Voorbeeldflyer bedrijfsarts A2/1F

I N F O R M AT I E

De bedrijfsarts
Ziek zijn is vervelend voor jezelf.
Maar je werkgever is er natuurlijk ook niet blij mee.

De bedrijfsarts beoordeelt hoe ziek je bent
Als je ziek bent, moet je werkgever je loon doorbetalen.
Hij moet je dan naar de bedrijfsarts sturen.
Die kijkt of je echt niet kunt werken en geeft een advies.
Dat advies gaat dan vooral over je gezondheid op je werk.
De bedrijfsarts kan je handige tips geven.
Dan word je niet gauw ziek door je werk.
Re-integratie
Als je al lange tijd ziek bent en weer wat kunt gaan doen, dan maakt
de bedrijfsarts een plan. Dit is voor je re-integratie.
In dit plan schrijft de arts welk werk je aankunt. En wanneer je weer
kunt gaan werken.
De bedrijfsarts geeft dit door aan je werkgever. Dan weet je
werkgever voor welk werk je niet meer geschikt bent. En welk werk
je goed kunt doen.
Als je twee jaar lang ziek bent, kun je een uitkering aanvragen.
Dit doe je bij het UWV.
Belangrijk om te weten
De bedrijfsarts mag niet alles van een patiënt doorgeven aan de
werkgever. En zeker geen informatie over jouw ziektes en jouw
privé-zaken. Dit staat in de wet.
Alleen als jij hem duidelijk toestemming geeft, mag hij iets
doorgeven.
De arts mag wel advies geven aan je werkgever over aanpassingen
in je werk.
Nog iets belangrijks: de bedrijfsarts mag ook niet met jouw huisarts
of specialist overleggen. Dit mag wel als jij daar toestemming voor
geeft.
Je hebt altijd het recht om je eigen medisch dossier in te zien!
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I N F O R M AT I E

De bedrijfsarts
Ziek zijn is vervelend voor jezelf, maar je werkgever is er natuurlijk
ook niet blij mee. Hij zal je in geval van ziekte dan ook
doorverwijzen naar de bedrijfsarts.
Beoordeling
Als je door je ziekte niet kunt werken, is er sprake van ziekteverzuim. Je
werkgever moet je loon dan gewoon doorbetalen. Het is de taak van de
bedrijfsarts om te beoordelen of je je terecht hebt ziek gemeld. Jouw
werkgever kan en mag dat niet beoordelen; hij is verplicht de bedrijfsarts in
te schakelen. Als werknemer ben je verplicht naar de bedrijfsarts te gaan.
Een bedrijfsarts is onafhankelijk en brengt een advies uit dat in het belang
is van jouw gezondheid als werknemer.
Taken
Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Behalve
het beoordelen van je ziekmelding heeft een bedrijfsarts nog meer taken.
Hij helpt bijvoorbeeld met het opstellen van een plan om ziekteverzuim te
voorkomen. Maar ook met het begeleiden van een zieke werknemer terug
naar het werk. Dit noem je re-integratie.
Re-integatie
Een bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de re-integratie van
werknemers die lang ziek zijn. Als je langer dan zes weken ziek bent, dan
maakt de bedrijfsarts een plan voor re-integratie. In het plan voor reintegratie schrijft de bedrijfsarts welk werk je nog wel kunt doen en
wanneer je aan de slag kunt gaan. Je werkgever doet er verstandig aan om
de voortgang van jouw re-integratie regelmatig met de bedrijfsarts te
bespreken. De bedrijfsarts kan informatie geven over de mate van jouw
arbeidsongeschiktheid, de inspanningen tijdens de re-integratie en over
mogelijk passend werk.
Als je na twee jaar nog ziek bent en een uitkering wilt aanvragen, dan moet
dit geregeld worden door het UWV.
Overige taken
Wat de bedrijfsarts verder mag doen voor het bedrijf hangt vooral af van
het contract dat is afgesloten. Soms speelt de bedrijfsarts alleen een rol bij
de verzuimbegeleiding. In andere contracten is voor de bedrijfsarts ook
nadrukkelijk een rol weggelegd op het gebied van preventie van ziekte en
advisering aan de organisatie.
Overige aandachtspunten
De bedrijfsarts moet zich houden aan wettelijke privacyregels en mag geen
medische informatie of privézaken van jou aan de werkgever doorgeven,
tenzij de werknemer daarvoor duidelijke toestemming heeft gegeven.
Hij mag de werkgever wel advies geven over eventuele aanpassingen in het
werk dat je doet. Je hebt altijd recht op inzage in jouw medisch dossier.
De bedrijfsarts mag alleen overleggen met jouw huisarts of specialist als jij
daar toestemming voor geeft.
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