
 

 

 

Weer aan het werk : verzekeringsgeneeskundige
verzuimbegeleiding als onderhandeling over
verantwoordelijkheden
Citation for published version (APA):

Meershoek, A. M. (1999). Weer aan het werk : verzekeringsgeneeskundige verzuimbegeleiding als
onderhandeling over verantwoordelijkheden. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Thela Thesis.
https://doi.org/10.26481/dis.19990702am

Document status and date:
Published: 01/01/1999

DOI:
10.26481/dis.19990702am

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.19990702am
https://doi.org/10.26481/dis.19990702am
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/88268958-b4c0-44d5-89e0-c62818eb8bfb


WEER AAN HET WERK





WEER AAN HET WERK

Is-".-?

Verzekeringsgeneeskundige verzuimbegeleiding

als onderhandeling over verantwoordelijkheden

PROEFSCHR1FT
3h^* l...).', ,

ter verkrijging van dc graad van doctor aan ' : K' A

de Universiteit Maastricht, {

op gezag van de Rector Magnificus, Prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman ••

volgens het besluit van net College van Decanen,

in het openbaar te verdedigen

op vrijdag 2 juli 1999 om 14.00 uur

door

Agnes Maria Meershoek

geboren op 25 februari 1967

te Losser



Promotorei: . v * - »j •"*

Prof. dr. G.A.M. Widdershovcn ** '* ' ' " "

Prof. dr. ir. W.E. Bijker

Prof . dr . F . J . N . N i j h u i s - '" " ' - •"" ' •' , - '

Beoordclin^commisiic:

Prof. dr. R. Vos ; ;.

Dr. mr. J.C.J. Dute

Prof. dr. A. Mol (Universiteit Twente)

Prof. dr. H. Philipscn - , •

Prof. dr. R.J. van der Veen (Universiteit Twente)



Voorwoord

- , - . - - • . ; .

1. Poortwachters van de arbeidsonKeschiktheidsrtgelingen ^ 9

- onderzoek naar verzekeringsgeneeskundig handelcn in dc praktijk •

1 Inlciding 9
2 Be waken van de toegang .fj«r:,., ' M
3 Oordelen en kennis ,; / f̂>>, . ^ -̂ i - ,<J\T.,„ ^: •< j. ; , . ' 13

4 Flexibele criteria . . jj , , -; .; . . , 15

5 Onderhandelen . ;. •'.•.. ...-, • 16

6 Logica's van praktijken ,,,,-_.„ 20

Verzekeringsartsen en de Ziektewet . 2 9

1 Inleiding 29

2 Wetgeving en uitvoeringsorganisaties 31

3 Proceduregang binnen de BVG , 34

4 Opzet, melhode en analyse 41

3. Wat vindt u er zelf van ? 47

- de construetie van de zieke ab werknemer -

1 Inleiding 47

2 Het voorstel voor een rolverdeling 48

3 De werkhervatting als probleem van de client 50

4 Van praten over, naar doen: het werk hervatten 57

5 Vertrouwen geven of reguleren 66

6 Conclusie 72

4. De behandelaar op afstand 77

- de constnictie van het verzekeringsgeneeskundig domein -

1 Inleiding 77

2 Ziekte naast werkhervatting 71

3 Samenvallende domeinen 90

4 Conclusie 99



5. Werkgevers als spil in de verzuimbegeleiding 105
- de constnictie van een gezonde arbeidsrelatie -

1 Inleiding 105
2 Ue werkhcrvatting als probleem van de werkgever 106
3 Werkgevers als probleem L-jo^m
4 Conclusie 131

6. Conclusie •• > 135
1 Inleiding ' - -^ ^ -•" -i• • *, r •; 135
2 Uc logica van de verzekeringsgeneeskundige praktijk /< H r . , 135
3 Logica's van praktijken nr; ??-, K •--•-- 140
4 Normativiteit van praktijken - » h i v ^ r . :•••. 143
5 Bcsluit r*s; t . t •:-..•• .< 147

Litcratuur 153

Summary 161

• ! : . ! • • .



Voorwoord ' ^ '̂ '

Toen ik begin jaren '90 begon aan het onderzock waar dit boek verslag van doct, ston-

den de Ziektewet en de WAO nog nauwelijks in de politieke schijnwerpers. Sindsdien is

cr veel gebeurd. Ziektewet en WAO hebben onder invloed van politieke ontwikkclingen

drastische wijzigingen ondergaan en in de loop der jaren menig krantenpagina gcvuld.

Maar niet aJleen 'het veld' was onrustig, ook dc rclatie tusscn mij en m'n ondcrzockson-

dcrwerp heeft woelige tijden gekend.

Waar het schrijven van ecn proefschrift vaak vergeleken wordt met een (zwarc) bcval-

ling, is voor mij een vergelijking van deze periode met volwasscn worden meer to the

point. Naast een zoektocht binnen het domein van onderzoek hebben dc afgclopcn jurcn

zieh gekenmerkt door een zocken naar een plaats in 'de wereld*. Zowel binnen de wctcn-

schap als daarbuiten. Periode van euforie hebben zieh afgewisscld met soms diepe dalcn.

Dat ik uiteindelijk met plezier en voldoening op deze periode terug kijk komt door de

steun die ik van velen heb gehad.

Op de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn drie promotoren. Mijn soms grillige

buien hebben ze geduldig laten overwaaien, en ze hebben me de ruimte gcgeven om

mijn eigen positie te zoeken en het werk in mijn eigen tempo te voltooien. De laatste

jaren heeft Guy Widdershoven mij regelmatig gewezen op dc implicaties van mijn soms

kort door de bocht getrokken conclusies. De discussies met hem waren vaak waardevol

en maakten het mogelijk om de analyses te nuanceren en aan te schcrpen. Wiebe Bijkcr

heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vergroten van mijn psychische draagkracht Ilij

was nooit te beroerd om over weer een nieuwe opzet van het boek of" een hoofdstuk te

brainstormen. En zijn vertrouwen in een goede afloop heeft mij gesterkt. Frans Nijhuis

kende (en kent) vooral het 'veld' terwijl de onderzoeksbenadering die ik koos wat vcrdcr

van hem afstond. De begeleidingsgesprekken mondden dan ook vaak uit in het vrij

discussieren over ontwikkelingen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Dezc discus-

sies, maar ook zijn enthousiasme voor de resultatcn die 'dit type' onderzock opleverde

zijn voor mij een belangrijke Stimulans geweest.

Discussies met vakgenoten binnen het verband van Loowtok, ZTC en Bots zijn

belangrijk geweest bij het uitdenken van lijnen. Zowcl het bespreken van mijn eigen

werk als dat van anderen hebben veel inspiratie gebracht. Ook de aio-soep was in dit

verband van grote waarde. Maar meer nog dan dc inhoudelijkc bijdrage die mijn mede

aio's in Maastricht leverden, heeft het delen van de lusten en lasten die gepaard gaan

met het aio-bestaan. me veel plezier opgeleverd Een speciale rol in dit geheel heeft Anja

Kmmeich gespeeld. Ze was steeds weer bereid om verhalen aan te horcn over de nieuwe

vondsten die ik had gedaan en het zoveelste concept van een hoofdstuk te lczen. Discus-

sies met haar hebben een grote Stempel op dit boek gedrukt. Anja, ik hoop deze samen-



werking in de toekomst voort te kunnen zetten. Ruud Hendriks, Saskia van der Lyke,

Antoinette de Bont, Roland Bai, Marc Berg, Klasien Horstman en Marie-Jos ee Smits

hebben in eerdere of latere stadia het manuscript of delen daaruit voorzien van commen-

taar. Ilun suggesties hebben de uiteindelijke tekst aanzienlijk verbeterd.

