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Vanuit de visie dat de NVAB vindt dat niemand ziek mag worden door zijn werk en dat ziekte 

werken ook niet op voorhand uit mag sluiten, komt de NVAB tot de volgende aanbevelingen voor de 

beleidsagenda tbv de Arbovisie 2040. 

 

1) Elke werkende moet toegang hebben tot de bedrijfsarts 

Of iemand werkt, tijdelijk niet werkt of zelfstandig ondernemer is, mag geen verschil maken 

voor de wijze waarop diegene ondersteund wordt bij gezond en veilig aan het werk komen 

en blijven. 

2) Elke zieke door werk is er een te veel 

Het voorkomen van uitval door werk moet prominent op de beleidsagenda van alle 

betrokkenen: wat kunnen werkgevers en werknemers leren van alle ervaringen van 

bedrijfsartsen bij verzuimbegeleiding, wat zijn de rode draden in probleemanalyses? De RI&E 

niet als een vrijblijvend, maar verplicht en levend document. 

3) Het stelsel rond het melden en afhandelen van beroepsziekten moet grondig herzien. 

 

Het huidige stelsel is ineffectief en legt de verantwoordelijkheden niet waar ze horen. Het is 

toe aan een grondige herziening. De NVAB pleit voor een breed gevoerde discussie die 

uiteindelijk zou moeten uitmonden in een gezonder stelsel. 

Randvoorwaardelijk daarvoor zijn: 

- Structurele publiek – private financiering van het kwaliteitsbeleid. Met de kwaliteitstafel 

bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en het onderzoek naar financiering van 

kwaliteitsbeleid door Nivel is de eerste stap gezet. In de komende periode is het cruciaal de 

aanbevelingen, zoals een publiek-privaat gefinancierd fonds voor opleidingen en 

wetenschap, waar te maken. 

- Goede arbo-curatieve samenwerking. Aandacht voor arbeid bij alle medische disciplines is 

noodzakelijk om arbeidsparticipatie te bevorderen. Grote verschillen in organisatiestructuur 

en financiering tussen de zorg die door bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en de artsen uit 

het domein van publieke gezondheid wordt geleverd en de zorg door artsen in de curatieve 

sector vormen een barrière voor effectieve en efficiënte samenwerking. De NVAB adviseert 

het ministerie van SZW, om samen met het ministerie van VWS, het gehele stelsel van 

arbeidsgerelateerde zorg te evalueren.  En open te staan voor andere vormen van 

organisatie en financiering. In het belang van alle werkenden in Nederland. 

- Handhaving van de verplichtingen die in de Arbowet zijn vastgelegd. De praktijk is 

weerbarstig, zo leert nalevingsonderzoek van de Inspectie SZW. Intensiveer daarom het 

toezicht door de Inspectie SZW op naleving van de Arbowet. 


