De Arboverpleegkundige

Wie is de
Arboverpleegkundige?
De Arboverpleegkundige
(AVK) is de specialist
op gebied van werk en
gezondheid. De AVK is
BIG-geregistreerd. En werkt
onder verantwoordelijkheid
van de bedrijfsarts.

Wat is het verschil tussen
de bedrijfsarts en de AVK?
In de basis is er weinig verschil
tussen de bedrijfsarts en de
AVK. Het zijn beide medisch
professionals die beperkingen
door ziekte of gebrek mogen
benoemen. Beide mogen
medische zaken uitvragen en
interpreteren.
Bepaalde complexe ziektegevallen
en verplichte poortwachtertaken
kunnen niet door de AVK
uitgevoerd worden.

Wanneer ga je naar de
Arboverpleegkundige?
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 voor de Wet
verbetering poortwachter en
soms omdat jou werkgever of de
inzetbaarheidsadviseur dit verstandig
vindt. Maar altijd om jouw reintegratie te bespoedigen.
Het is in bepaalde ziektegevallen ook
mogelijk om naar de AVK te gaan.
De AVK werkt onder taakdelegatie.
Dit betekent dat de bedrijfsarts de
medische eindverantwoordelijkheid
heeft. De bedrijfsarts controleert
altijd het werk van de AVK.

Meer informatie?
Neem dan contact met ons op via:
sales@assistverzuim.nl

Wat zijn de voordelen van
de Arboverpleegkundige?
Ervaring leert dat de AVK zorgt
voor het demedicaliseren van de
verzuimbegeleiding. Daarnaast is
wachtlijst bij de AVK korter.
In de praktijk wordt de AVK
ervaren als laagdrempeliger dan
de bedrijfsarts en dat wordt zowel
door werkgever als werknemer als
prettig ervaren.

De arboverpleegkundigen
van Assist Verzuim
Assist Verzuim beschikt op dit
moment over AVK’s in de regio
Twente. Het netwerk wordt de
komende tijd uitgebreid. De AVK
wordt ook telefonisch ingezet.
Assist Verzuim regelt de inzet van
de AVK. Op basis van vastgestelde
protocollen wordt bepaald of
de AVK of de bedrijfsarts ingezet
wordt.

