


Webinar Astma & Werk 

Met medewerking van:

• Gerda de Groene, bedrijfsarts en verbonden aan het Nederlands

Centrum voor beroepsziekten en de poli Mens en Arbeid van het AMC

• Sandra Breeuwsma, als ervaringsdeskundige

• Joost Derwig, klinisch psycholoog verbonden aan het Rijnstate ziekenhuis.





Gerda de Groene, bedrijfsarts



Nederlands Centrum voor Beroepsziekten



Polikliniek Mens en Arbeid

Arbocuratieve zorg

Bedrijfsartsen, medisch specialisten & 

psychologen, o.a.:

-Huidaandoeningen

-Longaandoeningen

-Gehooraandoeningen

-Aandoeningenbewegingsapparaat

-Neurologische aandoeningen (o.a. ST)

www.mensenarbeid.nl

Stoffendag | 9 december 2020

http://www.mensenarbeid.nl/


Bedrijfsarts

▪ Preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen

▪ Bewaken en bevorderen van de gezondheid van werknemers in relatie tot het 

werk 

▪ Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid

▪ Toegankelijk voor mensen in loondienst. Dus niet voor ZZP’ers en studenten.

▪ Financiering via werkgever. 

▪ Verschil bedrijfsarts <-> arbo-arts: bedrijfsarts heeft specialisatieopleiding van 4 

jaar



Wat doen bedrijfsartsen ?

▪ Spreekuur: - arbeidsomstandigheden (op verzoek cliënt)

- sociaal-medische begeleiding (op verzoek LG)

-> Wet Verbetering Poortwachter

▪ Keuringen: aanstellingskeuringen, verplicht medische keuringen & preventief 

medisch onderzoek (PMO)

▪ Overleg: met werkplek/leidinggevende/directie/HRM/OR 

▪ Samenwerken: met arboprofessionals, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, 

en behandelend artsen



Bedrijf:
Risico
inventarisatie
& evaluatie







Wat gebeurt er bij een ziekmelding?  



Wet Verbetering Poortwachter 2002

▪ Werknemer en werkgever zijn samen verantwoordelijk voor een 

duurzame re-integratie gedurende 2 jaar van het verzuim.

▪ De bedrijfsarts begeleidt en adviseert werknemer en werkgever over 

de belastbaarheid en re-integratie inspanningen. 



Alle oorzaken worden geaccepteerd

Werknemer ontvangt 100% van het loon in het 

1e jaar, en 70% in het 2e jaar.

Wet verbetering Poortwachter



Wet verbetering poortwachter
▪ Bedrijfsarts: sociaal medische begeleiding, regelmatig contact; adviseert !

▪ Termijnen: - 6 weken Probleemanalyse
- 8 weken Plan van Aanpak
- 52 weken 1e jaars evaluatie (arbeidsdeskundige) 

-> 1e of 2e spoor (re-integratie bij ander bedrijf)
- 88 weken brief om WIA aan te vragen, vóór 93e week !

▪ Re-integratie: eigen werk; ander werk binnen eigen bedrijf; werk bij ander bedrijf 

▪ Verschil van mening ? : - Second opinion andere bedrijfsarts, of 
- Deskundigenoordeel UWV (evt. vragen 

verzekeringsarts)
- Bezwaar aantekenen (bij UWV-beoordeling)



UWV, www.uwv.nl

• UWV : Uitvoeringsorgaan WerknemersVerzekeringen

• WIA : Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

• WGA : Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten

• IVA : Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

• Financiële uitkering:

• Afhankelijk van je percentage % arbeidsongeschiktheid 

• Afhankelijk van je oude loon en je huidige verdienvermogen 

http://www.uwv.nl/


Verzekeringsarts & Arbeidsdeskundige

• Verzekeringsarts 

- beoordeelt de (medische) belastbaarheid van de cliënt. 

• Arbeidsdeskundige

• beoordeelt de mogelijkheden voor werk aan de hand van deze           

belastbaarheid.

• Vaststellen of verzekerde recht heeft op een publieke 

arbeidsongeschiktheidsregeling (ZW, WIA)



Gesprek met bedrijfsarts / verzekeringsarts
Bereid je goed voor ! Het gaat om uw werk & financiële toekomst !

• Neem kopie mee van je eigen dossier
• Maak samenvatting: overzicht van belangrijke aandachtspunten
• Zet je vragen op een rij 
• Maak zelf al een plan hoe je je toekomst ziet m.b.t. werk
• Neem eventueel iemand mee naar het gesprek

• Bedrijfs- en verzekeringsartsen kijken naar beperkingen en mogelijkheden: wat 
kunt u nog wel ? 

• Participatie maatschappij !



Vragen ?

▪ Websites en documentatie:
▪ www.uwv.nl
▪ Verzekerings- en bedrijfsartsen | UWV | Over UWV
▪ Dit doet een bedrijfsarts | NVAB (nvab-online.nl)
▪ Richtlijn Astma en COPD | NVAB (nvab-online.nl)
▪ Thema: astma & COPD | NVAB (nvab-online.nl)
▪ Helpdesk | Beroepsziekten.nl

▪ …

▪ G.J.deGroene@amsterdamumc.nl
▪ (Met dank aan F. Schaafsma voor het gebruik van enkele dia’s)

http://www.uwv.nl/
https://www.uwv.nl/overuwv/magazines/nlwerkt-online/edities/2019-07/verzekerings-en-bedrijfsartsen/index.aspx
https://nvab-online.nl/werknemer-dit-doet-een-bedrijfsarts
https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB/astma-en-COPD
https://nvab-online.nl/astma-en-copd
https://www.beroepsziekten.nl/node/170
mailto:G.J.deGroene@amsterdamumc.nl