Dank ook aan Wout de Boer, die mij toegang tot het veld verschaffe. Zonder de

medewerking van de verzekeringsartsen binnen de BVG had het onderzoek niet kunnen

plaatsvinden Ik heb het zeer op prijs gesteld dat zij mij met grote openheid hun spreek-

kumers hcbbcn binnen gelaten. Dat zclfde gcldt voor de medewerking van dienten.

Judith Ruijs, Uannerieke van der Boom en Carola Koornneef hebben mij met het

verwunden van relevante literatuur veel werk uit handen genomen. Ingrid Lathouwer is

bereid geweest de opmaak van het manuscript te verzorgen en Ruth Benschop om de

cngclsc samenvatting te corrigeren. Allen dank daarvoor.

De vakgroep Gczondheidsethiek cn Wijsbegeerte fungeerde al die jaren als mijn

'ihuisbasis'. De leden van deze vakgroep hebben mijn dagelijkse werkomgeving tot een

zcer plczierigc gemaakt. Marlecn Goumans, waarmee ik gedurende enkele jaren een

kamer decide, is daarbij een aparte vermelding waard. Haar luisterend oor voor zowel

inhoudclijkc ideeen, dagelijkse tegenslag als grootse nieuwe plannen was geweidig.

Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken voor het vertrouwen dat ze al die jaren in mij

hebben gcstcld.

Agnes Meershoek

Maastricht 21-4-'99
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Poortwachters van de arbeidsongeschiktheidsregelingen
- onderzoek naar verzekeringsgeneeskundig handelen in de praktijk -

1 . I n l e i d i n g ' * "̂  -•*:*•*.-•<•• '••-'

Sinds eind vorige eeuw de eerste wetten op het terrein van dc sociale verzckcringcn
werden geintroduceerd, hebben artsen een belangrijke rol gespeeld bij dc ontwikkcling
van de verzorgingsstaat. De aanwezigheid van artsen in dit domein wordt gclcgitimccrd
door het feit dat ziekte in een deel van deze wetgeving het toclatingscritcrium vormt
waarop beoordeeld wordt of iemand rcchtmatig een bcrocp doct op een uitkering. Aun
het begin van deze eeuw gold dat voor de Ongcvallcnwet (1901). dc Invaliditcitswct
(1913) en later voor de Ziektewet (1930). Op dit moment spclen artsen nog steeds een
belangrijke rol bij beoordelingen in het kadcr van de arbcidsongcsehiktheidsrcgelingcn
(Wet op de Arbeidsongeschiktheid. WAO; Wet Arbeidsongcschikthcidsvcr/.ckering zclf-
standigen, WAZ; Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicaptcn, Wajong;
Ziektewet, ZW).

Alhoewel het werk dat artsen in het kader van de arbeidsongeschiktheidsregclingen
uitvoeren door het ziektecriterium binnen het geneeskundig domein wordt gebracht, ver-
schilt de taak van verzekeringsartscn' sterk van die van andere artsen. Althans van de
taak waarmee artsen normaal gesproken geassocieerd worden, namelijk het therapeuti-
sche werk*. Deze domeinscheiding binnen de geneeskunde hangt samen met de zogc-
naamde scheiding van behandeling en controle. De taak van verzekeringsartscn' is na-
melijk niet in de eerste plaats gericht op genezing, maar op controleren. Verzekerings-
artsen vervullen een poortwachtersfunctie voor sociale voorzieningen, die er uit bestaat te
controleren of zieke werknemers rechtmatig een berocp doen op de voorzieningen van
ZW en WAO.

De maatschappelijke betekenis van deze poortwachtersfunctie van artsen is groot. Niet
alleen zijn de financiele strömen die in deze sector omgaan aanzienlijk', artsen hebben
in deze poortwachtersfunctie een belangrijke stem in het regulcren van maatschappelijke
verhoudingen. Door het ziektecriterium in de arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt de
bevoegdheid om mensen (tijdelijk) te ontheffen van hun normale maatschappelijke plich-
ten voor een groot deel in de handen van artsen gelegd en hebben zij een belangrijke
stem bij het bepalen wie wel en wie geen recht heeft op een uitkering (Dc Swaan, 1983).

Ondanks de maatschappelijke betekenis van het werk van verzekcringsartsen is de
belangstelling voor hun werk historisch gezien relatief gering. Binnen het sociaal-wetcn-
schappelijk onderzoek zijn slechts enkele studies die het werk van verzekeringsartsen tot



onderwerp hebben. Ook in de politieke context is pas zeer recent aandacht voor de posi-
tie van verzekeringsartsen. Medische ad viser ing werd beschouwd als een zaak van de
beroepsgroep zelf. Artsen zijn op grond van hun expertise ingeschakeld bij deze arrange-
menten. Die expertise legitimeert niet alleen de aanwezigheid van artsen in deze context,
maar verschaft hen tevens een grote mate van autonomie. Dat wil zeggen dat ook het
toezicht op de wijzc waarop artsen deze rol vervullen voor een groot deel in handen van
de beroepsgroep zelf is.

Sinds de parlementaire enquete naar de sociale zekerheid (Tweede Kamer, 1992) en
dc wctswijzigingcn die daar op volgden mögen deze poortwachters zieh Verheugen in
enige publicke en politieke belangstelling. En ook in het wetenschappelijk onderzoek zijn
begin jaren '90 een aantal studies versehenen die het handelen van verzekeringsartsen in
dc praktijk van de uitvoering van ZW en WAO tot onderwerp hebben'. Met deze be-
langstelling wordt de rol van arisen bij de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsre-
gelingcn ook steeds mcer onderwerp van discussie. Met name in het publieke en politie-
ke domein wordt forse kritiek geuit op het functioneren van artsen in deze context. In de
parlementaire enquete sociale zekerheid wordt bijvoorbeeld geconcludeerd dat artsen hun
orcn tevcel laten hangen naar dc politieke wenscn van werkgevers en werknemers, die
hen via het bestuur van dc uitvoeringsorganisaties aanmcedigen om vooral soepel op te
(reden*. Het vellen van objectieve en onafhankelijke oordelen op basis van hun expertise
zou daardoor sterk bemoeilijkt worden. Bovendien zouden artsen zieh in hun oordeels-
vorming te veel laten leiden door informele regels en professionele normen die een strik-
te toepassing van de wet in de weg st aan.

Deze kritiek op artsen is voor een belangrijk deel gebaseerd op de constatering dat het
praktisch handelen van verzekeringsartsen geen afspiegeling vormt van de theoretische
ideeen die daarover bestaan. In plaats van hun oordelen te baseren op objectieve kermis
zouden artsen zieh lalen leiden door bijvoorbeeld politieke belangen, en in plaats van
oordelen te vellen aan de hand van formele beslisregels zouden ze zieh in hun oordeels-
vorming laten be'invloeden door hun dienten en allerhande niet-medische factoren. Of
deze kritiek nu terecht is of niet. er ligt wel een belangrijke veronderstelling aan ten
grondslag; de veronderstelling dat theoretische prineipes de basis vormen voor praktisch
handelen. Volgcns deze critici blijkt echter dat die prineipes in de praktijk worden ver-
troebeld door andere zaken. Een dergelijke veronderstelling over de relatie tussen theore-
tische prineipes en praktisch handelen is door diverse wetenschappelijke disciplines ge-
problcmatisecrd. In het wetenschapsonderzoek en de ethnomethodologie wordt er voor
gepleit om praktisch handelen of de praktijk niet te beschouwen als een afgeleide van
prineipes, maar als een zelfstandig domein dat haar eigen logica of praktische rationali-
teit kent'. In dit onderzoek zal de verzekeringsgeneeskundige praktijk van de uitvoering
van dc ziektewet vanuit die aanname onderzocht worden. De centrale vraag luidt dan ook

to



welke logica in hei verzekeringsgeneeskundig handelen in de praktijk is aan te wijzen, of

anders gezegd, hoc de verzekeringsgcnceskundige praktijk geordend is.

