
BAR: Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie 
Het juiste instrument? 

 
 
Het wetsvoorstel om de verzekeringsgeneeskundige toets als onderdeel van de RIV-toets te laten 
vervallen, was voor SZW in 2019 aanleiding om knelpunten, die bij invoering in de dagelijkse praktijk 
zouden kunnen ontstaan, te inventariseren. 
Volgens dit wetsvoorstel moet de arbeidsdeskundige van het UWV in staat zijn de re-integratie 
inspanning van werkgever en werknemer te toetsen aan de hand van de belastbaarheidsbeschrijving 
van de bedrijfsarts. De verzekeringsarts is niet meer betrokken bij de RIV-toets. De 
arbeidsdeskundige van het UWV moet dus de taal van de bedrijfsarts kunnen begrijpen. 
Dit leidde tot het in leven roepen van de projectgroep ‘Zelfde taal bedrijfsarts en verzekeringsarts’. 
 
De projectgroep heeft begin 2020 geadviseerd een instrument te ontwikkelen waarmee 
bedrijfsartsen de belastbaarheid van een medewerker op eenduidige wijze kunnen beschrijven. 
De projectgroep heeft een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan het nieuwe instrument zou 
moeten voldoen. Zie bijlage voor deelnemers aan de projectgroep en de opgestelde 
randvoorwaarden. 

Amsterdam UMC heeft de opdracht gekregen dit instrument te ontwikkelen en is vanuit 
bovenstaande achtergrond en vraagstelling aan de slag gegaan. 
Het nieuwe instrument is in de week van 17 mei opgeleverd aan SZW. Wel is hierbij de kanttekening 
geplaatst dat de leidraad en het instrument verder doorontwikkeld moeten worden met behulp van 
de praktijk. 

Met dit stuk willen wij hieraan een bijdrage leveren.    

Bij het ontwikkelen van een dergelijk, voor het werk van de bedrijfsarts zeer bepalend instrument, 
dienen een paar belangrijke vragen vooraf gesteld te worden: 
Wat is het fundament van ons werk? 
Waar staan we voor? 

In de bedrijfsgeneeskunde staan preventie en begeleiding bij re-integratie centraal: voorkomen van 
ziekte door werk, voorkomen van verlies van werk door ziekte én duurzaam herstel van functioneren 
in werk. 
We werken primair in het belang van werknemer en werkgever. Het is daarbij o.a. onze taak de 
belangen samen te brengen in een gedeeld, gezamenlijk belang.  
 
Huidige situatie 
In de huidige situatie wordt rond het 1e ziektejaar en soms eerder een FML/IZP ingevuld, vindt 
arbeidsdeskundig onderzoek plaats en wordt in veel gevallen (parallel) gestart met re-integratie in 
spoor 2. Dit laatste is in de praktijk zelden succesvol. 
FML/IZP worden vaak eenmalig ingevuld, waarbij de aandacht gevestigd wordt op de beperkingen. 
De benoemde beperkingen in de FML/IZP zijn veelal een momentopname en daarmee minder 
bruikbaar om te komen tot een toekomstperspectief. 
 
We zijn de afgelopen 10-15 jaar opgeschoven naar beoordelingsdenken. Daarbij maken we 
voortdurend een forse denkfout: als we maar goed de beperkingen beoordelen dan kunnen we 
maximaal inzetten op mogelijkheden (aangepast werk) en halen we het maximale re-
integratieresultaat.   
Het beoordelingsdenken komt voort uit de werkwijze van het UWV, waarbij het MAOC (Medisch 
Arbeidsongeschiktheidscriterium) het fundament is. Het MAOC schrijft voor dat een beperking een 



rechtstreeks en objectief vast te stellen gevolg moet zijn van de ziekte/gebrek. Is dat rechtstreeks en 
objectief vast te stellen gevolg er niet, dan is er ook geen (medische) beperking. 
Bedrijfsgeneeskundige begeleiding gaat uit van het ICF model waarbij het functioneren in arbeid 
door een samenspel van meerdere factoren bepaald wordt. Ziekte/gebrek is een van deze factoren. 
Het is een fout om te denken dat mensen die geen rechtstreeks en objectief vast te stellen 
beperking(en) hebben niet legitiem zouden kunnen disfunctioneren/verzuimen. Verzuim is daarmee 
het gevolg van meerdere factoren, waaronder rechtstreeks en objectief vastgestelde beperkingen 
door ziekte.  
Het recht op een uitkering wordt uitsluitend bepaald door beperkingen uit ziekte of gebrek.  
 
De primaire aanleiding voor arbeidsongeschiktheid is vaak een klacht of aandoening, maar de 
(verzuim)onderhoudende factoren zijn grotendeels niet medisch van aard. 
De bedrijfsarts moet het medische van het niet-medische deel kunnen onderscheiden en hierover 
duidelijk communiceren naar werknemer en werkgever. Op beide vlakken (medisch/niet-medisch) 
moet de bedrijfsarts kunnen adviseren wat er gedaan moet worden om het verzuim op te lossen. 
Efficiënte verzuimbegeleiding, die instroom in de WIA moet voorkomen, moet véél verder gaan dan 
een medische beoordeling. Een instrument moet dus óók verder kunnen kijken dan alleen die 
medische beperking duiden. 
 
