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 ‘Verzekerings- en bedrijfsartsen in 
één vereniging’ 
 
Er moet één beroepsvereniging van verzekeringsartsen en bedrijfsartsen komen. Dat vindt Jan 
Welmers, directeur Sociaal Medische Zaken van het UWV.  

Beeld: Thinkstock  
 
Welmers is voorstander van één professional: de arts arbeid en gezondheid. Rol, competenties en 
aandachtsgebieden van beide professies rechtvaardigen volgens hem niet langer dat ze aparte categorieën 
vormen. In zijn ogen doen de belangengroepen NVAB en NVVG zich daarom tekort als ze separaat blijven 
werken.  
‘Er is veel overlap tussen beide beroepsgroepen. Voorbeeld: na twee jaar ziekte van een werknemer toetsen bij 
het UWV verzekeringsarts en arbeidskundige of er voldoende re-integratie-inspanning is gedaan. Ze moeten dan 
uiteraard op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de werkgever in dat tijdvak heeft gehad om werkhervatting 
te bevorderen. Als de werkgever in dat opzichtig nalatig is gebleken, krijgt hij een jaar loonsanctie opgelegd. 
Tegelijkertijd moet de bedrijfsarts in die periode de werknemer begeleiden naar werkhervatting en zo de 
werkgever  behoeden voor zo’n sanctie. Beiden, verzekeringsarts en bedrijfsgeneeskundige, opereren dus in 
hetzelfde kennisdomein.’  
Er zijn bovendien zowel maatschappelijk als op individueel niveau dwingende redenen om mensen aan de slag te 
krijgen en te houden, zegt Welmers. ‘Over een paar jaar hebben we mensen tekort in het arbeidsproces en nu 
zitten we in een economische crisis en willen we de sociale zekerheid betaalbaar houden. En we weten dat 
mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze werken. Ook daarom moeten bedrijfsarts en verzekeringsarts hun 
kennis delen en elkaars rol kunnen innemen. Dat kan ook, zolang we er maar voor zorgen dat de arts die de 
werknemer begeleidt, niet ook de arts is die hem beoordeelt.’ 
Deze week sprak Welmers voor een gehoor van verzekeringsartsen over zijn ideeën. ‘75 procent was het ermee 
eens. En uit ervaring weet ik dat ook arbodiensten, althans op bestuurlijk niveau, zien dat samensmelting van 
beide beroepsgroepen eraan komt.’ 
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