Die logica of ordening hceft het karakter van ccn praktische rationaliteit. Dat hetekent

dat ze tot stand komt in de onderhandelingcn hissen betrokken actoren in de praktische

setting. In dit onderzock zal de aandacht dan ook uitgaan naar alledaagse gesprekssitua-

tics in de vcrzckeringsgcnecskundige praktijk. Gesprckken tussen verzekeringsartsen en

dienten, die daar een belangrijk onderdeel van vormen, zullen gedetaillecrd gcanalysccrd

worden. ' - ' •"- ';"' ' ' - '• '-• *••• - "••••:* ^ - * > - ' ;

In dit eerste hoofdsruk zal ik de achtergrond van de vraagstelling en het theoretisch

perspectief dat in deze Studie gehanteerd wordt nader uiteenzetten. Daartoc begin ik met

een körte karakterisering van de formele rol van verzekeringsartsen die werkzuam zijn in

het kader van de arbcidsongcschikthcidsregclingen cn ga ik in op de wijze waarop de

beoordeling daarbinnen wordt geconccptualiseerd. Vervolgens zal ik ingaan op een aantal

verklaringen die in onderzoek naar de verzekeringsgenceskundige praktijk gegeven wor-

den voor het feit dat het handelen in de praktijk niet overeenkomt met de theoretische

prineipes en tevens aannemelijk maken dat deze verklaringen slcchts ten dele bevredi-

gend zijn wannecr men van het standpunt uitgaat dat praktisch handelcn ccn eigen logica

kent. Tenslottc zal ik het theoretische perspectief schetsen dat in deze Studie gehanteerd

zal worden.

2. Bewaken van de toegang ' '

Volgens Deborah Stone (1984) dragen sociale verzekeringen, hoc vcrschillend ook in

hun vcrschijningsvormen, een spanningsveld in zieh*. De primaire gedachte achter stcl-

sels van sociale zekerheid is het besef dat de maatschappij een bepaalde verantwoordc-

lijkheid draagt voor mensen die niet in hun eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien.

Sociale verzekeringen regelen een redistributie van inkomens. Dcgenen die recht hebben

op de voorzieningen die de verzekering regelt, krijgen bepaalde privileges, in de vorm

van geldelijke toelagen en/of vrijstellingcn van normale plichten van een burger, zoals

bijvoorbeeld werken. Die geprivilegieerde positie wordt gerechtvaardigd door het feit dat

deze mensen, buiten hun eigen schuld, behoeftig zijn. De niet-behoeftigen brengen geza-

menlijk de kosten voor deze voorzieningen op. Om het systeem in stand te houden is het

noodzaak dat de groep van behoeftigen niet te groot wordt. Dat gevaar bedreigt Systemen

van sociale zekerheid voortdurend. Enerzijds omdat 'behoeftig zijn' slechts ten dele een

van nature gegeven. maar vooral een maatschappelijk bepaalde conditie is. Anderzijds

omdat het stelsel bepaalde privileges toekent, waardoor het een aantrekkingskracht uitoe-

fent op niet-behoeftigen.
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Om te voorkomen dat het systeem van sociale zekerheid overvoerd raakt, worden
criteria opgesteld waaraan mensen moeten voldoen om te worden toegelaten. Historisch
onderzoek laat zien dat die criteria in de loop der tijd aan veranderingen onderhevig zijn
geweest. De introductie van het criterium 'ziekte' als maatstaf om behoeftigheid vast te
stellen, dateert van de tweede helft van de vorige eeuw. Dat het ziekte-criterium werd
vcrkozen boven andere criteria, hing samen met de verwetenschappelijking van de ge-
nceskunde. Binnen de geneeskunde werden technieken en methoden geintroduceerd die
de bclofte in /ich hidden om mensen aan een onderzoek te onderwerpen, zonder dat de
arts zieh op het verhaal van de patient zou moeten verlaten. "..technological development
of instruments to give the physician information about the body and its processes without
his having to rely on the patient's description of himself (Stone, 1984, 104). Arisen
zouden met behulp van deze technieken feitelijke ongeschiktheid en geveinsde onge-
schikthcid van elkaar kunnen onderscheiden\ Tot op de dag van vandaag wordt de aan-
wezigheid van arisen gelegitimeerd door de veronderstelling dat zij met behulp van hun
expertise"' op het gcbied van ziekte in Staat zijn een objectief oordeel uit te spreken
over dc mate van behoeftigheid van mensen die een beroep doen op die verzekeringen.

In dc formclc umschrijving of de standaardopvatting van de rol van verzekeringsartsen
als poortwachters wordt hun werk gekarakteriscerd door het vellen van objectieve oorde-
len. Objectief in de zin dat de arts beschikt over aigemeen geldende criteria waarop
dienten beoordeeld worden en over een Instrumentarium waarmee de 'toestand' van de
client kan worden vastgesteld zonder dat de client daar invloed op kan uitoefenen. Die
objectiviteit zou een uniforme behandeling van dienten kunnen garanderen, in de zin dat
gelijke gevallen gelijk behandeld zu lien worden. En die uniformiteit is nodig om rechts-
gelijkhcid te garanderen (Tweede Kamer, 1992; Croon en Langius, 1993; Van Eck,
1990)". In deze conceptualisering van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling wordt het
besluitvormingsproces als een formed en rationed proces opgevat (Van der Veen, 1990;
Berg, 1997). Dat wil zeggen dat verondersteld wordt dat beslissingen logisch voortvloei-
en uit het toepassen van expliciete regels op concrete situaties. Voor er iets kan worden
beslist moet in eerste instantie de toestand van de client wordt vastgesteld. In het kader
van de arbeidsongeschiktheidsregelingen zou medische kennis de garantie geven dat de
conditie van de client objectief in kaart wordt gebracht. Na die inventarisatie wordt op
basis van een logische afleiding uit criteria en regels een besluit genomen.

