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Peter Wulp, bedrijfsarts 

 

Medisch adviseur Inspectie SZW 



•RI&E 

 

•Maatregelen / AH strategie 
/preventiestrategie 

 

1.Verzuimbegeleiding 

2. Spreekuur  

3. PMO 

 

Doel: evaluatie restrisico’s 
opsporen nieuwe risico’s 

 

 

 

 

Preventie van 
gezondheidsschade 
door arbeid  



Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (Wet) 

ART. 18 

 

De werkgever stelt de werknemers in de gelegenheid een 
onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de 
arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt 
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 
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Besluit 

1.38 jeugdigen 

2.43 nachtdienst 

4.10 gevaarlijke stoffen 

4.23 kankerverwekkende of mutagene stoffen 

4.52 asbest 

4.91 biologische agentia 

5.11 beeldschermwerk 

6.10 lawaai 

6.11 trillingen 

6.14 overdruk (duikarbeid, caisson) 
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4.10 a gevaarlijke stoffen 
 
1. 1e keer voor aanvang werkzaamheden 

2.  schade bij één werknemer dan anderen die op soortgelijke 
wijze worden blootgesteld ook. 

3. Tussentijds op verzoek werkgever of werknemer 

4. Na beëindiging blootstelling  

5. Bedrijfsarts moet over alle gegevens kunnen beschikken  om 
een advies over inhoud en periodiciteit te geven. 

 

4.10b biologische grenswaarde (lood) 

 

4.10c persoonlijk medisch dossier, recht op inzage, resultaten OR,  

40 jaar bewaren (4.15; 4.23; 4.91)  
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Arbeidsomstandigheden Regeling  

2.3 bedrijfsarts 

 

4.19a biologische grenswaarde (lood) 
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Leidraad PMO 

NVAB 
 

 

 

 

WWW.DGUV.DE 

 

Guidelines for occupational medical 

examinations. 

Stuttgart: Gentner Verlag, 2007. 

 ISBN 978-3-87247-691-3. 

 

HSE 

http://www.hse.gov.uk/aboutus/occupational-

disease/ 

 

Guidance on Laboratory Techniques in 

Occupational Medicine  

 

 

 

 

 

http://www.dguv.de/
http://www.hse.gov.uk/aboutus/occupational-disease/
http://www.hse.gov.uk/aboutus/occupational-disease/
http://www.hse.gov.uk/aboutus/occupational-disease/


 
Wijziging 
Arbeidsomstandighedenwet 

  

Art 9. beroepsziekten 

 

Art 13. preventiemedewerker 

 

Art. 14 (a) advies, toegang 
spreekuur, werkplekbezoek, 
‘second opinion’ en contract  

 

  



Advies bij de verzuimbegeleiding 

MvT  algemeen 

 

--- ‘In de praktijk komt het echter voor dat de werkgever de 
verzuimbegeleiding geheel aan de bedrijfsarts overlaat. De 
bedrijfsarts komt dan voor een afweging te staan waarbij het 
risico bestaat dat de belangen van de werkgever zwaarder worden 
gewogen. Dit terwijl de bedrijfsarts de gezondheid van de 
werknemers voorop moet stellen.’--- 

---’Het verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts 
draagt ook bij aan de eigen onafhankelijkheid’---- 
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Art. 14, 1e lid onder b 

MvT 

‘ De bedrijfsarts heeft bij de verzuimbegeleiding van individuele 
werknemers een adviserende rol voor zowel de werkgever als 
werknemer. Ten tijde van de algemeen verplichte 
ziektewetverzekering (tot 1996), was het gebruikelijk dat de 
werkgever de ziekteverzuimbegeleiding aan de verzekeringsarts 
van de bedrijfsvereniging overliet. Het komt nu soms voor dat de 
werkgever verzuimbegeleiding overlaat aan de bedrijfsarts.  

