
WORDT DE BEDRIJFSARTS MET UITSTERVEN BEDREIGD?

Themabijeenkomst over (problemen bij) het werven van nieuwe 

bedrijfsartsen

Bedreigde diersoort

Al enkele jaren is de instroom in de bedrijfsartsenopleidingen laag in 

vergelijking met wat eerder gebruikelijk was en met wat nodig is om 

de collega’s die het vak verlaten te vervangen. Dit is zeker de komen-

de jaren het geval wanneer de helft van de huidige beroepsgroep 

met pensioen gaat. Het Capaciteitsorgaan berekende dat jaarlijks 

145 artsen moeten worden opgeleid om de beroepsgroep op peil te 

houden. Wellicht is dit een te hoge schatting gezien de marktontwik-

kelingen en veranderingen in de manier van werken, maar duidelijk 

is dat de huidige instroom van 10 tot 20 artsen per jaar te gering is 

om in de behoefte aan nieuwe bedrijfsartsen te voorzien. 

In de afgelopen jaren leek nog sprake van een overschot aan bedrijfs-

artsen. Dit hangt samen met het grote aantal artsen (700) dat in de 

eerste jaren van deze eeuw aan de opleiding tot bedrijfsarts begon, 

en met de krimpende omzet van de arbosector. Sinds kort lijkt er 

echter weer vraag naar mensen die bedrijfsarts willen worden. 

Vanuit verschillende arbodiensten is te horen dat het niet mee-

valt om vacatures in te vullen. Kennelijk herkennen (jonge) artsen 

onvoldoende dat het aantrekkelijk kan zijn om voor een carrière als 

bedrijfsarts te kiezen. 
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Themamiddag 

De SGBO organiseerde op 4 november 2011 een themamiddag 

om over deze problematiek en mogelijke oplossingen te praten. 

Hiervoor waren zo’n dertig personen uitgenodigd: vertegenwoordi-

gers van arbodiensten en zelfstandige bedrijfsartsen, van werving- 

en detacheringsbureaus, de beroepsverenigingen (NVAB, NVVG, 

BA&O) en de SGRC, maar ook verschillende experts uit het onder-

wijsveld (UMC St Radboud, NSPOH). 

Er was veel belangstelling om mee te doen. De uiteindelijke deelne-

mersgroep bestond deels uit bedrijfsartsen (waaronder enkele aios), 

deels uit professionals met een andere achtergrond. Om alles in 

goede banen te leiden was er een crew van tien personen belast met 

de voorbereiding, programmaleiding en verslaglegging.

Start

De middag vond plaats in de Valkhofzaal in de Lindenberg te 

Nijmegen. Dit is een mooie, sfeervolle ruimte die een bijzonder 

panorama biedt: de Waal met de Waalbrug en opzij het Valkhof, 

een stadspark op historische bodem. Dit deel van de stad werd al 

bewoond door de Romeinen. Later was er een burcht waar Karel de 

Grote af en toe verbleef. In de tweede wereldoorlog is hier heftig 

gevochten om de brug in handen te krijgen. 

Joost van der Gulden (gastheer namens de SGBO) staat in zijn ope-

ningswoorden kort stil bij de geschiedenis van de stad. Nijmegen 

kende afwisselend ups en downs. Na iedere periode van problemen 

(oorlogen, de pest, grote branden) werd de stad ‘opnieuw uitgevon-

den’. Een eeuw geleden was Nijmegen een snel groeiende industrie-

stad. Vanaf de jaren zestig verdween veel van de industrie. Maar de 

stad werd daar zeker niet slechter van: nu is Nijmegen een studen-

tenstad met een accent op hoger onderwijs, medische zorg en hoog-
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waardige dienstverlening.

Met een beroepsgroep gaat het niet veel anders dan met een stad: er 

zijn goede en slechte tijden. Als het minder gaat moet je met elkaar 

in gesprek om tot vernieuwing te komen. Dat is het doel van deze 

middag: wat het debat gaat opleveren is nog onzeker, maar het is 

beslist positief dat er een grote deelname is vanuit de arbowereld. 

Er lijkt bereidheid te bestaan om samen de schouders eronder te zet-

ten!