Zowel door verzekeringsartsen zelf. als in het publieke debat, als in onderzoek naar de
verzekeringsgeneeskundige praklijk wordt gesignaleerd dat de wijze waarop arbeidson-
geschiktheidsoordelen in de praktijk tot stand komen, niet strookt met de standaardopvat-
ting over de taak van verzekeringsartsen. De precieze verklaring daarvoor en de conse-
quenties die daaraan verbonden moeten worden, lopen echter sterk uiteen. In de rest van
dit hoofdstuk zal ik deze verklaringen bespreken. Op de eerste plaats zal ik ingaan op
een verklaring die verzekeringsartsen zelf geven voor het feit dat zij in de praktijk op

12



een andere wijze besluiten nemen dan volgens de theoretische principes verondentteld

wordt. Binnen de kring van verzekeringsartsen wordt dit "falen" geweten aan ecn gebrek

aan kennis, alhoewel sommige verzekeringsartsen wijzen op de onmogclijkheid nm in

het kader van de arbeidsongeschiktheidsregelingen objectieve oordelen te vellen op basis

van kennis. Vervolgens komen verschillcndc sociologische vcrklaringen aan bod. Daarbij

zal ik ingaan op de analyse van Stone, waarin centraal staat dat het arbcidsongeschikl-

heidscriterium geen strikt maar een flexibel karakter hceft. Door hct hantcrcn van ecn

dergelijk criterium staat de rcstrictiviteit van de toelating van mcnsen tot dc arbcidsongc-

schiktheidsregclingen in dc praktijk voortdurcnd onder druk. Ten dcrdc /al ik ingaan op

een aantal empirische studies naar het werk van verzekeringsartsen. die in het vcrlcngdc

van de conclusics van Stone, laten zien dat het bcsluitvormingsproces ten aanzicn van

arbeidsongeschiktheid geen formecl-rationcel karakter heeft. gebascerd op hct ziektecrite-

rium, maar een contcxtueel karakter waarbij dienten nict z.ozecr ecn pnssicve posilic

innemen. maar het besluitvormingsproces eerdcr het karakter van ecn ondcrhundcling

hecft. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van hct pcrspcclicf dat in dcze

Studie centraal zai staan. '"*• -*•'?•••>•.•• ' '•• • - • •' . • < • . • • •- > ? r

3. Oordelen en kennis ' * •

Sinds de invoering van de WAO eind jaren '60 wordt in verzekeringsgenceskundige

kring de groei van het aantal arbeidsongeschikten geproblematisccrd (Meershock, 1993;

Josten, 1974, 1978; Weijel, 1973; Mertens, 1974; Zaal. 1978; Hilverinck. 1978). Verze-

keringsartsen zien het problematische karakter van het arbeidsongeschikthcidscriterium

als een van de belangrijkste oorzaken van die groei. Sommige verzekeringsartsen wijzen

er in de jaren '70, vlak na de invoering van de WAO, op, dat hct zicktebegrip steeds

omvattender is geworden. Naast lichamelijk onwelbcvinden is het steeds meer geacccp-

teerd geworden om ook geestclijk en maatschappelijk onwelbcvinden als een kwestie van

gezondheid en ziekte te beschouwen (Gentis, 1972). Omdat het moeilijk was ongeschikt-

heid door ziekte en ongeschiktheid door andere oorzaken tc onderscheiden, was hct voor

verzekeringsartsen moeilijk om de grens tussen ziekte en ongeschiktheid encrzijds en

gezond en geschikt anderzijds te trekken. Sommige verzekeringsartsen zagen de groei

van het aantal arbeidsongeschikten dan ook als een gevolg van veranderendc waarden en

normen in de maatschappij, waarbij verzekeringsartsen tot taak hadden mensen met al

deze problemen te helpen (Weijel, 1970; Festen, 1970). Anderen waren echter van me-

ning dat verzekeringsartsen zieh moesten houden aan de wettelijke taakstelling en, tegen

de maatschappelijke ontwikkelingen in, vast moesten houden aan een strikt uit ziekte

afgeleid arbeidsongeschiktheidscriterium (Van der Beck, 1974). Daartoe zouden de

begrippen ziekte en ongeschiktheid beter gedefinieerd moeten worden.
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In de jaren '80 wordt de roep om een strikte invulling van de wettelijke taak, waarin

het gaat om het vaststellen van ziekte en het aangeven van de gevolgen daarvan voor het

uitoefenen van arbeidsfuncties, luider. Timmer, de eerste bijzonder hoogleraar verzeke-

ringsgeneeskunde, conslateert echter dat het ongeschiktheidscriterium dat in de wet wordt

gegeven, in de praktijk moeilijk te hanteren is, omdat verzekeringsgeneeskundige kermis

over de relatie tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid ontbreekt (Timmer, 1985). Verze-

keringsartsen zouden zieh in de praktijk te veel taten leiden door intuities in plaats van

door objectieve kennis. Volgens Timmer en anderen is dat bezwaarlijk omdat in een

intui'tieve afweging makkelijk ruimte gegeven kan worden aan argumenten die misschien

redelijk, maar niet objectief zijn (zie ook Hunfeld, 1984; Saan, 1981). Een intui'tieve

afweging is dan ook niet verantwoord omdat ze geen rec/itege/yMe«/ kan garanderen.

'Dit constaterende zullen we niet moeten besluiten dan maar de zaak te laten zoals ze is,

doch proberen onze zieklecriteria zo goed mogelijk te formuleren en te uniformeren'

(Saan, 1981, 693). Timmcr heeft het initiatief genomen het zogenaamde verzekeringsge-

necskundig referentiekader te ontwikkelen waarbinnen dergelijke kennis gegenereerd kan

worden. In dit referentiekader wordt het verzekeringsgeneeskundig besluitvormingsproces

opgcsplitst in een aantal stappen. Herst moet een bepaalde ziekte of gebrek worden

vastgesteld. (Jit die ziekte wordt vervolgens afgeleid welke stoornissen iemand heeft, om

op grond van die stoornissen te bepalen over welke vaardigheden iemand nog beschikt.

Fen confrontatie tussen vaardigheden en werkuitvoeringseisen maakt duidelijk welke

arbeidsfuncties iemand nog kan vervullen. Een formalisering van het besluitvormingspro-

ces op basis van kennis over ziekte-eenheden en de relatie tussen ziekte en functioneren

zou het verzekeringsgeneeskundig besluitvormingsproces doorzichtig en objectief kunnen

maken'*.

Tegen deze objectiverende opvatting over het vellen van arbeidsongeschiktheidsoor-

delen is in verzekeringsgeneeskundige kring veel bezwaar gemaakt (Herngreen, 1985;

Knepper, 1989). Opponenten van Timmer voeren als kritiek aan dat Timmer ziekte als

objectieve toestand beschouwt, terwijl ziekte en met name de mate waarin ziekte leidt tot

arbeidsongeschiktheid volgens deze verzekeringsartsen een persoonsgebonden en dyna-

mische aangclegenheid is. De klachten en het functioneren van een persoon zijn niet

rechtstreeks af te leiden uit de diagnose omdat elk individu ziekte anders ervaart. De ene

persoon met griep heeft daar minder last van dan de andere, de een wordt erdoor belem-

mcrd in zijn functioneren en de andere niet. Bovendien wordt het vaststellen van arbeids-

ongeschiktheid bcmoeilijkt omdat de deftnitie gekoppeld is aan de werkzaamheden die

iemand uitvoert. Deze verzekeringsartsen stellen voor om niet de objeetiviteit maar de

plausibiliteit van het verhaal van de client centraal te stellen in de arbeidsongeschikt-

heidsbeoordeling. Deze verzekeringsartsen hebben eveneens een beoordelingsmethodiek

ontwikkeld: de zogenaamde argumentatieve claimbeoordeling. Verzekeringsartsen die

volgens deze methode werken beoordelen niet zozeer of een ziekte objectief aanwezig is,
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maar of de werknemers aannemelijk maken dat zij niet kunncn functioneren" (Dc Boer,

1988. 1992). De verzekeringsarts bekleedt volgcns deze auteur vooral de ml van rechter

waar het zijn bcoordelingstaak betreft. De rechtmatigheid van de oordelen die hij velt.

wordt gewaarborgd door zijn neutrale positie, van waaruit hij beoordeelt of dc client dc

waarheid spreekt.

