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I
n Nederland is ‘scheiding van behande-

ling en controle’ al meer dan een eeuw 

een onwrikbaar uitgangspunt. Dat is op 

zich al bijzonder want in geen enkel ander 

land doen ze het zoals bij ons. Die scheiding 

heeft ons een professionele verzekeringsge-

neeskundige beoordeling opgeleverd. Maar een 

groot nadeel komt steeds vaker pregnant 

bovendrijven. Behandelaars bemoeien zich 

nauwelijks met de wisselwerking tussen ziekte 

en werk. En als ze dat wel doen, is het  

orakelgehalte vaak hoog. Lekker makkelijk  

vanachter de schutting. Kosteloos advocaatje 

spelen, terwijl het anonieme collectief dokt. 

Niet verder vertellen maar… dit schottenland 

kent nog een tweede scheiding. Namelijk die 

tussen behandeling en verzuimbegeleiding. 

Dat levert vervreemdende casuïstiek op. Een 

voorbeeld uit de praktijk van alledag. 

Els, een 52 jarige verpleegkundige, moet haar 

werk staken. Zij is erg moe en heeft psychische 

klachten. Op advies van haar bedrijfsarts her-

vat zij geleidelijk haar werk. Inmiddels werkt 

ze 2 uur per dag. Tot zover niets aan de hand. 

Maar dan komt het. Aangemeld bij een ‘ver-

moeidheidcentrum’ wordt haar geadviseerd  

per direct het werk te staken. Zij moet therapie 

volgen en rust nemen. De behandeling neemt 

effectief 2 dagdelen per week in beslag. Op  

de website van het centrum valt te lezen dat  

de behandeling plaatsvindt door een multidisci-

plinair team. Daar kunnen een internist, fysio-

therapeut, ergotherapeut, diëtist, psycholoog, 

ontspanningstherapeut en een specialist 

‘arbeid en inkomen’ deel van uitmaken. De 

bedrijfsarts is het pertinent niet eens met dit 

advies. De re-integratie stagneert door de 

behandeling. Intussen gaat de vermoeide  

verpleegkundige gewoon eerst op vakantie. In 

het buitenland. Pogingen om te overleggen met  

het centrum mislukken. Wie moet je trouwens 

precies bellen?

De bedrijfsarts houdt het been stijf. Naar zijn 

smaak kan Els het aantal uren verder opbou-

wen maar daar komt op deze manier niets van 

terecht. Wat zou het UWV hiervan denken? 

UWV zal later de re-integratie toetsen. Als dat 

verkeerd uitpakt voor de werkgever kan die 

een loonsanctie aan de broek krijgen. Voor zo’n 

situatie kan een ‘deskundigenoordeel’ worden 

gevraagd bij het UWV. Daar komt de verzeke-

ringsarts in beeld. Die kan het nooit goed doen. 

Als hij zich schaart achter de argumenten van 

het vermoeidheidscentrum frustreert hij de 

bedrijfsarts en is het nagenoeg zeker dat  

re-integratie de eerstvolgende maanden een 

illusie blijft. De verzekeringsarts kan ook de 

bedrijfsarts volgen. Daar zal verpleegkundige 

Els niet blij mee zijn. Zij raakt van alle perikelen 

zo mogelijk nog vermoeider dan zij al was en 

dreigt er nog een arbeidsconflict bij te krijgen. 

Ja, ook hier doen alle professionals hun werk 

naar eer en geweten. Toch is het eindresultaat 

bijna onontkoombaar belabberd. Kan het ook 

anders? Dan moet het huidige wettelijke 

systeem op de schop. Multidisciplinair werken-

de behandelaars die vrijblijvend van maat-

schappelijke consequenties kunnen acteren, 

worden al snel een hindernis voor de verzuim-

begeleiding. Voor zorgverzekeraars blijkt dat 

overigens nooit een punt, loondoorbetaling en 

uitkering komen immers uit een ander potje. 

Weg met zulke schotten! Nu de zorgkosten 

onder het vergrootglas komen zal deze verspil-

ling hopelijk niet onopgemerkt blijven. 
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