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• Even voorstellen

• Wat is een bedrijfsarts

• De bedrijfsarts en gehoorproblemen

• Verwijzen

Wat gaan we doen? 



Bedrijfsarts bij Arbo Unie in Twente 

Promovendus UMCG: gevolgen van gehoorverlies bij 
werkenden

Klinisch Arbeidsgeneeskundige Gehoor en Werk 

bij Pento

Betrokken bij richtlijnontwikkeling bedrijfsartsen

Arnold Schriemer, bedrijfsarts



‘Jullie’ en ‘mijn’ NVAB



Poll

Bedrijfsarts = Arboarts

o Ja
o Nee 



Poll

Bedrijfsarts = Arboarts

o Ja
✓ Nee 



• Geneeskundig specialist op het gebied van werk en 
gezondheid

• Na opleiding tot basisarts 4 jaar vervolgopleiding

• BIG-geregistreerde medisch specialisten 

• Beroepsgeheim, tuchtrecht etc. 

• Handelen op basis van wetenschap: richtlijnen

De bedrijfsarts



• Preventieve activiteiten

o Gericht op voorkomen van gezondheidsschade

o Behouden voor werk bij ontstane gezondheidsproblemen

• Verzuimbegeleiding

De bedrijfsarts



Richtlijnen
van
bedrijfsartsen







• Vaker voorkomend, door hogere pensioenleeftijd

• Gevolgen:

o Bemoeilijkte communicatie

o Vermoeidheid 

o Angst, depressieve gevoelens, burn-out

o Meer verzuim

• Richtlijn raadt gehoorscreening (bijvoorbeeld online) 
aan bij communicatief werk

Gehoorverlies en werk



WORKING WITH HEARING LOSS

Arnold Schriemer

Supervisors: Prof. Dr. Corné Roelen, Prof. Dr. Ute Bültmann 

+



De richtlijn: ICF-model als basis



Interventies

Zie https://nvab-
online.nl/richtlijnen/richtlijnen%20NVAB/
slechthorendheid-en-tinnitus

https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen%20NVAB/slechthorendheid-en-tinnitus


De audicien!

Interventies
gericht op 
de stoornis



Interventies waar 
de bedrijfsarts 
een rol kan 
hebben



Verwijzen naar de bedrijfsarts: wanneer?

• Als de klant door gehoorprobleem

o het werk nog maar net kan volhouden

o werkproblemen heeft

o aanpassingen van de werkplek wenselijk lijken

o aanpassingen van het werk wenselijk lijken



Verwijzen naar de bedrijfsarts

• Alleen voor werknemers

• Arbowet verplicht werkgevers een preventief 
spreekuur bij de bedrijfsarts voor werknemers 
mogelijk te maken

• Preventief spreekuur is anoniem, geen melding aan 
werkgever

• Uitkomst: advies aan werknemer, die dat zelf met 
werkgever delen kan



• Kort tekstje en audiogram e.d. zijn zeer welkom

• Werkgever behoort (bijvoorbeeld op een intranet) 
aan te geven hoe een spreekuurafspraak gemaakt 
kan worden

• Werknemer maakt zelf de afspraak

Verwijzen naar de bedrijfsarts: hoe dan?



• Bij werkproblemen door het gehoor: probeer het 
gewoon eens!

• Klant kan info vinden via https://nvab-online.nl/werknemer en https://nvab-
online.nl/richtlijnen/richtlijnen%20NVAB/slechthorendheid-en-tinnitus

Verwijzen naar de bedrijfsarts, een logische 
keuze bij gehoorproblemen?

https://nvab-online.nl/werknemer
https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen%20NVAB/slechthorendheid-en-tinnitus


Of mail: 

arnold.schriemer@arbounie.nl

mailto:arnold.schriemer@arbounie.nl