Dat verzekeringsartsen in de praktijk geen oordelen vcllcn op basis van een formeel

beslissingsmodel, met ziekte als criterium voor toelating, wordt door verzekeringsartsen

dus op verschillende manieren verklaard. Sommige verzekcringsartscn zicn dc handelwij-

ze in de praktijk als een falen van verzekeringsartsen. dat veroorzaakt wordt door gc-

brekkige kennis over de relatie tussen ziekte en ongeschikthcid. Anderen wijzen op de

onmogelijkheid van het vellen van objectieve oordelen op basis van medische kennis en

stellen daarvoor het criterium plausibiliteit in de plaats. Ook bij dczc laatste groep wordt

de oordeelsvorming echter geconceptualiseerd als een besluitvormingsproces. waarbij de

toestand van de client moet worden gei'nventariscerd om vervolgens tot een oordccl (c

komen. Het criterium waarop wordt beoordeeld is echter niet objectief aantoonbarc

ziekte. maar plausibiliteit van het verhaal van de client. Daarin worden onder andere de

aannemelijkheid van de klachten gczien het ziektebeeld. en dc consistentie van het ver-

haal van de client in ogenschouw genomen. Deze twee stromingen zijn nog steeds bin-

nen de verzekeringsgeneeskunde tc onderscheiden (De Bont e.a.. 1998).

4. Flexibele criteria

Ook in sociologisch onderzoek naar de poortwachtersfunctie van artsen bij de arbcidson-

geschiktheidsregelingen wordt het formeel-rationele model van bcsluitvorming. waarbij

oordelen op basis van kennis en wcttelijke voorschriften tot stand komen. geproblemati-

seerd. Dat beoordelingen in het kader van de arbeidsongeschiktheidsregelingen in de

praktijk minder restrictief zijn dan in regelgeving beoogd wordt, komt volgens Stone

(1984) doordat het 'ongeschiktheidscriterium' een grote mate van flexibiliteit kent. Die

flexibiliteit komt voort uit het feit dat ziekte en arbeidsongeschiktheid geen objectief

vaststelbare grootheden zijn. Ongeschiktheid tot werken is niet meetbaar met medisch-

diagnostische middelen omdat medisch-diagnostische middelen zelf niet betrouwbaar

zijn. omdat ze gevoelig zijn voor manipulate door betrokkencn en omdat arbeidsonge-

schiktheid niet direct afleidbaar is uit medische toestand maar tevens bepaald wordt door

maatschappelijke normen, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag welke inspanningen en

welke pijndrempels van mensen verwacht mögen worden. De medisch-diagnostische

informatie die artsen ter beschikking Staat bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling

vormt daarmee niet de basis van een logisch-deduetieve afleiding voor het vaststellen

van arbeidsongeschiktheid, maar vormt een element dat artsen /ween-egen in hun beslis-
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sing of iemand al dan niet arbeidsongeschikt is. Gezien de flexibiliteit van het arbeidson-
geschiktheidscriterium wordt deze beslissing mede beinvloed door alledaagse normen ten
aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid, die een minder restrictief karakter hebben
dan de formele. In de opvatting van Stone is de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling dan
ook geen formeel-rationeel proces.

Waar Timmer het feit dat verzekeringsartsen in de praktijk geen formeel-rationele
besluiten nemen wijt aan een op te heffen tijdelijk gebrek aan medische kennis, laat
Stone overtuigend zien dat medische kennis ten principale geen garantie kan geven voor
formeel-rationele besluiten. Die kennis is per definitie niet volledig en bovendien is voor
het toepassen van kennis interpretatie nodig. Die interpretatie is afhankelijk van culturele
waarden en normen, onder andere ten aanzien van wat binnen een samenleving telt als
ziek en wat niet. Het feit dat medische kennis geen basis kan vormen voor objectieve
rationele oordelen leidt er volgens Stone toe dat arbeidsongeschiktheidsoordelen mede
gebaseerd worden op culturele en professionele normen en waarden en dat ze gevoelig
zijn voor manipulate door dienten en artsen. Stone's analyse handelt over de politieke
consequenties van deze constatering. Ze stelt dat sommige (groepen) dienten meer
mogelijkhcdcn tot hun beschikking hebben om de beoordeling te beinvloeden dan ande-
ren en dat daardoor de mogelijkheden om toegang tot arbeidsongeschiktheidsregelingen
tc krijgen voor verschillende dienten verschillend zijn (zie ook Stone, 1979). Hoe die
culturele normen en waarden in de dagelijks beoordelingspraktijk van verzekeringsartsen
zijn ingebed en leiden tot ongelijke kansen valt echter buiten het domein van haar onder-
zoek.

5. Ondcrhandelen • v ' • • . , •

Vanaf begin jaren '90 zijn er vanuit de onderzoeksafdelingen van het Gemeenschappelijk
Administratie Kantoor (GAK) en de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) een
aantal studies versehenen waarin juist het handelen van verzekeringsartsen in de praktijk
op micro-nivcau centraal staat (Razenberg, 1992; Van Eck, 1990; Croon en Langius,
1993). Ook deze onderzoekers concluderen dat het voor verzekeringsartsen vaak onmo-
gelijk blijkt om de toestand van een client in medisch objectieve termen te beschrijven.
Met name in het geval van zogenaamde vage en/of psychische klachten blijkt dat een
directe relatie tussen ziekte en belastbaarheid niet gelegd kan worden (Razenberg, 1992).
Volgens Razenberg maken verzekeringsartsen hier gebruik van "het niet direct meetbare
begrip 'realiteit'. Dit begrip geeft de mate aan, waarin de door de belanghebbende gepre-
senteerde klacht voor de verzekeringsarts invoelbaar of herkenbaar invloed heeft op het
functioncren" (Razenberg, 1992, 140). Slechts in gevallen waarin het probleem duidelijk
is en waarin expliciete kennis aanwezig is over de samenhang tussen ziekte en belast-
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baarheid maken verzekeringsartscn gebruik van een formed besliskundige wijie van

oordelen (Razenberg, 1992. 141). Van Eck (1990) komt in zijn ondcrzoek naar bcsluit-

vorming bij surmenage (overspannenheid) tot een vergelijkbare conclusic. Bij psychische

klachten (waar surmenage onder valt) is het 'nagenoeg onmogelijk om met behulp van

objectief medische gegevens aan te tonen dat iemand mW arbeidsongeschikt is'. In d e »

gevallen 'tracht de verzekeringsgeneeskundige de bonafiditeit van de verzckerde te

bepalen, diens vertrouwen te winnen, hem bindende uitspraken tc laten docn en hem te

overreden of te overtuigen' (Van Eck. 1990. 208).

Volgens deze onderzoekers maakt het medisch besliskundig model van besluitvor-

ming" in het geval van met name vage en/of psychische klachten ploats voor een spel-

theoretische model, hetgeen betekent dat dc beoordeling het karaktcr van een leer- en

onderhandelingsproces krijgt. In dat proces Staat de verzekcrmgsarts zijn bcslissingsruim-

te voor een groot deel af aan de client. In tegenstelling tot het forme I c model van be-

sluitvorming is de client geen passief object waarover een oordeel wordt gcvcld, maar

speelt hij of zij een actieve rol bij nemen van een besluit. Verzekeringsarts en client

onderhandelen over de definitie van de situatic van de client, en omdat dc arts niet over

instrumenten beschikt die die toestand objectief weergeven, is hij of zij afhankelijk van

de beschrijving die de client daar zelf van gee ft. Hoc die onderhandclingcn tusscn verze-

keringsarts en client in de praktijk precics verlopen. valt echter buitcn dc vraagslclling

van deze onderzoeken.

