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Oprichter & DGA “De Arbodienst”
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Gerechtelijk deskundige

Introductie
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• De (Nieuwe) Arbowet

• Second Opinion vs Deskundigen Oordeel

• Casemanagement 

• Case

• Quiz

Agenda
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• Open spreekuur

• Vrije toegang werkvloer bedrijfsarts 

• Indien werknemer twijfelt aan de juistheid van advies bedrijfsarts, 
kan de werknemer een second opinion aanvragen.

• Adviesrol bedrijfsarts: preventieve maatregelen voor gezond en 
veilig werken werknemers. 

• Bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbeleiding. Werkgever is 
verantwoordelijk 

• Melden beroepsziekten: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 

• Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben

• Duidelijkere rol preventiemedewerker

• Grotere medewerkersbetrokkenheid

• Toezicht en handhaving: Inspectie SZW

De Nieuwe 
Arbowet -> 

Basiscontract
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Indien werknemer twijfelt aan 
de juistheid van advies 
bedrijfsarts, kan de werknemer 
een second opinion aanvragen.

De Nieuwe 
Arbowet -> 

Basiscontract
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• De landelijke pool bedrijfsartsen second opinion 
(LPBSO) samenwerkingsverband tussen OVAL, 
KOM en ZFB. Deze drie organisaties vormen de 
grote groep van arbodiensten en zelfstandig 
werkende bedrijfsartsen. 

• De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 
Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) ondersteunt de 
LPBSO.

Second 
opinion 

bedrijfsarts
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• werkgever of werknemer niet eens dan 
advies BA dan het UWV DO

• Kosten:

• Werkgever € 400 

• Werknemer € 100 

Deskundigen 
oordeel 

UWV (DO)
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Deskundigen 
oordeel 

UWV (DO)

Second opinion 

bedrijfsarts
VS
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• Kantonrechter: De uitkomst DO vaak 
doorslaggevend. 

• DO noodzaak bij:

• procederen over loondoorbetaling bij 
arbeidsongeschiktheid. Art.7:629a BW. 

• werknemer die nakoming re-
integratieverplichtingen door werkgever 
vordert. Art.7:658a BW 

Deskundigen 
oordeel 

UWV
Ironisch= advies
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De vraagkeuze is essentieel:

• Kan werknemer eigen werk volledig doen?

• Is het aangepaste eigen of ander werk passend?

• Doet werkgever voldoende re-integratie?

• Doet werknemer voldoende re-integratie?

Deskundigen 
oordeel 

UWV
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Sinds WWZ verplicht een deskundigenoordeel voor WG in 
bepaalde ontbindingsprocedures: 

• WN komt re-integratieverplichting niet na  (e-grond) 

• WN vertoont frequent ziekteverzuim (de zgn. c-grond):

• niet het gevolg van de arbeidsomstandigheden. 

• binnen 26 weken geen herstel voor eigen werk.

• geen mogelijkheden re-integratie ander passend werk.

Deskundigen 
oordeel 

UWV
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• Werknemer twijfelt aan advies v.d. 1e bedrijfsarts. 

• De kosten voor werkgever. (44 Arbowet) € 500- € 1500

• 1e bedrijfsarts stelt relevante informatie beschikbaar. 

• SO marginale informatie & communicatie rechten.

• Werknemer heeft inzage en blokkeerrecht. 

• SO is net als de ‘first’ opinion niet bindend.

• Doel: kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te 
verhogen 

Second 
opinion 

bedrijfsarts
sinds 1 juli 2017
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Second opinion Deskundigenoordeel UWV 

Moment van 
aanvragen 

Gaat over 
arbeidsgeneeskundige vragen 
gezondheidsproblemen in 
relatie tot werk, vaak in een 
vroege fase van het verzuim. 

Bedoeld om het re-
integratieproces vlot te 
trekken wanneer deze 
vastloopt tijdens de eerste 
twee ziektejaren. 
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Second opinion Deskundigenoordeel UWV 

Aanvrager Kan alleen door de 
werknemer worden 
aangevraagd.

Aanvraag mogelijk door 
zowel werkgever als 
werknemer
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Second opinion Deskundigenoordeel UWV 

Uitvoerder Kan alleen worden 
uitgevoerd door een 
bedrijfsarts. 

Wordt gegeven door een 
verzekeringsarts of 
arbeidsdeskundige. 
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● verzuimbegeleiding,

● arbeidsgezondheidskundig advies

● advies van bedrijfsarts over vraagstuk i.v.m. arbeid.

Second 
opinion

Samenvatting:
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• Er wordt oneigenlijk of herhaald onnodig 
gebruik gemaakt van de second opinion, wordt 
ingezet om de verzuimbegeleiding te 
frustreren of belemmeren.

• werknemer en werkgever hebben 
loonvorderingdiscussie bij 
arbeidsongeschiktheid. 

Weigeren SO

De primaire bedrijfsarts mag een 
second opinion alleen in volgende 
situaties afwijzen:

(werkgever of casemanager geen partij)
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QUIZ https://kahoot.it/

https://kahoot.it/
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• NVAB standpunt delegatie van taken door BA 

• NVAB leidraad Casemanagement Wet BIG

• Medisch Tuchtrecht

• Autoriteit Persoonsgegevens: ‘De zieke werknemer’

• Onderzoek rapportage over taakdelegatie en taak-

herschikking in de bedrijfsgezondheidszorg (Min SZW)

(Wettelijke) 
kaders Taak 

delegatie
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Casemanager Werkt medisch: 
ziekteverzuimbegeleiding

Werkt procesmatig: procesbewaking

Onder 
verantwoordelijkheid 
van Bedrijfsarts 

Heeft beperkte toegang tot 
medische gegevens voor zo ver 
passend bij opgedragen taak i.c.: 
- Vragen 
- Opslaan 

Geen toegang tot medische info
Geen medische info opvragen
Geen medische info opslaan

Niet onder 
verantwoordelijkheid 
Bedrijfsarts

Geen toegang tot medische info
Geen medische info opvragen
Geen medische info opslaan

Geen toegang tot medische info
Geen medische info opvragen
Geen medische info opslaan
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• de verkregen (medische) informatie zelf interpreteren
• een medische diagnose stellen
• een medisch advies geven; een uitspraak doen over 

loonwaarde (dat geldt ook voor het percentage 
arbeidsongeschiktheid)

• een voorschot nemen op de uitkomst van een UWV-
beoordeling

• afwijken van de gedragsregels zoals vastgelegd in het 
statuut van RSC/RNVC, ook al is de casemanager geen 
register casemanager

DON'TS

(Bron: CS Opleidingen 2017)
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“Okay Muggles”

Maar iemand moet de orde 
er in houden bij al die 

tovenaars.

Dat bent U!



DANK VOOR UW AANDACHT
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https://www.secondopinion-bedrijfsarts.nl/

https://www.secondopinion-bedrijfsarts.nl/