Vincent van Reusel (medeorganisator van deze middag) legt de 

werkwijze uit. Het gezelschap gaat volgens de ‘spelregels’ van het 

world café (zie kader) in drie korte ronden met elkaar in gesprek aan 

aparte tafels. Iedere ronde kent eigen aandachtspunten. Per tafel is 

er een host die zorgt dat deze goed worden uitgewerkt. Na iedere 

ronde wordt van tafel gewisseld om verder te praten in een groep 

met een andere samenstelling. Dit draagt bij aan een snelle uitwis-

seling van inzichten en ervaringen en biedt zo ruimte voor het gene-

reren van nieuwe ideeën en oplossingen. Aan het einde van de mid-

dag is er ruimte om deze plenair te delen. 

Verkennen

In de eerste ronde wordt het probleem verkend: Wat speelt er eigen-

lijk? Wat is de oorzaak en wat houdt het probleem in stand? Is er een 

‘sense of urgency’ en bereidheid om actie te ondernemen?

Per tafel stellen de deelnemers zich kort aan elkaar voor. In de dis-

cussie die per tafel varieert krijgen vooral de volgende punten aan-

dacht:

– In de artsopleidingen is er te weinig aandacht voor de arbeidsgenees-

kunde. Studenten en artsen weten daarom niet goed wat de bedrijfs-

arts doet. ‘Onbekend maakt onbemind’. Het imago van het vak is niet 

erg positief. De status is mede daardoor beperkt.
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– Sommige bedrijfsartsen wijzen op hun moeilijke positie. Veel werk-

gevers hebben (mede door de economische crisis) een voorkeur 

voor een zeer beperkt contract rond arbodienstverlening. Werken 

binnen zo’n contract is inhoudelijk niet aantrekkelijk. Het gaat soms 

alleen om verzuimbegeleiding. Voor preventief advies is niet veel 

ruimte. 

– Andere disciplines nemen taken over waardoor het eigen werk 

smaller en eenzijdiger wordt.

– Ook de toenemende administratieve last en het gebruik van ver-

ouderde software en een intranet dat geregeld vastloopt maken het 

werk niet erg ‘sexy’.

– Vanuit andere disciplines wordt opgemerkt dat bedrijfsartsen 

niet zozeer een imagoprobleem als wel een presentatieprobleem 

hebben. Kennelijk slaagt de bedrijfsarts er niet goed in om zijn meer-

waarde aan te tonen in gesprekken met werkgevers. En als je steeds 

klaagt over je eigen werkt is het geen wonder dat jonge artsen er niet 

voor kiezen om bedrijfsarts te worden. ‘De bedrijfsarts is te veel in de 

verdediging. Je moet je eigen waarde kenbaar maken.’ Vandaar de 

tip: ‘Laat dat Calimero-gedrag eens achter jullie.’

– Onder de bedrijfsartsen bestaat behoefte om zich beter en anders 

te profileren, maar ook onzekerheid over hoe dat moet: ‘Wij kunnen 

zoveel meer, maar we krijgen vaak de ruimte niet om dat te laten 

zien!’

Verlangen

Na een snelle wisseling van tafel start ronde 2. De centrale vraag is 

nu: Wat willen we bereiken? Zijn de arbodiensten, opleidingen en de 

NVAB bereid een bijdrage te leveren? Hoe kunnen we het probleem 

aanpakken? Waar moet dan rekening mee worden gehouden?

In de gesprekken valt op dat de bedrijfsartsen geraakt worden door 

4



het thema. Ze voelen zich knel zitten in het contract dat hun arbo-

dienst heeft afgesloten met de werkgevers waarvoor ze werken. Het 

lukt daarom niet goed het verschil te maken. Tegelijkertijd wordt het 

moeilijk gevonden werkgevers te overtuigen dat het anders moet. 

Komt men daarvoor niet met de juiste mensen in gesprek? Of speelt 

ook een gebrek aan vaardigheid of visie mee? Als aan een van de 

tafels wordt gevraagd: ‘Wat gebeurt er nu als jullie er niet meer zou-

den zijn’ vinden de bedrijfsartsen het moeilijk om daar een helder 

antwoord op te geven.

