Veel gestelde vragen rondom bedrijfsarts
1. 'Waarom (h)erkent bedrijfsarts/arboarts mijn beroepsziekte niet?'
Een bedrijfsarts of arboarts wordt gewoonlijk niet ingehuurd om u te
diagnostiseren, laat staan u beter te maken; 'hij' wordt ingehuurd om twee
redenen:
a) zich een indruk van u vormen en alles doorvertellen aan de werkgever
b) indien werkgever u weg wil hebben: u af te 'poeieren', door bv.:
– u te intimideren, bijvoorbeeld: 'Voor de werkgever is het al door genoeg dat
u ziek bent, ….
– ...ga per die datum weer aan de slag'
– ...met een mediator praten'
– ...u bent helemaal niet ziek!'
– ...eigenlijk bent u niet ziek maar hebt u een arbeidsconflict!'
– ….maar uw ziekte komt door uw persoon/verleden, heeft niets met uw
werk te maken. Daarom zal ik een afspraak voor u maken met
HSK/GGZ/psychiatrie'
– alle arbeidsgerelateerdheid te ontkennen
– u een conflict aan te praten
– u een vso (vaststellingsovereenkomst) aan te praten.
In dat laatste geval: bezoek de homepage van
http://vaststellingsovereenkomst.nl en toon met deze tekst aan werkgever dat
u er wel oren naar heeft, maar wel 285.000 euro wilt ontvangen en anders niet
tekent.
Schrijf een brief/mail aan de bedrijfsarts zoals getoond wordt op
http://bedrijfsarts.net/tips-trucs-tools-voorbereiding.html#1
Ga zelf op zoek op het web, en laat op eigen kosten de diagnose van uw
beroepsziekte vastleggen (bv. Bij burnout: http://burnoudiagnose.nl )
U mag overigens altijd zelf uw behandelaar kiezen terwijl werkgever betaalt:
http://www.burnout.nl/burnout-juridisch/index.html#g
2. 'Bedrijfsarts stuurt mij naar HSK/GGZ/psychiatrie – moet ik er naar
toe?'
Ga wel naar het eerste gesprek doen, maar laat intussen tests maken (bij wie?
Google...) die bij de richtlijn van uw beroepsziekte staan – zie
http://beroepsziekten.nl voor richtlijnen en tests – en mail dan uw
ziektekostenverzekeraar de uitslag, met een briefje erbij (bv. bij door
werkgever en bedrijfsarts ontkende burnout) zoals op
http://reintegratie.theater/docs/Voorbeeldmail-aan-eigenziektekostenverzekeraar.doc staat
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3. 'Van de bedrijfsarts moet ik weer gaan werken, terwijl ik er nog
lang niet aan toe ben – wat moet ik doen?'
De bedrijfsarts beslist NIETS – mail daarom uw werkgever:
'Bedrijfsarts heeft gezegd dat ik dan en dan weer moet gaan werken. Maar ik
ben er nog lang niet toe, en iemand die verstand heeft van mijn ziekte (de
ondeskundige bedrijfsarts in kwestie dus niet!) begrijpt dat ook. Evenals het
feit dat door mij gekozen, door werkgever betaald extern herstel nodig is.
De bedrijfsarts heeft niets te beslissen, want hij is conform art. 14.1 arbo
alleen adviseur van wg (werkgever). Daarom mijn vraag aan u als werkgever:
moet ik van u die of die datum weer gaan werken? Graag schriftelijk antwoord
van u, wg. U mag zich nooit achter een bedrijfsarts verschuilen overigens, zie
CrvB 19 november 2009 BK:3713.
Mvg,
wn (werknemer)'
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