Razenberg en Van Eck beschouwen het onderhandelingsproces als een routinematig

en onvermijdelijk aspect van de arbeidsongeschiktheidsbeoordcling. Dat het onderhande-

len onvermijdelijk is, wordt verklaard door het feit dat objectief medische kennis over de

relatie tussen ziekte en belastbaarheid met name in het geval van vage en/of psychische

klachten ontbreekt. Onderhandelen is dus eigenlijk een verlegenheidsstrategic, waar

artsen op terug vallen omdat het hen aan betcr ontbreekt. Het onderzoek van Razenberg

heeft als expliciete doelstelling om door middel van het inventariseren van 'praktijkkcn-

nis\ 'vuistregels' te ontwikkelen en structuur te brengen in de oordeelsvorming, zodat op

termijn het proces van de oordeelsvorming controleerbaar wordt voor anderen. Impliciet

lijken Razenberg en Van Eck dan ook vast te houden aan het formeel rationele besluit-

vormingsmodel als ideaal model voor een objectieve beoordeling in het kader van de

arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. "

Ook de beleidssociologisch geon enteerde onderzoeken van Van der Veen (1990) en

Mudde (1995) benadrukken het onderhandelingskarakter van de arbeidsongeschiklhcids-

beoordeling. Anders dan boven genoemde onderzoeken verklaren zij het feit dat er in de

beoordelingssituatie onderhandeld wordt echter niet door een gebrek aan kennis, waar-

door de verzekeringsarts overgeleverd zou zijn aan de medewcrking van de client. Het

onderhandelingskarakter van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling is volgens hen

geen verlegenheidsstrategie, maar een kenmerk van beoordelingsprocessen in het algc-
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meen. Op grond van beleidssociologische uitgangspunten betogen zij dat uitvoerings-

processen van wet- en regelgeving niet het karakter dragen van mechanistische processen

of logisch-deductieve afleidingen uit formele regels, maar dat dergelijke processen een

sociaal karakter hebben. Dat betekent dat sociale regelgeving als gevolg van de interpre-

taties die er door betrokkenen aan gegeven worden bij de uitvoering ervan transformeert.

De mate waarin regels in de praktijk ruimte laten voor interpretatie, zogenaamde discreti-

onaire ruimte, wordt door verschillende factoren beinvloed. Die factoren liggen op het

terrein van de regelgeving zdf, de structuur van de uitvoeringsorganisatie, de aard van

het werk cn de relatie tussen uitvoeringsambtenaar en het publiek. In het kader van de

arbeidsongeschikthcidsregelingen is de discretionaire ruimte volgens Van der Veen groot.

Op de eerste plaats omdat deze wetgeving vage begrippen kent, zoals bijvoorbeeld

'arbeidsongeschiktheid'. Op de tweede plaats omdat professionals be last zijn met de

uitvoering, en professionals een grote mate van autonomie toebedeeld krijgen op basis

van hun expertise en omdat ze gebunden zijn aan professionele normen. Tenslotte oorde-

len deze professionals over complexe problematiek en hebben dienten redelijk grote

invloed op de besluitvorming omdat professionals in hoge mate afhankelijk zijn van de

informatie die dienten zelf verstrekken over hun toestand, zowel ten aanzien van hun

klachten als ten aanzien van hun werkzaamheden.

Meer specifiek concludeert Van der Veen dat arisen (en arbeidsdeskundigen) in het

kader van de arbeidsongeschiklheidsbeoordeling een contextuele wijze van beslissen

hanteren. "Dc twee normen die in de wet aangereikt worden voor de beoordeling, medi-

sche beperkingen en resterende verdiencapaciteit, laten ruimte over en zijn niet voldoen-

de restrictief om alle beslissingen te dekken" (Van der Veen, 1990, 109) "Binnen deze

vrije ruimte hanteren de ambtenaren andere normen om tot een beslissing te komen:

Verdienste, behocfte en het professionele criterium van het zekere voor het onzekere

nemen." (Van der Veen, 1990. 108).

Ook Mudde (1995) concludeert in zijn onderzoek naar de uitvoering van de ziektewet

door het CiAK en het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) dat verzekeringsartsen "niet

rechtlijnig en eenduidig medische kennis toepassen en uitvoering geven aan wetgeving

en bcleid. De besluitvorming van verzekeringsartsen is een dynamische en complexe

praktijk die niet volledig herleid kan worden tot de formele stnicturen van de geneeskun-

de en de wet- en regelgeving." (Mudde, 1995, 225-226). Alhoewel Mudde in de opzet

van zijn onderzoek het onderhandelingskarakter van de arbeidsongeschiktheidsbeoor-

dcling benadrukt. ligt in zijn analyse en conclusie de nadruk op de wijze waarop verze-

keringsartsen bij hun beoordeling gebruik maken van alledaagse, praktische en normatie-

ve overwegingen. De rol van dienten bestaat voornamelijk uit het presenteren van hun

situatie aan de verzekeringsarts. In het gesprek herdefinieren verzekeringsartsen deze

situatic. "Dc herdefinitie van de verzuimredenen vindt niet alleen plaats in medische

contexten, maar ook in sociale en normatieve contexten" (Mudde, 1995, 225). De norma-
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tiviteit van de herdefiniering van de situatie is dan gelegen in het feit dat verzekeringsart-

sen oordelen vellen over de mate waarin verzekerden vcrantwoordelijk gedrag vertonen

in nun rol als zieke of patient en in hun rol als wcrkncmcr. "Door middel van 'nicuwe'

definities van de situatie doen arisen een beroep op het vermögen van verzekerden om

'zeir een beslissing te nemen ten aanzien van de voortzetting of bee'indiging van het

verzuim." (Mudde, 1995, 225). Die normatieve noties zijn volgens Mudde geen verlcgen-

heidsstrategie van verzekeringsartsen, waarvan ze gebruik maken om de onzekerheid en

complexiteit van de beslissingcn te reduceren. maar een normaal onderdeel van deze

praktijk. "Ook in situaties waarin zij hun beslissing medisch objeetiveren cn legitimeren,

formuleren de artsen normatieve oordelen" (Mudde, 1995, 229). Die normatieve noties

maken onderdeel uit van de legitimering van de besluitvorming in het licht van de socia-

le controle taak van verzekeringsartsen.