Andere punten die aan de orde komen zijn: 

– De bedrijfsartsen hebben het gevoel dat het werk binnen arbo-

diensten aantrekkelijker moet worden vóór een wervingscampagne 

succesvol kan zijn. 

– Het is van belang dat de arbeidsgeneeskunde meer aandacht krijgt 

in de opleiding tot basisarts. Een probleem is dat de arbeidsgenees-

kunde nauwelijks genoemd wordt in het Raamplan geneeskunde.

– Arbodiensten moeten proberen om meer van het co-schap te 

maken. ‘Als die jongens en meiden bij ons komen kijken moet het 

ook een interessante ervaring zijn.’ Het meenemen van een co-

assistent wordt nog te vaak als een last beschouwd.

– De ervaring bij detacheringsbureaus is dat een ruim deel van de 

artsen die zij bemiddelen niet goed weten wat zij van een baan in 

de sociale geneeskunde kunnen verwachten. Korte contracten in de 

vorm van een traineeship bieden arts en arbodienst de mogelijkheid 

met elkaar in contact te komen en te kijken of het klikt.  

– Alleen de opleiding tot bedrijfsarts en verzekeringsarts worden niet 

betaald uit het Opleidingsfonds. De acties van de NVAB en NVVG 

om dit te veranderen zijn erg belangrijk. Meer financiële ruimte 

maakt de weg vrij om meer artsen te scholen tot bedrijfsarts.

– Ook wordt gesproken over de ‘arboarts’, artsen die soms een ruim 
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deel van hun loopbaan in een arbodienst werken zonder zich tot 

bedrijfsarts te specialiseren. Deze gang van zaken is niet gunstig 

voor het imago: dat je zonder vervolgopleiding hetzelfde werk kunt 

doen als een bedrijfsarts roept vragen op.

– Er moet uiteraard wel ruimte zijn om artsen voor korte tijd te laten 

werken bij een arbodienst: trainees die hun keuze nog willen 

bepalen, maar wie weet ook aios uit de huisartsenopleiding in het 

kader van een verkennende stage.   

Na deze ronde volgt een pauze waarin door de hosts kort wordt 

samengevat wat tot dusver per tafel is besproken.

Voorbereiden en plenaire discussie

In de laatste ronde worden de puntjes op de i gezet. Het gezelschap 

is nu ingedeeld naar achtergrond: er zijn drie tafels met bedrijfsart-

sen, vertegenwoordigers van arbodiensten en detacheringsbureaus, 

een tafel met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen en 

de SGRC en een met vertegenwoordigers van het opleidingsveld.

De opdracht is na te gaan wat de groep vanuit de eigen rol kan en 

wil bijdragen om ‘het verlangen’ waar te maken. Ook moet wor-

den nagedacht over wat andere partijen kunnen bijdragen aan een 

oplossing. De resultaten van de discussie per tafel worden plenair 

gepresenteerd.

Visie bedrijfsartsen en arbodiensten

Jan Schreurs (directie Arbounie) en Kees Geelen (directeur Bedrijfs-

artsengroep bv) presenteren namens de arbosector. De sector beseft 

dat het belangrijk is nieuwkomers te verleiden met aantrekkelijk 

werk. Autonomie en sociale steun verdienen daarbij aandacht, maar 

ook loopbaanperspectief in de vorm van opleidingsmogelijkheid en 

ruimte voor verdere groei en ambities. Onder druk van felle concur-
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rentie komt dit nu niet goed tot zijn recht. 

In de werving moet goed worden gelet op wat jonge mensen bezig 

houdt. Uitdagende traineeships en kweekvijverprojecten zijn belang-

rijk om de juiste mensen te vinden. Artsen kunnen zo vertrouwd 

raken met de spelregels van zakelijke dienstverlening en kijken of zij 

een baan met een dubbel klantsysteem (werknemer en werkgever) 

aan kunnen. De arbodiensten beseffen dat de ‘nieuwe’ bedrijfsarts 

ook competent moet zijn buiten de spreekkamer om meerwaarde 

te hebben. Dit maakt het vak beslist aantrekkelijker, maar het bete-

kent ook dat hoge eisen moeten worden gesteld aan degenen die 

bedrijfsarts willen worden.

