gaan over de samenwerking tussen bedrijfs-

artsen en eerstelijnszorgverleners? En is daar documentatie over? Welke personen 

gaan daar over? 

2. Wat is jullie visie op de samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorg-

verleners? Staat het op jullie agenda? (Wat wordt verwacht?) 

3. Voor zover jullie daar zicht op hebben, wat zijn volgens jullie knelpunten? En waar 

(bij wie) liggen die knelpunten? 
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Bijlage 3: Overzicht van de benaderde organisaties 
 

 

 

Organisatie Plaats 

ROS‟en  

- ROS Friesland  Heerenveen 

- ELANN  Groningen 

- ProGez Zwolle 

- ROSET Hengelo 

- Carransscoop Beekbergen 

- ROSA Almere 

- Raedelijn Utrecht 

- OOGG Dodewaard 

- ZONH Heerhugowaard 

- 1ste lijn Amsterdam Amsterdam 

- Reos Leiden 

- SGZ Zoetermeer 

- Lijn 1 Voorburg 

- ELO Naaldwijk 

- Zorgimpuls Rotterdam 

- Stichting KOEL Zwijndrecht 

- Robuust¹ Eindhoven 

- LVG Utrecht 

  
Zorgverzekeraars  

- ZilverenkruisAchmea  

- VGZ  

- Menzis  

Arbodiensten  

- ArboUnie  

- Claris Arbodiensten  

- Lytton Arbeid & Gezondheid  

- CS Worksgroep  

- Maetis Ardyn  

  
Patiëntorganisaties  

- Astma Fonds Longpatiëntenvereniging  

  
Werkgeversorganisaties²  

- VNO-NCW  

- MKB Nederland  

- LTO Nederland  

  
Werknemersorganisaties  

- FNV  

  
Overige organisaties  

- Weldergroep  
 

¹ Vier ROS‟en zijn gefuseerd tot Robuust. Dit zijn Zee-bra, Beyaert, Rose-Phoenix en Fast. 

² Deze drie werkgeversorganisaties hebben dezelfde contactpersoon. 
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Bijlage 4: Opzet online focusgroep 
 

 

 

 

 

 

 

Geachte _______________ 

 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Nederlands 

instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) gevraagd een overzicht te 

geven van knelpunten in de arbocuratieve zorg in Nederland. Het gaat daarbij om de 

samenwerking van de bedrijfsarts met de huisarts en andere eerstelijnszorgverleners, 

alsook (in bredere zin) om de aandacht van de factor arbeid binnen de eerstelijnsgezond-

heidszorg. 

 

Na een literatuuroverzicht en een rondgang langs verschillende partijen (waaronder 

brancheverenigingen, Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS‟en), arbodiensten en 

zorgverzekeraars) richten wij ons nu ook tot u, de 1
e
 lijns-zorgprofessional/huisarts zelf. 

 

Wat vragen wij nu aan u? 

Wij willen u vragen deel te nemen aan een internetdiscussie, een zgn. online focus groep. 

In deze internetdiscussie wordt u en andere professionals gevraagd om te reageren op een 

aantal stellingen en discussievragen. Deze gaan over de kansen en bedreigingen/bevor-

derende en belemmerende factoren van/bij arbocuratieve samenwerking in Nederland, de 

discrepantie tussen theorie en praktijk, én over oplossingsrichtingen. 

 

In week 22, van vrijdag 1 juni t/m maandag 11 juni, kunt u 24 uur per dag reageren en zo 

vaak inloggen als u zelf wilt. Gedurende deze periode ontvangt u drie maal een e-mail 

waarin u gevraagd wordt om op een nieuwe set stellingen te reageren. 

 

De door ons gegeven toelichting en/of een door iemand anders gegeven reactie kan ook 

aanleiding zijn om te reageren. Wij zullen daarom ook zo nu en dan zelf reageren op wat 

er door de deelnemers geschreven wordt, bijvoorbeeld met een vraag voor verduide-

lijking. U kunt altijd op een later tijdstip weer inloggen om uw antwoorden en de 

antwoorden van andere deelnemers aan deze discussie weer te bekijken en/of om 

opnieuw te reageren. U kunt anoniem reageren op de vragen en de stellingen.  

