
Workshop
De (nieuwe) taken van de 

bedrijfsarts



Even voorstellen

Femke van Leeuwen, bedrijfsarts ArboNed & opleider 
bedrijfsartsen: femke.van.leeuwen@arboned.nl

En ambassadeur van:

mailto:femke.van.leeuwen@arboned.nl


De taken van de bedrijfsarts

Nieuwe taken (sinds juli 2017):
1. Arbeidsomstandighedenspreekuur
2. Werkplekbezoek
3. Preventief advies
4. Samenwerking met preventiemedewerker en OR
5. Second opinion
Reeds bestaande taken:
1. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
2. Rol bij de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
3. Ziekteverzuimbegeleiding
4. Melding beroepsziekten (NB: sinds juli 2017 handhaving door 

Inspectie SZW
Meer weten? Kijk op: 
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfsarts/nieuws/2018/10/10/nieuwe-
arbowet-kent-u-de-belangrijkste-wijzigingen

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfsarts/nieuws/2018/10/10/nieuwe-arbowet-kent-u-de-belangrijkste-wijzigingen
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfsarts


Werkplek bezoek door de bedrijfsarts

• Rondleiding bij kennismaking

• Kennis van werksituaties en veranderingen in het werk

• Inzicht in re-integratiemogelijkheden en onmogelijkheden

• Rondgang samen met preventiemedewerker, HR, OR, …

• Regel concrete afspraken en tijd in het contract



Preventief advies

• Bewustwording, voorlichting en arbo-
verbeteringen

• Samenwerking met andere deskundigen 
arbodienst, zoals arbeidshygiënist en 
veiligheidskundige



Het arbeidsomstandighedenspreekuur

• Bij klachten en zorgen over het werk

• Preventief instrument, bedoeld om ziekte te voorkomen

• Bedrijfsarts is rechtstreeks en anoniem toegankelijk

• Zorg voor laagdrempeligheid en goede bekendheid 
(contractafspraken)



Samenwerking preventiemedewerker & OR

• Regelmatig overleg met preventiemedewerker en met 
OR, bijvoorbeeld over RI&E

• Regel concrete afspraken en tijd in het contract

• OR heeft instemmingsrecht op:

– Wijziging contract, inhoud contract

– Keuze nieuwe bedrijfsarts/ arbodienstverlener

– Ziekteverzuim- en re-integratiebeleid

– Uitvoering RI&E en plan van aanpak van RI&E



Second opinion

• Second opinion gebeurt door een bedrijfsarts van ander 

bureau/ arbodienst

• Keuzevrijheid medewerker via afspraken contract 

bedrijfsarts/ arbodienst (dat wordt vergoed en is 

‘bindend’)

• Medewerker dient verzoek in bij bedrijfsarts 1

• Dit moet gehonoreerd worden, tenzij zwaarwegende 

redenen

• Bedrijfsarts 2 geeft oordeel

• Bedrijfsarts 1 neemt het weer over, tenzij…

https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/bedrijfsartsen


PAGO/ PMO

• PAGO: Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

• PMO: Preventief Medisch Onderzoek (ook aandacht voor 
leefstijlaspecten)

• Doel: preventie en beperking van arbeidsrisico's

• Verplichte aanbieding door werkgever (art.18 Arbowet) 

• Vrijwillige deelname door medewerkers

• Gebaseerd op de RI&E, functiegericht 

https://www.arboned.nl/diensten/preventief-medisch-onderzoek-pmo


Verzuimbegeleiding



Vragen?

femke.van.leeuwen@arboned.nl

mailto:femke.van.leeuwen@arboned.nl