De opleidingen en de SGRC moeten nagaan of een deel van de 

opleiding al (vrijstellend) kan plaats vinden in de traineefase om 

deze extra uitdagend te maken. Enthousiaste bedrijfsartsen moeten 

een rol krijgen als supervisor. Mensen die kwaliteit en ambitie uit-

stralen.

De NVAB moet met het Interfacultair Overleg Sociale Geneeskunde 

(IOSG) in gesprek over de vraag hoe de bedrijfsarts meer aandacht 

kan krijgen in de basisartsopleiding: ‘Als we er niet op tijd bij zijn 

blijft de bedrijfsarts een onbekende voor de nieuwe generatie art-

sen.’

Paul Verburgt (oud-directeur Arboned) bepleit meer beroepstrots en 

zelfvertrouwen bij de bedrijfsarts: ‘Als jullie je niet zelfbewuster pre-

senteren wordt het nooit wat. Hou op met dat geklaag over dat je te 

weinig aan preventie toekomt. Op dit moment is daar bij werkgevers 

weinig vraag naar. Zoek je arbeidsvreugde in het feit dat je veel voor 

mensen kunt betekenen in de spreekkamer!’ Hij acht de claim tot 

financiering van de bedrijfsartsenopleiding via het Opleidingsfonds 

mede van belang om de sector meer onder de aandacht van de over-

heid te brengen. 
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Visie beroepsverenigingen

Marjolein Bastiaanssen (Kwaliteitsbureau NVAB) presenteert 

namens de beroepsverenigingen. De NVAB ziet als taak de bedrijfs-

arts beter te profileren. Hiervoor is een doortimmerd plan nodig 

waarbij ook communicatiedeskundigen moeten worden betrokken. 

Maar: ‘Iedere bedrijfsarts moet beseffen dat hij of zij ook zelf een 

ambasadeur kan zijn voor de eigen professie’. 

De beroepsverenigingen willen politici ervan overtuigen dat de 

arbosector steeds belangrijker wordt. ‘Ze hebben in Den Haag nog 

niet in de gaten dat we in de komende tien jaar veel nieuwe arbeids-

krachten nodig hebben. Ook mensen die nu niet volwaardig mee-

doen aan het arbeidsproces moeten worden ingezet. Wajong’ers 

moeten aan de bak. Chronisch zieken moeten kunnen blijven wer-

ken. Anders ontstaat er beslist een probleem op de arbeidsmarkt.’

De NVAB vindt dat de opleidingen verbeterd zijn en beter aansluiten 

op de beroepspraktijk. Er is ruim aandacht voor de actuele ontwik-

kelingen. 

De volgende slag naar kwaliteitsverbetering is dat de arbodiensten 

herkennen dat ze niet alleen financieel verantwoordelijk zijn, maar 

ook een essentiële rol hebben in de uitvoering van de opleiding tot 

bedrijfsarts. Om het praktijkdeel van de opleiding beter tot zijn recht 

te laten komen moeten arbodiensten gaan beseffen dat ze een leer-

werkbedrijf zijn. Meer aandacht voor een goed opleidingsklimaat is 

dringend gewenst. Dat komt ook de senior artsen beslist ten goede. 

Marjolein sluit af met de oproep om samen aan de slag te gaan. Zij 

wil vanuit het Kwaliteitsbureau van de NVAB een vervolgbijeen-

komst organiseren.

Visie opleidingsveld

Namens de opleidingen doet Nannet van der Geest (Onderwijs-
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commissie SGBO) verslag. Zij vertelt dat er een leuke discussie is 

gevoerd binnen haar subgroep. Onder andere over de profilerings-

mogelijkheden van de SGBO en de NSPOH. De NSPOH organiseert 

ook andere opleidingen op het terrein van public health. De NSPOH 

kan daarom bijdragen aan de ontwikkeling van de arbeidsgenees-

kunde als public health discipline. De SGBO maakt deel uit van de 

Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud. Hier 

wordt de bedrijfsarts gezien als arts in de eerste lijn. Beide kanten 

van het vak worden belangrijk gevonden en kunnen zo verder wor-

den geëxploreerd.