Wat zou beter kunnen? 
De werknemer is gediend met een taal die uitgaat van mogelijkheden, die leidt tot inclusie in plaats 
van exclusie. Mogelijkheden geven ruimte en stimuleren nadenken, zoeken en creativiteit. De 
werknemer is gebaat bij een concreet perspectief op terugkeer in werk, een voldoende inkomen en 
zinvol bezig kunnen zijn. 
Het is belangrijk om aan te sluiten bij denken in/aan hulpbronnen zoals bijvoorbeeld in de capability 
approach wordt beschreven. Een ander voorbeeld is het Huis van Werkvermogen, wat in kaart 
brengt welke factoren van invloed zijn op de medische aandoening en het (dreigende) verzuim en 
van daaruit handvatten biedt om tot duurzame werkhervatting te kunnen komen. 
Daarnaast is het toekomstperspectief belangrijk: wat verwachten we qua mogelijkheden in de 
toekomst? Hoe kunnen we dit meenemen in het zoeken naar passend werk?  
 
Biedt de BAR in de huidige vorm dit?  
De BAR, zoals deze is gepresenteerd in de ateliers, sluit hier nog onvoldoende bij aan.  
De leidraad biedt ruimte om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen gericht op mogelijkheden 
met de ICF als uitgangspunt. De uitwerking in het instrument is echter te veel gestoeld op de huidige 
werkwijze en draagt daarmee niet bij aan het oplossen van de huidige knelpunten in re-integratie. 
Opnieuw gaat er veel aandacht uit naar een medische beoordeling zonder dat er een concreet 
handvatten geboden worden om het verzuim op te lossen.  
Wij zien ook niet gebeuren dat met de BAR de verschillen in taal, die bedrijfs- en verzekeringsartsen 
spreken, opgelost worden.  
Het taalgebruik in de BAR lijkt op onderdelen begrijpelijker te zijn, maar de interpretatie (wanneer is 
het item nu wel of niet als beperkt aan te merken) is nog steeds net zo ruim als in het 
Inzetbaarheidsprofiel.  
Er lijkt veel gekeken te zijn naar wat het UWV nodig meent te hebben om haar werk te kunnen doen.  
Maar als er een instrument ontwikkeld wordt dat voor werknemer en werkgever begrijpelijk is, dan is 
het toch ook begrijpelijk voor het UWV? 
 
Overgang van bedrijfsarts naar verzekeringsarts 
Rest te voorkomen dat werknemer en werkgever na 104 weken door de bedrijfsarts gegeven 
adviezen voor verrassingen komen te staan bij het oordeel van de verzekeringsarts. Dit is absoluut 
een belangrijk aandachtspunt. Bedenk hierbij echter wel dat het om een relatief kleine groep gaat en 
veelal een eenmalige overgang.  



De oplossingen hiervoor zijn door de betrokken beroepsgroepen zelf de afgelopen jaren al vaak 
genoemd: betrek de verzekeringsarts waar nodig bij de re-integratie in de eerste 104 weken. Dit kan 
een verzekeringsarts van het UWV zijn, maar ook een verzekeringsarts die niet in dienst is van het 
UWV. 
Bij complexe dossiers kan bijvoorbeeld rond het eerste jaar een verzekeringsgeneeskundig 
onderzoek plaatsvinden, waarbij in kaart wordt gebracht wat het oordeel op dat moment is over de 
beperkingen gebaseerd op het MAOC. Dit inzicht kan vervolgens meegenomen worden in het 
schetsen van de mogelijke scenario’s voor het tweede jaar. 
 
Vraag 
Wij vragen jullie om samen met ons kritisch mee te denken en input te leveren voor de verdere 
ontwikkeling van onze taal. Laten we met elkaar los komen van het beoordelingsdenken wat 
gaandeweg ons vak is binnengeslopen en opstaan voor de belangrijke taak waar we goed in zijn: het 
voorkomen en oplossen van verzuim, zowel op medisch als op niet-medisch vlak. Daartoe hebben we 
een bijpassende taal en instrumenten nodig die het werk van de bedrijfsarts nu en in de toekomst 
ondersteunen. Waarmee werknemer en werkgever een vervolgstap kunnen maken in re-integratie 
en een brug kunnen slaan naar duurzame inzetbaarheid. Een taal die ons ondersteunt in het denken 
gedurende de gehele loopbaan, in voorspoed en in tegenspoed. In het zoeken naar goede matches 
tussen mens - opleiding - werk.  
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Bijlage: Projectgroep Zelfde taal bedrijfsarts en verzekeringsarts (sept 2019 – januari 2020) 

Deelnemers: 

NVVG, NVAB, Oval, KoM, UWV, SZW 

Er is grote behoefte aan een instrument waarmee bedrijfsartsen de belastbaarheid van een 

medewerker op eenduidige wijze kunnen beschrijven. 

Het instrument moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 

• Het houdt rekening met de fase van het verzuimproces (direct, altijd en volledig uitschrijven 

de belastbaarheid is in strijd met de noodzakelijkheidsvereiste en is daarom niet toegestaan, 

zie: Leidraad bedrijfsarts en Privacy, 2019). Bovendien kan het te vroeg volledig uitschrijven 

van de belastbaarheid re-integratie-vertragend werken. 

• Er is geen sprake van onredelijk hogere administratieve lasten. 

• Het is leesbaar en bruikbaar voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. 

• Het is begrijpelijk en bruikbaar voor werkgever en werknemer bij de re-integratie-

inspanningen. 

• Het is geen afgeleide van de FML en heeft een eigen herkenbare inhoud en 

toepassingsgebied. 

• Er is sprake van een breed draagvlak. 

• Is bij voorkeur evidence-based maar heeft in ieder geval een zo hoog mogelijke 

betrouwbaarheid. 