Dat is niet in lijn met de wetgeving, in het bijzonder niet met de 
rolverdeling waarbij de werkgever, die immers loon doorbetaalt, 
zelf zijn eigen verantwoordelijkheid invult. De regering 
verduidelijkt met de voorliggende wetwijziging de adviserende rol 
van de bedrijfsarts bij de verzuimbegeleiding van individuele 
werknemers.’   
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Doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor 
consultatie (spreekuur) 

MvT 

Herinvoering op advies SER 

Alleen voor de bedrijfsarts 

Werknemers moeten weten dat ze naar de bedrijfsarts kunnen, 

---’ zonder toestemming van de werkgever, geen onnodige 
drempels wat betreft plaats en tijdstip. Werkgever wordt niet 
geïnformeerd over het consult, de aanleiding of de uitkomst tot 
op personen herleidbaar niveau. De bedrijfsarts neemt bij dit alles 
ook het medisch beroepsgeheim in acht.’--- 

 

Wet Art 14, wijziging 1e lid onder c en 2e lid onder e. 

Besluit Art. 2.14a, 2e lid  

-– ‘de consultatiemogelijkheid staat in principe los van de 
verzuimbegeleiding’--    
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Basiscontract 
MvT 

Maatwerk blijft maar wel minimum eisen omdat er soms zo weinig 
is afgesproken dat  er sprake is van ontoereikende zorg. 

 

Ondersteuning wettelijke taken 

Toetsen RI&E; deskundige begeleiding bij ziekte; aanbieden van 
(p) ago; aanstellingskeuringen; spreekuur 

 

Inspectie kan handhaven 

 

---’Voor de bedrijfsarts worden met dit wetsvoorstel rechten en 
verplichtingen opgenomen zodat zeker wordt gesteld dat 
bedrijfsartsen hun professie op volwaardige wijze kunnen 
uitoefenen. Aan deze rechten en plichten dient in de 
overeenkomst bijzondere aandacht te worden besteed’---.  
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contract 
MvT   Art 14, lid 4 (wijziging) 
Schriftelijk of digitaal vastleggen 

De wijze waarop taken, bevoegdheden en bepalingen van art. 9 lid 3, art. 14(a) 
worden vormgegeven. 

Volwaardig en professioneel ten behoeve van de dagelijkse praktijk.  

 

 

 

MvT art 14, lid 5 (nieuw) 
--’ Aangaande de bedrijfsarts wordt in de overeenkomst, bedoeld in het 4e lid, 
in het bijzonder aandacht besteed aan de wijze waarop aan het 2e lid, 
onderdelen f t/m i en art 9 derde lid uitvoering wordt gegeven.—’ 

--’Met deze bepaling wordt zeker gesteld dat de bedrijfsarts ruimte heeft voor 
professionele beroepsbeoefening. Mochten partijen meer willen regelen….. 

--’rechtstreekse overeenkomst is niet verplicht’,  

kan via verzekeraar of cao, maar werkgever blijft gehouden tot genoemde 
taken, garanties, aanvullende afspraken (prijs, concrete inzet).       
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Ruimte voor professionele beroepsuitoefening 

MvT 

 

Garanties voor een goede beroepsuitoefening 

5 rechten en verplichtingen voor de bedrijfsarts 

 

• recht - iedere werkplek bezoeken 

• plicht - aanbieden van ‘second opinion’ voor wkn en wkg 

• plicht - klachten procedure 

• recht – overleg OR en preventiemedewerker 

• plicht – beroepsziekten opsporen onderkennen, diagnosticeren, 

melden ervan conform de ministeriële regeling, en het zo nodig en 

mogelijk vertalen ervan in een preventieve aanpak in het bedrijf of sector.   
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Werkplekbezoek en preventiemedewerker 

MvT 

Art 14, 2e lid onder f.  

Iedere arbeidsplaats -–’Dit impliceert niet dat de bedrijfsarts dit 
als enige en ongeclausuleerd kan doen. Het zal voorkomendat de 
bedrijfsarts vanuit zijn professionaliteit een andere deskundige 
vraagt dit onderzoek te doen of de werkgever daartoe adviseert.’- 

 

 

Art 14, 2e lid onder i.  