Ondanks de theoretische verschillen van inzet tussen de onderzoeken van Van Hck en

Razenberg enerzijds en Van der Veen en Mudde anderzijds zijn de conclusies ten dele

vergelijkbaar. Ook uit het onderzoek van Van der Veen en Mudde wordt duidelijk dat de

client niet de passieve 'object' rol inneemt in de arbcidsongcschikthcidsbcoordcling,

zoals in de formele taakstelling van arisen wordt verbucht. In de bcoordcling vun de

arbeidsongeschiktheid is de arts afhankelijk van de wijze waarop de client zijn of haar

toestand presenteert. Niet alleen ziekte, maar ook andere elementen maken deel uit van

die situatiebeschrijving. Wat daarbij wel en niet relevant is. is afhankelijk van de situatie

van de client. Ook de criteria om de toestand te beoordelen beperken zieh niet tot ziekte

en daaruit afleidbare arbeidsongeschiktheid, maar omvatten ook zogenaamde informcle

normen. Ten aanzien van het funetioneren van die informele normen doen Van der Vccn

en Mudde wel generalistische uitspraken: die informele normen omvatten resnectievclijk

criteria van 'Verdienste' en 'behoefte' en de professionele norm van 'het zekere voor het

onzekere nemen' en het ten toon spreiden van 'verantwoordelijk gedrag' in de rol van

patient en/of werknemer. Door deze generalisatie ten aanzien van de hantering van

informele criteria lijkt de oordeelsvorming ook hier te worden voorgesteld als het nemen

van besluiten, in die zin dat een fase van beschrijving van de toestand van de client

voorafgaat aan en gescheiden is van een fase waarin criteria worden tocgepast om tot

een oordeel te komen. Het onderhandelingskarakter van de oordeelsvorming lijkt vooral

gelokaliseerd tc worden in de eerste fase, waarin de client invloed uitoefent op de be-

schrijving van de toestand. Het toepassen van criteria en het vellen van een oordeel blijft

in handen van de arts, waarbij het trekken van een conclusie ten aanzien van de vraag of

een toestandsbeschrijving aan de criteria voldoet wel een kwestie van interpreteren is. Bij

die interprelatie speelt de context een rol.

Razenberg en Van Eck beschouwen het onderhandelingskarakter van de arbeidsonge-

schiktheidsbeoordeling weliswaar als noodzakelijk, tegelijkertijd vorml het een bedrei-

ging voor de objeetiviteit en daarmee de rechtmatigheid van arbeidsongeschiktheidsoor-
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delen. Van der Veen en Mudde betogen dat dat onderhandelingskarakter en met name de
informele normen die een rol speien bij de beoordeling, voor artsen een correctie beteke-
nen op de ervaren onrechtvaardigheid van de consequenties van het letterlijk uitvoeren
van de wet. Vanuit het perspectief van de artsen wordt de beoordeling door het hanteren
van informele normen rechtvaardiger dan als ze gebaseerd zou zijn op de formele wette-
lijke criteria. Van der Veen wijst er op dat informele beoordelingsnormen inderdaad het
sociaal selectieve karakter van de WAO corrigeren". Tegelijkertijd betoogt hij dat het
routine-matig toepassen van informele normen het gevaar in zieh houdt dat maatschappe-
lijke vooroordelen kunnen doorwerken in de beoordeling, hetgeen ten nadele kan werken
van bepaalde groepen, zoals vrouwen en buitenlanders.

Alhoewel de besproken onderzoeken naar de verzekeringsgeneeskundige praktijk sterk
van inzet verschillcn, delen ze de conclusie dat het praktisch handelen afwijkt van het
formed rationed model van besluitvorming, dat gebaseerd is op medische kermis. Alleen
Timmer wijt dat aan een gebrek aan medische kennis. In de andere onderzoeken komt
naar voren dat besluiten die in de verzekeringsgeneeskundige praktijk genomen worden
geen formed, maar een contextueel karakter hebben. Stone concentreert zieh in haar
analyse met name op de vraag waarom het arbeidsongeschiktheidscriterium geen basis
kan bieden voor restrictieve besluitvorming. Van Eck en Razenberg concentreren zieh op
de vraag welke andere elementen een rol speien in de beoordeling. Zij constateren dat de
client grote invloed heeft op de besluitvorming, omdat op basis van medische kennis
(voor sommige klachten) geen objectieve beschrijving van de toestand van de client
mogelijk is. Om die toestand in kaart te brengen is de arts afhankelijk van de (subjectie-
ve) informatie van de client zelf. Mudde en Van der Veen laten zien hoe de betekenis
van regels onder invloed van de praktische handelingscontext transformeren. Ook hier
blijkt dat dienten invloed hebben op de besluitvorming, maar niet alleen dienten, ook
normen en waarden van verzekeringsartsen zelf dragen bij aan die transformatie.

6. Logica's van praktijken

Van der Veen en Mudde betogen in nun werk dat het praktisch handelen van verzeke-
ringsartsen niet opgevat kan worden als een afgeleide van formele kennis of regels. Het
praktisch handelen kent haar eigen contextgebonden logica. Van der Veen en Mudde
laten in nun analyses zien hoc in het praktische handelen van verzekeringsartsen regels
in het licht van de context waarbinnen zij besluiten nemen ge'interpreteerd worden.
Zowcl Van der Veen als Mudde beschrijven het praktisch handelen als een praktijk
waarin besluiten worden genomen. En alhoewel zowel het inventariseren van de situatie
van de client als het toepassen van criteria een kwestie is van het interpreteren van
gegevens en regels in het licht van de context, blijft het nemen van een besluit een
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cognitievc gebeurtenis die op een aanwijsbaar moment plaats vindt. De activiteit waar
bet in de praktijk om gaat is er een van besiissingen nemen en in die zin ligt hun analyse
dicht aan tegen net standaardbeeld over die praktijk.

In het wetenschapsonderzoek en de cthnomelhodologie is deze conceplualisering van
besluitvormingsprocessen bekritiseerd. Berg (1997) betoogt in zijn onderzoek naar het
fiinctioneren van beslissingsondersteunende technieken in de geneeskunde dat ecn 'be-
slissing' vaak een achteraf constructie is waarin rationaliteit aan gebeurtcnisscn wordt
toegeschreven. '..as is the case with medical criteria then the occurcncc of a decision is
often constructed post hoc to underscore the rationality of events' (Berg, 1997. 137). In
het praktisch handelet! zelf is vaak helemaal geen sprake van het nemen van besiissin-
gen, in de zin van 'een weloverwogen besluit nemen' (Berg. 1992). Situaties spreken
voor zieh en artsen doen dingen routinematig. 'Besiissingen' komen incremented tot
stand, ze vormen het resultaat van stapsgcwijze readies op een steeds veranderende
situatie, dat achteraf wordt benoemd/gereconstrueerd als ecn rationclc reactie op een
achteraf gedefinieerd patient-problecm. De complexiteit en diversiteit van te bchecrscn
heterogene elementen in het traject vragen om een voortdurende aanpassing aan en
reactie op contingenties die zieh voordoen. Cicdurcnde het bchandcltrajcct is het pro-
bleem in samenhang met de oplossingsstrategie en getransformcerd van ecn probleem
waarmee de patient de spreekkamer binnen kwam tot een bchandclbaar probleem. Het
resulterende traject is geen product van bewust ontwikkcldc plannen, noch is hcl he!
resultaat van een serie van besiissingen. 'The course the trajectory takes, then is an
"incourse-accomplishment", which is attributed to "decisions" only in retrospect' (Berg,
1997, 138).

