MANAGEMENT SUMMARY

Van advies naar instructie: een nieuwe rol
voor de bedrijfsarts bij psychische klachten
Als het gemiddelde verzuimloop bij psychische klachten nog het meest lijkt op dat van
levensbedreigende ziekte, is duidelijk dat in de begeleiding het roer om moet. De Acture
Groep pleit ervoor de bedrijfsarts bij deze aandoeningen de rol van regisseur te geven.
Lees voor nadere details ons volledige position paper.

OVER WERKNEMERS MET PSYCHISCHE KLACHTEN
We behandelen mensen alsof hun dagen geteld zijn

> 40%
> 48%

Psychische klachten veroorzaakten in 2017 meer dan 40% van de WGA-instroom.
Werknemers met deze klachten vormen meer dan 48% van de WGA-populatie.
In 2019 passeren we de grens van 100.000 personen.

€ 5 mrd Loondoorbetaling, uitkeringen en begeleiding kosten zo’n € 5 miljard per jaar.

10x

De verwachte kosten bij verzuimstart zijn € 11.140, bijna 10x zo hoog als gemiddeld.
Het gemiddelde verzuimverloop lijkt het meest op dat van levensbedreigende ziekte.
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Verwachte resterende verzuimduur, in dagen

Gebaseerd op eigen Ziektewetdata Acture (ruim 173.000 dossiers)

Verstreken verzuimduur, in dagen

OVER HUN KLACHTEN EN BEGELEIDING
Hét knelpunt: realisatie van snelle werkhervatting
Een belangrijk aspect is altijd verlies van controle over het eigen functioneren.
De kans dat de werknemer de controle terugkrijgt is het grootst als hij werkt.
De sleutel tot succes is actieve regulering van de werkdruk en/of taakbelasting.

???

Leidinggevenden missen de vereiste kennis en competenties.
De bedrijfsarts mag volgens de wet niet regisseren, alleen adviseren.

HOE HET ANDERS EN BETER KAN
Met de bedrijfsarts van advies naar instructie
Laat de bedrijfsarts de werkdruk en/of taakbelasting reguleren.
Dit is mogelijk door deze specialist met de juiste deskundigheid te omringen.
De Acture Groep heeft goede ervaringen met de driehoek van deskundigheid.
Bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige beoordelen hierbij samen
de belastbaarheid en mogelijkheden voor werkhervatting.

DE DRIEHOEK VAN DESKUNDIGHEID
BEDRIJFSARTS

VERZEKERINGSARTS

ARBEIDSDESKUNDIGE

	
De bedrijfsarts is gespecialiseerd in beoordeling van de werkomstandigheden
en de mogelijkheden en voorwaarden voor re-integratie.
	
De verzekeringsarts is expert in de beoordeling en inventarisatie van de
belastbaarheid.
	
De arbeidsdeskundige is gespecialiseerd in het beoordelen van en adviseren
over concrete mogelijkheden (functies) om te werken.


DRIE CONCRETE AANBEVELINGEN

1

Ga van advies naar instructie
Geef de bedrijfsarts bij psychische klachten wettelijk de rol van regisseur.

2

Zet het CBBS meteen in, niet pas na twee jaar
Stel arbeidsdeskundigen in staat om vanaf dag één uniforme kwaliteit te leveren.

3

Ontwikkel protocollen voor regulering van werkdruk en taakbelasting
Garandeer heldere, eenduidige en bewezen effectieve instructie van werkgever
en werknemer.
Meer weten? Lees het volledige position paper
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