Veelgestelde vragen over de arbodienst - bedrijfsarts
Mag de bedrijfsarts afwijken van het advies van mijn eigen huisarts of specialist?
Ja, dat mag. De bedrijfsarts is de deskundige op het terrein van arbeid en gezondheid en is daar ook voor opgeleid.
Daarmee is zijn of haar advies over jouw werkhervatting leidend.
Bij twijfel of als er een groot verschil is met het advies van de andere arts, doet je bedrijfsarts er natuurlijk wel goed aan om
contact te zoeken voor overleg. Overigens geldt dat ook omgekeerd: als jouw huisarts of medisch specialist een duidelijke
mening heeft over werk kan hij/zij het beste overleggen met je bedrijfsarts om samen tot het beste advies te komen.

Ben ik verplicht het advies van de bedrijfsarts op te volgen?
Ja, in principe ben je verplicht om het advies van de bedrijfsarts op te volgen. Ben je het niet eens met zijn of haar oordeel,
geef dat dan duidelijk aan. Soms kan dat tot een nieuw advies leiden waar je je wel in kunt vinden.
Kom je er echter niet samen uit, bijvoorbeeld omdat de arts vindt dat je moet werken en jij vindt van niet, dan kun je een
objectief deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Meer informatie hierover vind je op de website van het UWV
(www.uwv.nl) .

Hebben een arbodienst en een bedrijfsarts een geheimhoudingsplicht?
Ja, arbodiensten en bedrijfsartsen hebben altijd een geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat ze nooit zonder jouw
toestemming medische informatie mogen doorgeven.
Als een bedrijfsarts je begeleidt, zal hij of zij wel je werkgever moeten inlichten over wat je wel of niet kunt en over de
mogelijke duur van de beperkingen. De bedrijfsarts zal dan een advies geven wat voor werk je kan doen, al dan niet
aangepast. Ook kijkt de bedrijfsarts naar het aantal uren dat je kunt gaan werken.
Daarnaast kan hij of zij uitspraken doen over de therapie: is die goed, slaat die aan? En de bedrijfsarts mag en moet
aangeven of jij en je werkgever voldoende actief zijn bij de re-integratie.

Mag mijn bedrijfsarts mij adviseren om weer aan het werk te gaan, terwijl er nog een
onderzoek loopt bij mijn eigen dokter of specialist?
Ja, een bedrijfsarts mag een advies geven om aan het werk te gaan terwijl uw dokter of specialist u nog onderzoekt. Een
bedrijfsarts zal bij zijn oordeel bekijken wat je met je klachten nog wel kunt doen.
Het advies van de bedrijfsarts is erop gericht om je, waar mogelijk, (een deel van) je werk of aangepast werk te laten doen,
rekening houdend met de beperkingen. Ook als je wordt onderzocht en zelfs als nog niet geheel duidelijk is wat er medisch
aan de hand is, kan de bedrijfsarts adviseren al dan niet gedeeltelijk en/of aangepast weer te gaan werken.

Mag de bedrijfsarts zonder mijn toestemming overleggen met mijn dokter of specialist?
Nee, de bedrijfsarts mag niet met je arts of specialist overleggen zonder jouw toestemming. Wanneer je bedrijfsarts vindt
dat overleg met de huisarts of medisch specialist nodig is, dan moet hij of zij dat eerst met jou overleggen. De bedrijfsarts
moet uitleggen waarom dat nodig is en jou om toestemming vragen. En het moet ook in je medisch dossier komen.