 

Uw inlognaam en wachtwoord zullen in de e-mail staan die u op 1 juni ontvangt. Na 

afloop ontvangt u een korte vragenlijst ter evaluatie van de online focus-groep. 

 

Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Daniel van Hassel en Inge van der Lee 

(d.vanhassel@nivel.nlUUTT, Hi.vanderlee@nivel.nlUUTT,Htelefoonnummer: 030-

2729700). Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en danken u bij voorbaat hartelijk 

voor uw input in deze belangrijke discussie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Batenburg 

Programmaleider NIVEL  

mailto:d.vanhassel@nivel.nlUUTT
mailto:i.vanderlee@nivel.nlUUTT
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Welkom bij de internetdiscussie over arbocuratieve zorg en 
samenwerking in Nederland. 

 
Wij hopen dat u geïnspireerd wordt door de onderstaande vragen 

en stellingen, alsook door de input die uw collega‟s daarop al 
hebben gegeven. En danken u hartelijk voor uw inzet!  

 

In juni 2011 bracht het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) het 

Standpunt Kernwaarden huisartsgeneeskunde uit. Onder de kernwaarde 

„persoonsgericht‟ worden 10 aspecten benoemd, waaronder nr. 6: “De huisarts 

heeft een signalerende taak ten aanzien van (dreigende) arbeidsgerelateerde 

gezondheidsproblemen en werkt zo nodig samen met de bedrijfsarts.” In de 

toelichting staat echter dat de huisarts deze taak nog onvoldoende vervult. 

 

Ten aanzien van de “signalerende taak”, bent u het er mee eens dat de huisarts 

deze onvoldoende vervult? Zo ja, wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken 

daarvoor? Wat zou daaraan te doen zijn?  

 

…. 

 

Ten aanzien van “werkt zo nodig samen met de bedrijfsarts”, bent u het er 

mee eens dat de huisarts dit onvoldoende doet? Zo ja, wat zijn volgens u de 

belangrijkste oorzaken daarvoor? Wat zou daaraan te doen zijn?  

 

… 

 

Ook wordt in het NHG-standpunt aangegeven dat, in het belang van de 

patiënt, het zaak is dat de huisarts zich bij de begeleiding van werknemers die 

zich ziek gemeld hebben structureel afvraagt of en wanneer afstemming van 

zijn inzicht en/of advies nodig is met de bedrijfsarts. 

 

Ten aanzien van “afstemming van inzicht”, bent u het er mee eens dat dit een 

belangrijk aspect is van de in bovengenoemde kernwaarde ? Zo ja, handelt U 

navenant? Of zou U dat wel willen, maar komt het er niet/te weinig van? Wat 

zijn daarvoor de redenen? Graag uw toelichting op uw mening. 

 

… 

 

Ten aanzien van “afstemming van advies”, bent u het er mee eens dat hier een 

belangrijk knelpunt zit in de arbocuratieve samenwerking, of juist niet? Graag 

uw toelichting op uw mening. 

 

… 
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Welke rol speelt de zorgverzekeraar in de arbocuratieve zorg volgens u; en 

welke rol zou deze moeten spelen? 

 

… 

 

 

 

Welke rol speelt de werkgever én de werknemer in de arbocuratieve zorg 

volgens u; en welke rol zou deze moeten spelen? Kunt u positieve/negatieve 

voorbeelden noemen?  

 

… 

 

Als we kijken naar de toekomst m.b.t. NHG Kernwaarde 6:, welke oplossingen 

ziet u dan als het meest vruchtbaar om op de middellange termijn de signale-

rende taak t.a.v. arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en de samen-

werking binnen de eerste lijn in Nederland te verbeteren, en daarmee de 

arbocuratieve zorg ? 

 

… 

 

In 2002 is een leidraad verspreid die is opgesteld door de NHG, LHV en de 

NVAB. Kent u deze leidraad en hanteert u deze ook? Zo ja, wat zijn uw 

ervaringen met de leidraad, zo nee waarom gebruikt u deze niet? 

 

… 
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