
De bedrijfsarts bepaalt of er sprake 

is van ziekte of gebrek. En of dit 

zorgt voor beperkingen. 

De bedrijfsarts bepaalt of de 

zieke werknemer zijn eigen 

werk kan doen. En zo niet, wat 

de mogelijkheden zijn van deze 

werknemer. Verder maakt de 

bedrijfsarts een inschatting of de 

behandeling passend is. En wat de 

verwachte duur van het verzuim 

is. De bedrijfsarts is de enige 

die mag bepalen in welke mate 

iemand arbeidsongeschikt is.

De bedrijfsarts is in tegenstelling 

tot andere artsen geen 

behandelaar. De bedrijfsarts 

geneest niet.

Wat doet de bedrijfsarts?

Als iemand door ziekte of gebrek 

niet kan werken, hebben werkgevers 

en werknemers verplichtingen in 

het kader van de Wet verbetering 

poortwachter. Het doel is om 

langdurige ziekte terug te dringen. 

Een arbodienst moet helpen bij deze 

verplichtingen. 

Als je langer ziek bent, ga je naar 

de bedrijfsarts. Soms omdat 

dit verplicht is vanuit de Wet 

verbetering poortwachter en soms 

omdat jouw werkgever of de 

inzetbaarheidsadviseur dit verstandig 

vindt. Altijd om jouw re-integratie 

te versnellen. Werknemers hebben 

vrije toegang tot de bedrijfsarts.  

Zij mogen dus altijd (anoniem) 

een afspraak bij de bedrijfsarts 

aanvragen. Ziek of niet.

Op onze website kun je de 

verplichte poortwachter stappen 

vinden. 

Wanneer ga je naar de 
bedrijfsarts?

Assist Verzuim beschikt 

over een groot netwerk van 

professionele bedrijfsartsen 

door heel Nederland. Wanneer 

nodig kunnen we de inzet van 

de bedrijfsarts regelen. De 

bedrijfsarts wordt alleen ingezet 

als dit wettelijk verplicht is of de 

re-integratie versnelt.

Bij Assist Verzuim speelt de 

inzetbaarheidsadviseur (IZA) een 

centrale rol in het re-integratie 

traject. De IZA plant gevraagd en 

ongevraagd de bedrijfsarts in. 

Als aanvulling op de bedrijfsarts 

biedt Assist Verzuim een Arbo 

verpleegkundige. 

De bedrijfsartsen van 
Assist Verzuim

Het medisch beroepsgeheim 

houdt in dat een bedrijfsarts geen 

gegevens van een werknemer, 

verkregen in het kader van haar 

beroepsuitoefening, aan anderen 

mag verstrekken. Ook niet aan de 

werkgever. 

Medisch beroepsgeheim

De bedrijfsarts is de 
specialist op gebied van 
werk en gezondheid. 

Wie is de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts

Neem dan contact met ons op via:

Meer informatie?

sales@assistverzuim.nl