‘spiegelbeeld’ van het voorgestelde art. 13 “gekozen 
preventiemedewerker”.  
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Second opinion 

MvT (Algemeen) 

 

Handelen transparant en toetsbaar maken 

 

Sluit aan wat gangbaar is in de reguliere gezondheidszorg 

 

Bijvoorbeeld voor het vaststellen van een beroepsziekte 

 

Geen deskundigenoordeel (re-integratieproces UWV) 

 

Kosten voor rekening werkgever (art. 44 Arbowet). 
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Klachtbehandeling en second opinion 
MvT second opinion;  art 14,2e lid onder g.  

 

bij ziekteverzuimbegeleiding; (p)ago; ak; spreekuur 

Individuele persoonsgerichte adviezen 

2e bedrijfsarts buiten het bedrijf of arbodienst.  

Onderscheid met deskundigenoordeel in kader re-integratie 

Tenzij zwaarwegende argumenten (geen enkele grond).  

 

 

MvT klacht; art. 14 2e lid onder h. 

 

Kwaliteit (WKKvgz 2016) 

Certificatieregeling 

Klachtprocedure kenbaar voor alle partijen 
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 Handhaving 



 
Werkgever 

Handhaving  
 

contract  

 

Geen contract  
Directe boete 
 

 

niet volledig  

Waarschuwing,  

eis tot naleving 
 

 

 



Art 14. 15e lid  
Art 9. lid 3 

Handhaving  

Overtredingen 
bedrijfsarts 

Art.14, lid 2, g  
‘Second opinion’  

Art. 14, lid 2, h 
‘klachtafwikkeling’  

Art 9 lid 3;  
melden beroepsziekten 

Handhaving melden 
beroepsziekten is  
voorwaardelijk. 



MvT  
beroepsziekten 

 

 

  
 

SER advies   

Bedrijfsartsen zij onvoldoende gericht op het 

opsporen van beroepsziekten, daardoor wordt 

een adequaat preventief beleid binnen het bedrijf 

belemmerd. Epidemiologie wordt geschaad, 

arbeidsgerelateerde kanker en nieuwe 

beroepsziekten.  

Inspectie SZW moet toezicht en handhaving op 

niet melden verbeteren.  

(Positief) appel op professionaliteit.  

Niet melden heeft statische en wetenschappelijk 

doel.       IGZ voor onverantwoorde zorg.  

 

Intensiever melden , aantal meldingen 

moet substantieel verbeteren.  

 

Indien niet dan: 

Boete en verplicht afschriften van 

meldingen beschikbaar houden voor 

inzage door Inspectie SZW.  

 

 
 

 



 Handhaven  

Thema arbozorg 

 

Ri&E 

Preventie medewerker 

Deskundige dienstverlening  

 

 

Herinspecties 

Relatie met arbozorg 

 



Thermometer of 
Sensor   
Herkennen ->diagnose ->registratie -
> melden -> preventie -> evaluatie 

 

95% ziektelast werk tgv 
beroepsziekten 

5% tgv ongevallen 

 

Compensatie  

 

Beroepsziekte Autoriteit 

Voor civiel-, bestuurs 

- en strafrecht 

 



 
     
Boetebedragen  
 

Niet melden Beroepsziekte 

• 450 euro 

• Doormelding IGZ indien vermoeden van onverantwoorde zorg? 

• Compensatie werknemer/ beroepsziekte autoriteit?   

 
Niet melden arbeidsongeval  

• 50.000 euro  

• Strafrecht  

 

NVAB Noord april  2016 



Supermarktketen 

 

Zelfstandige, volledig identieke regio’s (9) 

 

Zeer veel gezondheidsklachten in alle regio’s (vakbond) 

 

Verschillende bedrijfsartsen/arbodiensten 

 

20 goed gedocumenteerde beroepsziekten in één regio 

 

Geen enkele beroepsziekte in 8 regio’s  

 

Onderzoek Inspectie SZW: overtredingen fysieke belasting 
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Samenvatting 

 

Geen stelselwijziging 

 

Werkgever verantwoordelijk voor gezond en veilig werk 

 

Positie Bedrijfsarts sterker 

 

Preventie van beroepsziekten moet beter  
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preventie  

 

van 

gezondheidsschade  

 

door arbeid  

 

 

moet beter! 

 

 

 




