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Diclosure

• Geen belangenverstrengeling



Door wie wordt het werk van een bedrijfsarts betaald?



Wetgeving

Wet Verbetering Poortwachter bij arbeidsongeschiktheid agv ziekte.

• 2 jaar loondoorbetalingsverplichting en re-integratieverplichting 

werkgever en werknemer

• Nadruk op participatie en mogelijkheden ipv onmogelijkheden



Bedrijfsarts en hartfalen - I

Multidisciplinaire richtlijn hartziekten: o.a. NVVC en NVAB

Is er sprake van werk?

Contact bedrijfsarts?



Casus

Man, 56 jaar

Medewerker ICT-afdeling, 40 uur/week

Reanimatie na myocardinfarct.



Vragen voor publiek

1. Wanneer zou een werknemer na een 

myocardinfarct mogen starten met hervatten van re-

integratie in werk volgens richtlijn NVAB-NVVC?

a. Zo snel als hij/zij dat zelf wil/kan

b. Na 4 weken (mits geen complicaties in herstel)

c. Na afronding van hartrevalidatie

d. Op geleide van ervaren beperkingen/klachten



2. Welke informatie heeft een bedrijfsarts nodig om  een goede inschatting 

van belastbaarheid in werk te kunnen maken? (wordcloud)



Bedrijfsarts en hartfalen - II
Multidisciplinaire Richtlijn Hartfalen

Bedrijfsarts checkt:

• in het werk oorzakelijke, predisponerende en onderhoudende factoren? 

• Welke factoren/aspecten zijn relevant om het participeren in arbeid van patiënten 

met hartfalen optimaal te behouden of te herstellen? 

• Welke werkgerelateerde factoren/aspecten zijn relevant in relatie tot hartfalen? 

• Kunnen werkgerelateerde interventies worden benoemd die het ziektebeeld 

beïnvloeden? 



Casus II

Man, 56 jaar

Metselaar, 40 uur/week

Reanimatie na myocardinfarct.

Hartfalen, ejectiefractie 20%

ICD na 4 maanden



Informatie



Informatie



Rijgeschiktheid en cardiale aandoeningen

www.cbr.nl
verwijzing kan nodig zijn bij:

• CABG  - 6 weken

• Chronisch hartfalen – functionele klasse IV rij-ontzegging

• ICD – 2 maanden, en opnieuw na VT’s (alleen groep 1, privé-gebruik)

• Klepafwijking

• Hartritmestoornis

• Geleidingsstoornis

• Hartinfarct  - 4 weken rijontzegging

• Pacemaker  - 4 weken rijontzegging

• Steunhart – 2 maanden, mits ongecompliceerd beloop

• etc
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