Tekst Corrie Kooijman

Met de campagne ‘De andere dokter’ willen de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en
Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
(NVVG) samen met enkele andere initiatiefnemers laten zien welke carrièremogelijkheden
het specialisme ‘Arbeid en gezondheid’ te bieden heeft. De komende tijd krijgt de campagne
een impuls. Voorzitter Gertjan Beens van de NVAB en vicevoorzitter Kevin De Decker van
de NVVG vertellen wat hun vak zo mooi maakt.

Arbeid en gezondheid:
startpunt voor een mooie
dokterscarrière
“We zijn deze campagne vorig jaar gestart,
omdat we merken dat ons specialisme
onbekend maar ook onbemind is”, vertelt
bedrijfsarts Gertjan Beens. “Ontzettend
jammer als je bedenkt dat gezondheid en
werk altijd in de top 5 van wensenlijstjes
van werknemers staan. Werken is onder
de juiste voorwaarden goed voor je ge
zondheid, en omgekeerd moet je gezond
zijn om te kunnen werken. Als bedrijfsarts
zit mijn deskundigheid precies op dit
snijvlak. Allereerst wil ik voorkomen dat
mensen ziek worden door hun werk. Als
iemand toch ziek wordt, is er gelukkig de
curatieve sector voor ‘reparatie’, maar
daarna komt de vraag of iemand ook weer
kan functioneren. Functioneringsherstel
zou één van de uitkomstmaten van goede
gezondheidszorg moeten zijn. Daar kan en
wil ik als bedrijfsarts aan bijdragen.”

Effect van je werk

Bedrijfsartsen kijken volgens Beens niet
alleen naar de klachten waardoor iemand
is uitgevallen, maar ook naar andere
factoren. “Als het ergens wringt, kan het
nodig zijn achterliggende problemen te
bespreken. Het is mooi als nieuw inzicht
soms leidt tot het zelf zetten van nieuwe
stappen. Ik gun iedereen het opnieuw
ervaren van kracht en waarde. Als je als
dokter effect van je werk wilt zien, ben je

als bedrijfsarts op de juiste plek. Je komt
in aanraking met alle facetten van iemands
leven. Zelf kwam ik direct na mijn studie
tijdens militaire dienst met dit boeiende
vak in aanraking. Zo was ik al vroeg over
tuigd van een carrière als bedrijfsarts. Voor
artsen die een carrièremove overwegen, is
in ons vakgebied volop ruimte.”

“Geen ziekenhuis kan op tegen
zoveel gezondheidswinst”

#deanderedokter
Het arbeidsmarktperspectief
voor bedrijfs- en verzekerings
geneeskunde is zeer goed. Op
deanderedokter.nl staan alle
mogelijkheden op een rij, met
onder andere artikelen en
podcasts.

Objectieve beoordeling

Verzekeringsarts Kevin De Decker: “Bij
het UWV spreek ik mensen met de meest
interessante en complexe levensverhalen.
Mijn analyse en beoordeling is van door
slaggevende betekenis voor iemands
toekomst. Het is een generalistisch vak
met zowel medische, sociale als juridische
kanten, die allemaal van belang zijn voor
een compleet beeld van het gezondheids
perspectief van mensen. Ik kijk hoe iemands
belastbaarheid zodanig kan worden ingevuld dat hij weer kan functioneren in de maat
schappij en dat tegelijk als zinvol ervaart.”
De verzekeringsgeneeskunde is een beoor
delend beroep, benadrukt De Decker.
“Naast de cliënt in de spreekkamer hebben
ook anderen een (financieel) belang bij
de uitkomsten, denk aan werkgevers of

het ministerie. Moreel en ethiek spelen
in mijn werk een grote rol, maar een
objectieve beoordeling staat centraal. Voor
cliënten betekent terugkeer naar werk en
meedoen in de maatschappij een langere
levensverwachting en een verminderde
kans op chronische ziekten. Dat vertaalt
zich dus in een enorme gezondheidswinst,
daar kan geen ziekenhuis tegenop. De
invloed van bedrijfs- en verzekeringsartsen
op de algehele gezondheid is zelfs wette
lijk verankerd. Zij stonden aan de wieg van
de Wet tegen Kinderarbeid, de Arbeids
tijdenwet en de sociale zekerheid. Daar
mogen deze professies trots op zijn.”
Juli 2021 | 7

