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Hoe ontstaan?  

  
• Zorgvraag van patiënten met schildersziekte/Organo 
Psycho Syndroom (OPS)  

  
• Gert van der Laan → overheid 
• Ministerie VWS (wijlen mw Borst) naar oplossing gezocht 

• Solvent team (AMC) en Medisch Spectrum Twente 
Enschede/Gerard Hageman 



Arbeidsgeneeskundige ondersteuning en 
consultatie bieden bij complexe problemen 
die niet in reguliere zorg wordt geboden 

Waarom een PMA? 



Brug tussen arbozorg en klinische zorg 
 



Doorgroei PMA 
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Wat doet de PMA? 

Topreferente individuele 
zorg bij complexe 
arbeidsgerelateerde 
aandoeningen. 

Multidisciplinaire teams 
(arboprofessionals in 
samenwerking met 
clinicus). 

Geprotocolleerde diagnostiek. 



Adviezen over… 

 
Arbeids-
geschiktheid 

Complexe 
arbeids-

gerelateerde 
aandoening 

 

 
Veiligheids- 
geschiktheid 
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www.mensenarbeid.nl 
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Bedrijfsartsen         Huisartsen              Specialisten 

Verwijzers 

Opdrachtgevers 
Rechtbanken  Verzekeraars       UWV      Werkgevers 



Financiering 
Werkgevers / verwijzers 

Tweedeling in de zorg 
 

Werknemer/patiënt met 
werkgever die kosten 
NIET betaalt 

Werknemer/patiënt met 
werkgever die kosten 
betaalt 



Samenwerking 
Audiologie 
Orthopedie 
Radiologie 
Cardiologie 



• Diagnostische 
protocollen  (OPS; 
inzetbaarheid bij 
gehoorproblemen; 
dermatologie); 
internationaal 
geharmoniseerd 

• Internationaal netwerk 
klinische expertise centra 

Opbrengsten 
Complexe 
arbeids-

gerelateerde 
aandoening 

 



 
 
 

 
• 400-500 consulten op jaarbasis 
• Academische proefschrift 
   (OPS, Moniek van Hout) 
• (Inter)nationale publicaties  



Solvent teams gezamenlijk erkend door 
Minister Schippers als nationale expertise 

centra voor zeldzame aandoeningen 



Toekomst  
• Tweedelijns 

arbeidsgerelateerde zorg 
• Toenemende vraag naar 

deze topreferente zorg 
• Maatschappelijke druk 
    om te blijven werken 
    met chronische ziekte 



• Toegankelijke 
arbeidsgerelateerde 
zorg voor werkenden 

   (in zorgverzekering) 



Van diagnose naar functioneren 
 
 
 
 
 
 

in arbeid bij complexe 
arbeidsgerelateerde aandoeningen 
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