Uit de groepsdiscussie werd duidelijk dat de SGBO en NSPOH meer 

samenwerking nastreven, zoals ook blijkt uit de participatie van de 

NSPOH aan deze themabijeenkomst.

De opleidingen hebben baat bij een krachtige lobby voor aansluiting 

bij het Opleidingsfonds. Met de huidige kleine aantallen aios valt het 

niet mee de opleidingen op een goed niveau te continueren.

De NVAB kan een belangrijke rol hebben bij verdere ontwikkeling 

van het vak en de documentatie daarvan in richtlijnen en andere 

kwaliteitsdocumenten.

Aan de arbodiensten wordt gevraagd: ‘Blijf ook in moeilijke tijden 

investeren in kwaliteit. Neem jonge mensen aan en geef ze de kans 

tot specialisatie. Denk actief mee over de verdere ontwikkeling van 

de opleidingen’. Een andere vraag is om ruimte te blijven bieden aan 

co-assistenten. Vanmiddag is het belang van het coschap geregeld 

genoemd, maar de ervaring binnen de medische faculteiten is dat 

het een voortdurend gevecht is om voldoende co-plaatsen te werven 

en te behouden.   

In de plenaire discussie die volgt op de presentaties worden enkele 

vragen om verduidelijking gesteld. Er is veel instemming met wat 
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naar voren wordt gebracht en over de inzet de van de verschillende 

actoren wordt gevraagd (zie matrix).

Petrien Uniken Venema (directeur NSPOH) vertelt dat er meer art-

sen voor de preventiepraktijk kunnen worden opgeleid sinds de 

meeste profielen van de opleiding tot arts Maatschappij en Gezond-

heid betaald worden uit het Opleidingsfonds. Ook daar is een lobby 

aan voorafgegaan. Verder speelt ook bij de artsen Maatschappij en 

Gezondheid dat het vak bij geneeskunde studenten weinig in trek is 

en werving van goede artsen moeilijk is. In 2010 hebben werkgevers, 

beroepsverenigingen en opleidingsinstituten hier gezamenlijk actie 

op ondernomen. Er is onder andere aantrekkelijk informatiemate-

riaal gemaakt over de beroepen dat nu breed wordt verspreid, en 

er worden een paar keer per jaar leuke informatiebijeenkomsten 

gehouden voor artsen die een stap naar de sociale geneeskunde 

overwegen. Hierin wordt samengewerkt met BKV. Deze bijeenkom-

sten worden goed bezocht (50-100 deelnemers per avond) en posi-

tief gewaardeerd door bezoekers. 

Carel Hulshof (NVAB en AMC) vat de discussie op zijn eigen manier 

samen: hij proeft veel bereidheid om er samen wat van te maken. 

De arbodiensten kunnen niet verder doorgaan met hun strategie om 

klanten te werven of te behouden voor een steeds scherpere prijs. 

De bodem lijkt nu echt te zijn bereikt. We zullen weer meer op kwali-

teit moeten gaan concurreren. Dat is beter voor de arbeidsvreugde 

van de bedrijfsarts, maar vooral ook voor werknemers en werkge-

vers. De bijdrage van de bedrijfsarts blijft nu vaak onder de maat 

omdat de tijd ontbreekt goed werk te leveren. Zo blijkt uit onderzoek 

(AStri rapport) dat het niet altijd lukt om volgens de NVAB richtlijnen 

te werken. Dat moet echt anders willen we een werkklimaat schep-

pen waren in jonge artsen zich thuis voelen. 

Aan het enthousiaste betoog van Carel valt voor Joost van der 
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Gulden niet veel toe te voegen. Hij stelt vast dat hij vanmiddag veel 

betrokkenheid en beroepstrots heeft geproefd. Er is in een goede en 

collegiale sfeer gewerkt vanuit organisaties die elkaars concurrent 

zijn in een moeilijke markt. Dat is bijzonder en het biedt hoop op ver-

dere samenwerking. Hij is blij dat de NVAB het estafettestokje over-

neemt en een volgende stap voorbereid. 

