
	  
	  

	  

 

Bijlage bedrijfsartsen 
 
 
Deskundigheid,	  deskundigheidsbevordering	  en	  beroepscode	  bedrijfsartsen	  
	  
De	  bedrijfsartsen	  vanuit	  Schreuderarbo	  zijn	  allen	  geregistreerde	  bedrijfsartsen	  en	  werken	  volgens	  
een	  vastgestelde	  visie	  op	  verzuim,	  waarbij	  maatwerk	  en	  sturen	  op	  voorspelbaarheid	  van	  gedrag	  
de	  kernwoorden	  zijn.	  	  
	  
	  
Deze	  bedrijfsartsen	  zijn:	  
	  
Zelfstandige	  deskundigen	  
De	  bedrijfsartsen	  vanuit	  Schreuderarbo	  zijn	  zelfstandig	  ondernemer	  en	  ervaren	  deskundigen.	  Zij	  
zijn	  allen	  opgeleid	  tot	  het	  medisch	  specialisme:	  bedrijfsarts	  en	  geregistreerd	  binnen	  de	  BIG.	  Alle	  
bedrijfsartsen	  hebben	  jarenlange	  ervaring	  bij	  arbodiensten	  opgedaan	  alvorens	  zelfstandige	  te	  zijn	  
geworden.	  De	  bedrijfsartsen	  vanuit	  Schreuderarbo	  hebben	  hun	  eigen	  visie	  op	  verzuim,	  veel	  kennis	  
van	  de	  wetgeving	  en	  hoe	  hiermee	  om	  te	  gaan.	  	  
	  
Deze	  bedrijfsartsen	  hebben:	  
	  
Evaluaties	  
De	  bedrijfsartsen	  vanuit	  Schreuderarbo	  hebben	  2	  maandelijks	  intercollegiale	  toetsing,	  elk	  
kwartaal	  teamoverleg,	  regelmatig	  casuïstiekbespreking	  en	  minimaal	  40	  uren	  per	  jaar	  gerichte	  
bijscholingen.	  Daarnaast	  periodiek	  overleg	  met	  verzekeringsartsen,	  arbeidsdeskundigen	  en	  
andere	  professionals	  op	  relevante	  deelgebieden	  van	  de	  bedrijfsgeneeskundige	  begeleiding.	  
Daarnaast	  moet	  iedere	  bedrijfsarts	  diens	  registratie	  bijhouden	  bij	  de	  RSG	  (voorheen	  SGRC)	  en	  
zichzelf	  laten	  visiteren	  op	  basis	  van	  periodiek	  opgestelde	  verbeterpunten.	  	  	  
	  
Deze	  bedrijfsartsen	  werken	  volgens:	  
	  
Professionele	  Standaarden	  
De	  bedrijfsartsen	  vanuit	  Schreuderarbo	  werken	  volgens	  de	  meest	  recente	  professionele	  
standaarden	  en	  richtlijnen.	  Hierbij	  worden	  de	  richtlijnen	  van	  onze	  beroepsorganisaties	  KNMG	  en	  
NVAB	  gevolgd,	  waarbij	  de	  bedrijfsarts	  binnen	  deze	  kaders	  maatwerk	  levert	  per	  individu.	  	  
	  
Daarnaast	  hanteren	  wij	  de	  beroepscode	  bedrijfsarts	  van	  onze	  beroepsorganisatie.	  Deze	  bijlage	  
kunt	  u	  downloaden	  via	  www.schreuderarbo.nl	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  

 

Kwaliteitsbevordering	  en	  gedragscode	  
	  
Binnen	  Schreuderarbo	  wordt	  getracht	  de	  werknemers	  en	  werkgevers	  zo	  goed	  als	  mogelijk	  te	  
informeren	  over	  de	  werkwijze,	  rollen	  en	  verantwoordelijkheden	  van	  de	  bedrijfsartsen.	  
	  
