Standpunt NVAB-bestuur over
het melden van beroepsziekten
Ernst Jurgens, bedrijfsarts & bestuurslid
(i.s.m. Arianne Lindhout, bedrijfsarts & bestuurlid)

Voorkómen beroepsziekten &
Behoud duurzame inzetbaarheid

Voorzitterscolumn – MC

”kerntaken bedrijfsarts ondersteunen behoud Duurzame Inzetbaarheid”

 Positie bedrijfsarts versterken
 Professionele beroepsuitoefening beter geborgd
 Basiscontract arbodienstverlening
 Sancties werkgever :
 zonder contract met BA of arbodienst
 geen direct toegang tot bedrijfsarts

 Preventie?
 Minimumeisen investering gezondheidspreventie (bijv. branchepreventiefonds)

Visie NVAB: Arbovigilantie*

“bijwerkingen“ werk tijdig herkennen voorkomt blijvende gezondheidsschade

Bedrijfsarts: (90% leden raadpleging 2014)
•
•

Diagnosticering, Behandeling & Preventie Beroepsziekten is kerntaak
Enige functionaris die beroepsziekten kan signaleren & vaststellen (expert)

Handelen bedrijfsarts gericht op: (behoeden & behouden)
•
•

Voorkomen Beroepsziekten & Werkgebonden aandoeningen, en
Behoud Duurzame Inzetbaarheid

Signaleren beroepsziekten: (arbovigilantie)
•

Aanknopingspunten voor preventieve maatregelen
•

Klassieke & Nieuwe werkgebonden aandoeningen (sensitiviteit)

Belangen: (onderrapportage gemiste kans)
•
•
•
•

Werknemer (duurzaam inzetbaar)
Maatschappij waarin werknemer leeft (participatie in werk & privé)
Arbeidsorganisatie waarin hij werkt (kostenreductie, productiviteit behoud)
Kosten gezondheidszorg omlaag

* ( Van der Laan 2012

Behoud Duurzame Inzetbaarheid
(Aandoeningen)
Ziektelast (DALY’s)

werkfactoren

Behoud Duurzame Inzetbaarheid
(determinanten)

Ziektelast (DALY): impact aandoeningen of determinant met elkaar te kunnen vergelijken.

Zaalvraag

Wat denkt (schat) u?
Welke determinant veroorzaakt een hogere ziektelast?

Leefstijlfactor Overgewicht (5,2%)
of

Ongunstige Arbeidsomstandigheden?
Arbeidsomstandigheden (5 tot 6%)
Milieufactoren (5 tot 6%)

Relatie
Arbeidsomstandigheden - Duurzame inzetbaarheid
Ongunstige
Arbeidsomstandigheden

Duurzame Inzetbaarheid

Ziektelast (5 a 6%)
95% a.g.v. beroepsziekte
Werknemer ziekgemeld:
• Beperkingen (disability)
• Gezondheidsverlies

Productiviteitsverlies
(Presenteisme)
• Arbovigilantie
• Werkplekbezoek
• Vroegtijdige contact Bedrijfsarts

Werknemer met klachten:
• Concentratieverlies
• Vermoeidheid
• Klachten HBA

Procedure & Randvoorwaarden
NVAB

NSPOH
SGBO

Registratie richtlijnen,
Branchegegevens,
Ontwikkelingen (BIC)

Vaststellen

Signaleren

Bedrijfsarts

NCvB
Melden
Preventie
Evaluatie

SZW

Basiscontract:

3.
4.

Toegang tot WP

NSPOH
Tijd & Geld
SGBO

Registratie richtlijnen,
Branchegegevens,
Ontwikkelingen (BIC)

…….

Bedrijfsarts

NCvB

Ervaren belemmering:Melden
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaststellen

2.

Procedure & Randvoorwaarden
NVAB

Toegang tot BA

Signaleren

1.

Geen Toegang Werkplek
Geen Tijd & Declarabiliteit
analyse
Preventie
Toegang tot BA (niet ziek; casemanager)
Te weinig Kennis & Zelfvertrouwen
Jurdische & Economische gevolgen
Evaluatie
Notie: Geen echte beroepsziekte meer
Nauwelijks PMO (evaluatie)
Arbodiensten (ZZP) vnl. WvP gericht

Taskforce melden 2012; Smit e.a. 2013; Sorgdrager e.a. 2013;
Kuijer e.a. 2013; Astri 2012.

SZW

Procedure & Randvoorwaarden
NVAB

• Verbetering Arbo-Curatieve
samenwerking

Basiscontract:

Verzuimspreekuur (casemanager)

NCvB

(I-)SZW

• BZ belemmert reintegratie
• ILO hiaat WIA
• Arbovigilantie
Arbeidsomstandigheden spreekuur
• Arbovigilantie

1.

Toegang tot BA

2.

Toegang tot WP

3.

Tijd & Geld

4.

…….

Bevoegd, Bekwaam & Bevorderen (3B)
Bevoegd

Specialist arbeidsgerelateerde zorg
Behoeden voor Beroepsziekten & Behouden duurzame inzetbaarheid

Bekwaam

Wel Willen & Weten, maar niet Kunnen of Mogen?
• met Basiscontract opgelost!
Niet Weten (kennis e/o zelfvertrouwen)?
• IVP (POP): reflectie (STARR) & verbeterplan
 Dilemma’s bespreken (ICT, PIM collega)
 Niet aantal melding, wel hoe kom ik tot betere signalering & melding
 Zes stappenplan proces doorlopen
 of, Stap Nul analyse bij een klant opstellen
 PIM training volgen als middel
• ICT (casuïstiek)

Wel Weten?
• IVP (POP): reflectie (STARR) & verbeterplan
 Signaleert wel, weet niet tot preventie te komen (dilemma inbreng ICT)
 Hoe kom ik tot evaluatie (preventie effect?)
 Arbovigilantie ontwikkelen
Doel: Consolidatie & Verbeteren Competenties (bijv. arbovigilantie)
NVAB multidisciplinaire aanpak. RL, NCvB registratie RL, helpdesk, ….

Bevorderen

Nieuwe werkprocessen, nieuwe risico’s, nieuwe beroepsziekten (multicausaal)
BIC documentatie!
• IVP (POP): reflectie
 Nieuwe risicoanalyse (Cruijf) i.s.m. arbodeskundigen, of
 Arbovigilantie door ontwikkelen
Evaluatie (PMO)
 Arbo-Curatieve samenwerking

Graag uw mening

Een bedrijfsarts die niet meldt mag worden aangesproken door I-SZW,
mits
• BA toegang tot werkplek heeft,
• BA Tijd & Geld t.b.v. analyse en onderzoek heeft, en
• Wn Vrije toegang tot bedrijfsarts heeft,
geregeld is!

Eens? / Oneens?

Aandachtspunten

16 juni Dag van de Preventie
Voor de bedrijfsarts is iedere dag gericht op preventie!

60ste Bedrijfsgeneeskundige Dagen (18 & 19 juni):
•

SER advies: hoe nu verder (18 juni debat)

•

Van Arbeidsongevallen naar Beroepsziekten (19 juni: 10:35)

•

Rechte rug of slappe knieën? Beroepsziekte signaleren en melden of toch
maar niet? (workshop 25)

Hartelijk dank voor uw aandacht
Vragen?

