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Testbeleid vanaf 1 juni - rol bedrijfsarts/arbodienst
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18 mei 2020

Geachte heer De Jonge,
Wij hebben van uw ambtenaren begrepen dat vanaf 1 juni a.s. de rol van de bedrijfsarts in
het testbeleid Covid-19 wordt beëindigd. Wij schrijven u deze brief omdat we deze keuze
betreuren en niet in het belang van werkgevers en werknemers vinden. Testen en traceren

vormen de pijlers van het landelijke preventiebeleid. Arbodiensten en bedrijfsartsen
hebben sinds begin maart een enorme inspanning geleverd om samen met GGD’en dit
proces vorm te geven en uit te voeren. Bedrijfsartsen leveren een belangrijke bijdrage
aan dit op preventie gerichte proces door werkenden en hun werkgevers bij een
positieve uitslag te adviseren over arbeidsrisico’s, (individuele) gezondheidsaspecten,
preventiebeleid van de werkgever, beroepsziekten, derden waarmee en waarvoor
gewerkt wordt, etc. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met bestaande weten regelgeving als de Arbowet en AVG.
Het besluit over de werkwijze na 1 juni verbaast ons, omdat hiermee de vertaling van
een positieve uitslag van de test naar de werksituatie komt te vervallen, waarmee het
belang van 7,5 miljoen werkenden niet is gediend. Ook in de standaard
informatiebrieven die RIVM beschikbaar stelt komt de factor werk nauwelijks aan bod.
Dit terwijl tot nu toe vele Covid-19 uitbraakhaarden werkgerelateerd blijken te zijn.
Wij maken ons grote zorgen over het feit dat het werkgerelateerde advies van de
bedrijfsarts aan de werkende en zijn werkgever bij een positieve uitslag geen onderdeel
is van het beoogde testproces vanaf 1 juni a.s. Wij verzoeken u dringend hier aandacht
aan te besteden in de verdere uitwerking en uitvoering vanaf 1 juni a.s.
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NVAB en OVAL en hun leden hebben veel tijd, middelen en energie geïnvesteerd in
het tot stand brengen van een samenwerking tussen publieke en
bedrijfsgezondheidszorg. De waarde en het potentieel van deze samenwerking voor
een gezond werkende maatschappij zullen wij blijven uitdragen. We hopen u hierbij aan
onze zijde te vinden.
Wij kijken uit naar uw reactie en zijn vanzelfsprekend bereid tot een nadere toelichting.
Met vriendelijke groet,

Sieb Louwsma

Gertjan Beens

voorzitter OVAL

voorzitter NVAB
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