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Op de contactdag van de HVN op 3 februari 
2018 in het Van der Valk Hotel Princeville in 
Breda, gaven de bedrijfsartsen Ad Vorselaars 
en Peter van den Berge samen een presenta-
tie over ziekte en maatschappelijke  
consequenties. 

Introductie
De HVN heeft de ervaringen, die hemochromatosepatiënten 
in het maatschappelijke en sociale leven ervaren, middels een 
enquête in kaart gebracht. Via een vragenlijst hebben 256 
leden van de HVN (30% respons) deelgenomen. De vragenlijst 
bestond uit 13 vragen, die betrekking hebben op sociale en 
maatschappelijke aspecten, waarmee hemochromatosepatiënten 
te maken kunnen krijgen. Vooral op het werk, werkplek en 
UWV hebben hemochromatose-patiënten de meeste negatieve 
ervaringen opgedaan. UWV staat voor Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen en zorgt voor de uitvoering van 
de werknemersverzekeringen zoals o.a. WAO en WIA. 
Hemochromatose heeft geen eigen ziektebeeld. Er bestaat wel 
een medische richtlijn, maar geen bedrijfsgeneeskundige richtlijn 
voor hemochromatose. Dit als bruggetje naar de presentatie van 
Dhr. Ad Vorselaars en Dhr. Peter van den Berge.   

Chronisch zieken en werk
Dhr. Vorselaars en Dhr. Van den Berge zijn beide als 
bedrijfsarts werkzaam bij de Arbo Unie. De bedrijfsarts is 
een geregistreerde specialist in het domein van de sociale 
gezondheidszorg. De bedrijfsarts werkt binnen de arbodienst 
multidisciplinair samen met o.a. arbeidspsychologen en 
bedrijfsfysiotherapeuten. De bedrijfsarts adviseert o.a. over 
ergonomische aanpassingen op de werkplek, veiligheid en 
werktijden. De Arbo Unie is één van de oudste, externe 
arbodiensten in Nederland. Arbodiensten, zoals de Arbo Unie, 
kunnen door werkgeverorganisaties worden gecontracteerd 
en adviseren op verzoek van werkgevers en werknemers. 

De Arbo Unie heeft een eigen filosofie: investeren in de 
inzetbaarheid en potentieel van werknemers om een leven 
lang zo optimaal mogelijk te kunnen werken. Op een 
veilige, gezonde en productieve manier, zodat ze al hun 
mogelijkheden ten volle kunnen benutten. 

Het handelen als bedrijfsarts, zoals bij de Arbo Unie, is 
erop gericht om beroepsziekten en beroepsgebonden 
aandoeningen te beperken of te voorkomen. De 
bedrijfsarts wordt door werkgeverorganisaties betaald, 
maar is onafhankelijk in zijn werkwijze. De bedrijfsarts is vrij 
toegankelijk voor mensen in loondienst en werkt volgens 
recente wetenschappelijke bedrijfsgeneeskundige richtlijnen.

Speelveld
Voor medische klachten kan een werknemer in Nederland 
naar een huisarts of specialist gaan. Bij verzuim en/of werk 
gerelateerde klachten is de bedrijfsarts de aangewezen 
persoon. De bedrijfsarts werkt nauw samen met de huisarts 
en/of specialist. De kosten van de bedrijfsarts worden door de 
werkgever betaald en de kosten van huisarts en /of specialist 
worden betaald vanuit de zorgverzekering van de werknemer.

Definitie gezondheid
Volgens de WHO (1948) is gezondheid een toestand van 
volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter 
het ontbreken van ziekte of gebrek. Deze definitie is in de 
huidige tijd niet meer aan te houden, want iedereen heeft wel 
in zijn leven een “krasje” of “deukje” opgelopen. We zijn toe 
aan een nieuwe definitie van gezondheid. 

Volgens Machteld Hubert is gezondheid het vermogen zich 
aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van 
de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. 
Gezondheid wordt hierbij op meerdere gebieden beoordeeld. 
Deze gebieden zijn: lichamelijke functies, mentale functies 
en beleving, de zingeving, de kwaliteit van het leven, sociaal 
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maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. 
Doordat de nadruk ligt op veerkracht en eigen regie voelen 
patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend 
als zieke. Bedrijfsartsen van de Arbo Unie benaderen mensen 
volgens de inzichten van Machteld Hubert (zie illustratie 
'scoringsinstrument' op de vorige pagina). Voor deze groep 
zijn sociale participatie en zingeving minstens zo belangrijk als 
aandacht voor hun fysieke klachten. 

Kader bij verzuim: Wet Verbetering Poortwachter
Mocht een werknemer, wegens ziekte niet kunnen werken, 
treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Deze wet 
beschrijft de inspanningsverplichting van de werkgever
en de werknemer tijdens verzuim wegens ziekte om 
volledig terug te keren in het eigen werk. De werkgever is 
verantwoordelijk voor het proces en de werknemer moet 
meewerken. Tijdens deze periode van maximaal 2 jaar heeft 
de werknemer recht op een loondoorbetaling van 70%. 
De bedrijfsarts maakt 6 weken na de 1ste ziektedag van de 
werknemer een probleemanalyse en schrijft de 8ste week een 
plan van aanpak. De 42ste week wordt de ziekmelding van 
de werknemer aan het UWV gemeld en de 52ste week is het 
opschudmoment waarbij de werknemer van het UWV een 
brief over zijn/haar ziekteverzuim ontvangt. Indien verzuim 
wegens ziekte van de werknemer verder aanhoudt, maakt 
de bedrijfsarts tussen 85-91ste week een reïntegratieverslag 
en stuurt zijn aanvraag naar het UWV. Het UWV toetst 
deze aanvraag volgens hun eigen richtlijnen en beslist of 
de werknemer in aanmerking komt voor een WAO- of 

WIA-uitkering. De afkorting WAO staat voor Wet op 
arbeidsongeschiktheidverzekering en is een uitkering 
voor mensen die vóór 1 januari 2004 ziek zijn geworden. 
De afkorting WIA staat voor Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen en is sinds 1 januari 2006 de opvolger van 
de WAO. De arts en arbeidsdeskundige van het UWV bepalen 
d.m.v. een keuring de mate van arbeidsongeschiktheid. 
De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door 
het verschil tussen het loon dat de werknemer, ondanks 
zijn beperkingen, nog kan verdienen en het loon dat hij 
verdiende voor hij ziek werd. Bij een arbeidsongeschiktheid 
van minstens 15 % bestaat het recht op een WAO-uitkering. 
Bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 35% bestaat 
het recht op een WIA-uitkering. Bij een WAO-uitkering 
bedraagt het eigen risico 15% en bij een WIA-uitkering 35%. 
Het uitkeringspercentage bedraagt 70-75% van het laatst 
verdiende loon, gebonden aan een maximaal dagloon. Dit 
brengt heel veel mensen met een WIA- of WAO-uitkering 
financieel in de problemen, omdat veel mensen maandelijks 
financiële verplichtingen aangaan, die boven 65% van hun 
inkomen liggen. •

Raymond Mertens
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