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Taakdelegatie: wat, wie en hoe?



Waarom TD?

AP:

● Art 16 WbP:

- Het verwerken van gezondheidsgegevens door niet-artsen is verboden

- Leidinggevenden vallen niet onder de uitzonderingen genoemd in art 21 & 

23 WbP

- Casemanagers vallen ook niet onder de uitzonderingen

- Beperkingen en mogelijkheden bij ziekte zijn gezondheidsgegevens
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Waarom TD?

● Aantal BA'n:

- 2018: plmin 1500 - 1 per 6.000 werknemers ; 0.5 u/wkn/jaar = 3000 u per 

jaar;

- 2022: plmin 1200 - 1 per 7000 werknemers; 3500 u/jaar

● 1 ft bedrijfsarts = 1600 u

● Een bedrijfsarts werkt gemiddeld 34 u/wk ......
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Er ontbreekt iets (m.i)
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Kwaliteit



Anderz want

De casemanager TD “IS” de bedrijfsarts

● Andere opdracht

● Andere positie

● Andere eisen

● Andere regels
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“Boodschappen”

1. We moeten het veel vaker over Kwaliteit hebben

2. Taakdelegatie vraagt echt iets anders vd professional

3. De casemanager TD : Niet zelfstandig adviseren
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Vraag

Beste Casemanager,

● Waar bemoei je je eigenlijk mee?

● Mag je je ermee bemoeien?

● Waarom?

● Wie?

● Hoe?

Hartelijke groet,

Mark
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Mandaat

● art 3: De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid 

van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden 

aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed 

mogelijke arbeidsomstandigheden

● Art 13: De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van 

zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of 

meer deskundige werknemers.

● Art 14.1: In aanvulling op artikel 13 laat de werkgever zich …. 

bijstaan door een of meer deskundige personen ….. die als 

bedrijfsarts is ingeschreven

● Art 14.1 b:  het adviseren bij de begeleiding van werknemers die 

door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten,
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Kernvoorwaarden TD

1. Opdracht door Bedrijfsarts

2. Aanwijzingen door Bedrijfsarts

3. Bekwaamheid getoetst door Bedrijfsarts én TD-ér zélf

4. Adequaat Toezicht en/of de Mogelijkheid van Tussenkomst door 

Bedrijfsarts;

5. Informatie aan werknemer vooraf

6. 5 = ook Vrije toegang werknemer tot bedrijfsarts
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Taken Bedrijfsarts (wettelijk) - 1

● advisering bij ziekteverzuim en arbeidsre-integratie – daarbij gaat 

het om de eerste twee jaar van ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid; 

● periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO); 

● uitvoeren van aanstellingskeuringen

● consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken 

in verband met arbeid buiten het kader van ziekteverzuim 
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Taken Bedrijfsarts (wettelijk) - 2

● adviseert over preventieve maatregelen betreffende het 

algemene arbeidsomstandighedenbeleid. 

● De toetsing van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kan, 

behalve door de bedrijfsarts, ook door een (gecertificeerde) arbodeskundige

worden uitgevoerd

● gevallen van beroepsziekten melden aan het Nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten.
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Taken Bedrijfsarts (wettelijk) -3

● Bij dreigend langdurig ziekteverzuim dient de bedrijfsarts of de 

arbodienst een oordeel te geven over het betreffende ziektegeval 

(art. 2 lid 2 en 3 Regeling procesgang)

● De werkgever dient er verder zorg voor te dragen dat de 

bedrijfsarts of de arbodienst de werknemer regelmatig hoort over 

het verloop van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid.
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Taken Bedrijfsarts (wettelijk) - 4

● Indien het verloop van de ongeschiktheid naar het oordeel van 

de bedrijfsarts of de arbodienst bijstelling van het plan van 

aanpak noodzakelijk maakt, dient de werkgever hierover advies 

van de bedrijfsarts of de arbodienst in te winnen (art. 4 lid 4 

Regeling procesgang). 

● Zo nodig draagt de bedrijfsarts/arbodienst zorg voor tijdige 

inschakeling van aanvullende deskundigheid (art. 7a Regeling 

procesgang). 
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Taken Bedrijfsarts (professioneel) - 5

● Begeleidt de werknemer

● Verwijst

● Pleegt overleg met de behandelaar(s)
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Waarnemen
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Waarnemen
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Waarnemen
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Waarnemen

● The rotating mask illusion - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=sKa0eaKsdA0


Adviseren

● BOB: Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming

- Beeldvorming = Feitenverzameling: Zintuigelijk

- Oordeelsvorming = Betekenisgeving en Analyse: Opties

- Besluitvorming = keus voor een optie: Advies

● CS Opleidingen:  – niet zelfstandig interpreteren
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Bekwaamheid

● Luisteren

● Hanteren van weerstand

● Richtlijnen: inhoudelijk

- NVAB

- NVVG

● Vakliteratuur
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Kwaliteit in de praktijk …

● Selectie door bedrijfsarts

● Beperkte duur vd TD-overeenkomst

● Kennistoets

● Interne trainingen

● Structureel en frequent dossiergebonden overleg

● Differentiatie per individu obv gebleken deskundigheid

● Protocollen en procedures

● Steekproeven op dossiernivo

● Inzet bedrijfsartsen procescontingent én inhoudscontingent

● Complexe dossiers door 3 verschillende artsen onafhankelijk 
getoetst

● Pro-actief op klachten
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Anderz want

De casemanager TD “IS” de bedrijfsarts

● Andere opdracht dan klassieke casemanager

● Andere positie: onafhankelijk & neutraal adviseur van werkgever 

én werknemer

● Andere eisen

● Andere regels (o.a. tuchtrecht)
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Kansen
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● TD is de uitgelezen mogelijkheid om kwaliteit te leveren …

● … en ook een commerciële kans ….

● … er zijn risico’s:

- Oordelen

- Ego’s

- Kennis

● Dus hou je aan de spelregels.



TD in relatie tot:
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Daarom TD

● Nog vragen ….?

● Bedankt voor uw aandacht
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