	  
Werknemers:	  
	  
Per	  nieuw	  spreekuurcontact	  wordt	  aan	  werknemers	  een	  uitleg	  van	  de	  procedure	  toegezonden.	  
Werknemers	  worden	  uitgenodigd	  bij	  vragen	  vooraf	  een	  mail	  te	  sturen	  of	  contact	  te	  leggen	  met	  een	  
van	  de	  teamassistentes.	  
	  
Daarnaast	  worden	  werknemers	  die	  het	  spreekuur	  hebben	  bezocht,	  periodiek	  gevraagd	  anoniem	  
een	  enquête	  in	  te	  vullen	  over	  hun	  bevindingen.	  De	  gegevens	  uit	  deze	  enquête	  zijn	  input	  voor	  het	  
teamoverleg	  met	  als	  doel	  verbeterpunten	  in	  procedures	  en	  begeleiding	  te	  initiëren.	  Periodiek	  
worden	  bevindingen	  en	  acties	  teruggekoppeld	  aan	  de	  organisatie	  binnen	  de	  met	  hen	  geplande	  
overleg	  momenten	  (OR	  en	  management).	  
	  
Werkgevers:	  
	  
Leidinggevenden	  en	  P&O	  ontvangen	  periodiek	  een	  enquête	  waarin	  zij	  anoniem	  worden	  gevraagd	  
naar	  hun	  bevindingen	  mbt	  procedures,	  advisering,	  coaching	  en	  samenwerking.	  De	  gegevens	  uit	  
deze	  enquête	  zijn	  input	  voor	  het	  teamoverleg	  met	  als	  doel	  verbeterpunten	  te	  initiëren.	  Periodiek	  
worden	  bevindingen	  en	  acties	  teruggekoppeld	  aan	  de	  organisatie	  binnen	  de	  met	  hen	  geplande	  
overleg	  momenten	  (OR	  en	  management).	  



	  
	  

	  

 

Gedragscode	  bedrijfsartsen	  en	  andere	  professionals	  vanuit	  Schreuderarbo	  
	  	  
	  
Respect	  
	  
De	  bedrijfsarts	  handelt	  en	  acteert	  vanuit	  het	  uitgangspunt	  van	  wederzijds	  respect.	  Dit	  geldt	  
richting	  werknemers,	  vertegenwoordigers	  van	  werkgever	  en	  andere	  personen	  waarmee	  wordt	  
samengewerkt.	  
	  
Aanspreekbaarheid	  
	  
De	  bedrijfsarts	  en	  andere	  professionals	  zijn	  aanspreekbaar	  op	  hun	  handelen.	  
	  
Wijzen	  op	  het	  indienen	  van	  een	  klacht	  
	  
De	  bedrijfsarts	  informeert	  de	  patiënt	  desgevraagd	  over	  de	  mogelijkheden	  tot	  het	  indienen	  van	  een	  
klacht.	  
	  
De	  bedrijfsarts	  handelt	  professioneel	  	  	  
	  
De	  Bedrijfsarts	  is	  onafhankelijk	  in	  zijn	  of	  haar	  professionele	  oordeelsvorming,	  medisch	  handelen,	  
verwijsbeleid	  en	  de	  inhoud	  van	  de	  advisering	  en	  is	  persoonlijk	  verantwoordelijk	  voor	  zijn	  of	  haar	  
professionele	  beroepsuitoefening	  en	  de	  kwaliteit	  van	  handelen.	  De	  bedrijfsarts	  baseert	  zich	  hierbij	  
mede	  op	  richtlijnen	  en	  standaarden	  van	  de	  beroepsgroep,	  die	  kunnen	  fungeren	  als	  inhoudelijke	  
toetssteen	  van	  zijn	  of	  haar	  professionele	  autonomie.	  (NVAB	  Professioneel	  statuut	  van	  de	  
bedrijfsarts	  07-‐02-‐2003)	  
	  
De	  bedrijfsarts	  houdt	  zich	  aan	  de	  gedragscode:	  Verwijzen	  door	  bedrijfsartsen	  (BOA-‐NVAB:	  
nvab.artsennet.nl/Artikel-‐3/Verwijzen-‐door-‐de-‐bedrijfsarts.htm	  
	  
	  
 