Joost dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage aan de discussie. Hij 

bedankt in het bijzonder Vincent van Reusel voor zijn bijdrage aan 

de voorbereiding en uitvoering van deze bijeenkomst. Dank gaat ook 

uit naar de hosts: Netty van Balsfoort, Ria Roesink, Bart Dollekens 

(UMC St Radboud) en Ger Kaldenberg (NSPOH). Zij hebben veel bij-

gedragen aan het succes van deze middag.

Dan is het tijd om nog wat verder te praten bij een drankje en een 

borrelhapje. Een ruim deel van het gezelschap maakt van die gele-

genheid gebruik.    
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Wederzijdse verwachtingen van de actoren: 

naar...
van… 

arbodiensten beroepsverenigingen

en SGRC

opleidingsveld

arbodiensten Zorg dat de artsopleidingen meer aandacht besteden aan arbeids-

geneeskunde. 

Werk met ons aan een kweekvijverprogramma waarin jonge arsen kunen 

kennis maken met de arbodiensten via traineeships.

Onderzoek of de opleiding al in de traineefase kan starten. 

Maak werk van een claim bij het Opleidingsfonds.

beroepsverenigingen

en SGRC

Zorg voor een goed opleidings-

klimaat. Besef dat je een leer-

werkbedrijf bent! 

Zorg kan worden gewerkt vol-

gens NVAB richtlijnen.

Zorg dat artsen worden opgeleid 

tot bedrijfsarts.

Probeer de verbeteringen in de 

opleiding en de betere aanslui-

ting op de praktijk vast te hou-

den!

Ondersteun onze lobby bij het 

Opleidingsfonds. 

opleidingsveld Biedt meer capaciteit en kwa-

liteit voor een co-schap in de 

arbodiensten.

Zorg dat aios goed worden 

begeleid.

Biedt een aantrekkelijk werk- en 

opleidingsklmaat.

Pak het imagoprobleem van de 

professie aan. Jonge artsen kie-

zen zo niet voor het vak. 

We hebben baat bij een 

gezamenlijke lobby bij het 

Opleidingsfonds.



Wat is een world café? 

Het ‘world café’ is een manier om een dialoog te organiseren in een 

deelnemersgroep van inhoudelijk sterk betrokken experts met een 

wisselende achtergrond. Na een korte introductie gaan de gasten 

in kleine, heterogene groepen in gesprek. Per tafel geeft een host 

verdere aanwijzingen. Er zijn enkele korte gespreksrondes (20 tot 

45 minuten) waarin het thema stapsgewijs wordt uitgewerkt. Na 

elke ronde wisselen de gasten van tafel. De host blijft achter en ver-

telt de nieuwe groep kort wat eerder is besproken aan zijn tafel. Zo 

vindt een snelle uitwisseling en ontwikkeling van ideeën plaats. In 

een afsluitende centrale ronde wordt verdere kruisbestuiving nage-

streefd door plenair te presenteren wat per tafel besproken is.

Belangrijke voorwaarden zijn:

–  De gasten delen een probleem of thema dat zij daadwerkelijk als last 

of zorg ervaren.

–  Zij zijn of vertegenwoordigen actoren die vanuit verschillende 

posities en belangen kunnen bijdragen aan een oplossing. Idealiter 

wordt voldaan aan de voorwaarde van ‘the whole system in the 

room’: alle partijen doen mee. Ons lukte het om vertegenwoordigers 

van de beroepsgroep, de arbodiensten, de NVAB, de SGRC en beide 

bedrijfsartsenopleidingen bij elkaar te brengen.

–  De sfeer moet zo zijn dat verwachtingen ten aanzien van de bijdrage 

van andere actoren aan een oplossing open en expliciet kunnen 

worden geadresseerd. Om deze verwachtingen en de eigen verant-

woordelijkheid te verhelderen verdeelden we de gasten in de laatste 

ronde in homogene groepen op basis van achtergrond en positie in 

het werkveld.

–  Veel meer dan bij een workshop of lezing draagt een world café ertoe 

bij dat ter plaatse initiatief ontstaat. Een oplossing is niet vooraf 

geregisseerd.
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