Het proces waarin interactiepartners in de praktijk door een reeks van handelingen tot
een bepaald resultaat komen, duid ik aan met de term 'logica'. De term logica ontleen ik
aan Mol (Mol, 1993; Mol en Berg, 1994). Mol geeft aan dat de term logica zowel de
conceptuele als de praktische behandeling van een object omvat". De term logica doelt
op de vraag hoe heterogene elementen in de praktijk coherent gemaakt worden, als cen
coherent geheel gaan funetioneren. Het is deze logica van de verzekeringsgeneeskundige
praktijk die in dit onderzoek centraal Staat. De term logica verdient de voorkeur boven
besluitvorming omdat aan de term besluitvorming te veel een connotatie kleeft van
bewust en expliciet keuzes maken". Het besluit dat uiteindelijk genomen wordt en de
factoren die daarin een rol speien staan in dit onderzoek op de tweede plaats. De aan-
dacht is daarentegen gericht op het werk dat verzet wordt om tot een resultaat tc komen.
Daarbij gaat het niet zozeer om factoren die worden meegewogen. maar over de wijze
waarop fenomenen waar het in de praktijk om gaat door betrokkenen worden benoemd,
welke oplossingsstrategiee n die probleemdefiniering' implieeert, welke handelingsopties
voor betrokkenen vanzelfsprekend zijn en welke uitgesloten zijn. Het Staat hier nict ter
discussie dat informele 'normen' gehanteerd worden, waar het om gaat is de vraag
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waarom bepaalde kwesties op een specifiek moment een rol spelen (en andere niet) in de

praktische ordening van het verzekeringsgeneeskundige handelen en waarom het binnen

de context legitiem en vanzelfsprekend is dat ze worden gehanteerd. '«*!» -.v«-.: :ui '**"

Mol rieht zieh in haar analyses veelal op de verschillende betekenissen die fenomenen

in verschillende praktijken krijgen. Zo laat ze in haar onderzoek naar bloedarmoede (zie

bv. Mol en Berg, 1994) zien dat anemie zowel statistisch als klinisch gedefinieerd wordt.

Klinische en statistische definities vallen niet samen, en iemand kan volgens de statisti-

sche criteria bloedarmoede hebben, maar volgens de klinische niet. Op het eerste gezicht

lijkt dat onlogisch en verwarrend, maar in de praktijk van de spreekkamer transformeren

deze verschillende soorten kennis tot een logisch geheel. Ingebed in de praktijk en ver-

bonden met andere zaken ontstaat een nieuwe orde, die niet samenvalt met de statisti-

sche, noch met de klinische. Om de logica van een praktijk te begrijpen is het niet

voldoende om de kennissystemen van de klinische epidemiologie te doorgronden. Het

gebruik van de klinische epidemiologie als maatstaf om de rationaliteit van de praktijk

aan af te meten ' helpt ons niet om de eigen logica van de complexe en ogenschijnlijk

rommelige praktijk te begrijpen. Daar is onderzoek voor nodig dat 7/1 die praktijk kruipt

en de soms grillige bochten ervan in kaart brengt" (Mol, 1993, 13). Vertaald naar de

verzekeringsgeneeskundige praktijk levert dit bijvoorbeeld de vraag op hoe arbeidsonge-

schiktheidsoordelen geprodueeerd worden en wat arbeidsongeschiktheid 'is' of hoe

arbeidsongeschiktheid 'gemaakt' wordt in die praktijk. Deze vraag vormt een belangrijk

onderdeel van deze Studie. Wat arbeidsongeschiktheid is, is, ondanks allerlei definities,

niet op voorhand duidelijk, maar wordt geconstrueerd door de wijze waarop ziekte,

klachten, problemen, etc. in de praktijk worden 'behandeld'.

Bij de construetie en produetie van 'fenomenen' in het handelen speelt taal een be-

langrijke rol. In de taal worden zaken op speeifieke wijze benoemd, en die benoeming is

niet neutraal. Met het benoemen van verschijnselen heeft de taal een ordenende kracht "..

om de manier waarom zij verschijnselen wel en niet ter sprake brengt, wel en niet waar-

neembaar maakt, wel en niet op elkaar betrekt" (Mol en Van Lieshout, 1989, 147). Ten

dele gei'nspireerd door het werk van Foucault, laten Mol en Van Lieshout in hun analy-

ses van de medische taal in de huisartsgeneeskunde en de geestelijke gezondheidszorg

zien dat het er toe doet hoe verschijnselen benoemd worden. Het spreken over ziektes

heeft andere consequenties dan de dingen waar patienten mee komen benoemen als

noden of problemen. In de term nood gevat, zo laten zij zien, "...is de eilende iets waar

mensen zieh mee dienen te verzoenen omdat het inherent is aan het menselijk bestaan"

(blz. 150). Als huisartsen in de jaren '50 de eilende van mensen vatten in de term nood,

zien zij hun taak dan ook als het zocken naar wegen om die verzoening tot stand te

brengen. Het spreken over problemen, zoals dat in de jaren "60 meer gangbaar wordt,

vraagt daarentegen om oplossingen. Huisartsen zien het dan ook als hun taak mensen te

ondersteunen in het zoeken van die oplossingen. Met het op speeifieke wijzen benoemen

22



van de moeilijkheden. veranderen ideeen over wat er gedaan moet worden en vcrschuift

de taak en de handelingswijze van de huisarts. "-• > •••-'• ••*. • .̂ .--•»• ^ . ^

Alhoewel Mol in haar publicaties aangeeft dat hei om praktijken te begrijpen nodig is

in die praktijk te kruipen, beperkt zij zieh in haar analyses over hct algcmccn tot de

talige weerslag van die praktijk in leerboeken en tijdschriften en intcrviewmatcriaal van

deelnemers aan de praktijk. Dat (en hoe) de taal de handelingswijze van bijvoorbeeld

huisartsen in de praktijk ordent. valt buiten hct bestek van haar onderzock. In hot werk

van ethnomethodologcn is wel expliciet aandacht voor het praktisch handelcn (Livingsto-

ne, 1987; Silvcrman. 1993; Denzin and Lincoln. 1994). Ook zij houden /ich be/.ig met

de ordening van het praktisch handelen. Oorspronkelijk richtte de clhnomcthodologie

zieh op alledaagse activiteiten. De central« vraag daarbij was hoc mensen ullcdoagsc

activiteiten produceren en organiseren. In toenemende mate is dc aandacht van dc cthno-

methodologie verschoven naar institutionele activiteiten. In dergelijk ondcr/nck staal de

vraag centraal hoe deze activiteiten georganiseerd zijn en hoe die organisatie onderdeel is

van de activiteiten zelf. Institutionele of context elementen spclen daarbij een rol, maar

vormen geen kader waarbinnen die activiteiten plaatsvindcn. Dc institutionele context

wordt in dc activitcit gereproducccrd en ondcrgaat in dat rcproducticproccs ccn vcrande-

ring.

Daarbij gaat men er van uit dat de ordening of structurering een eigenachap it van het

handelen. die niet herlcid kan worden tot " psychological or other characteristics of

particular speakers" (Heritage J geciteerd in Silverman, 1993, 12S). Die ordening ontstaat

in het handelen zelf, en is niet vooraf gegeven door intenties die betrokken actoren

hebben. Dat betekent niet dat de perspectieven of verklaringen van de discussie-partners

irrelevant zijn, wel dat ze door de onderzoeker niet klakkeloos over genomen kunnen

worden. Deze verklaringen maken daarentegen deel uit van het ondcrzoeks-object en

maken onderdeel uit van het constructie- of productieproces zelf.

In het ordenen van praktisch handelen wordt 'realitcit' geproduceerd. Dat betekent dat

'fenomenen' zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid in het praktisch handelen gecon-

strueerd worden. Maar ook de subjeclen behoren tot die 'realitcit'. Dus ook de betrokkc-

nen bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling zoals de client, de verzekeringsarts, dc

huisarts en de werkgever worden geconstrueerd. Dat wil zeggen: tijdens dc interactie

wordt duidelijk wat het betekent om een client, een verzekeringsarts of een werkgever tc

zijn. "Individuals are not pre-defined entities with particular psychological properties but

are 'subjects', constituted in specific institutional and discursive practices' (Silverman,

1989, 134). De identiteit van betrokkenen wordt gedurendc de interactie (hct handelen)

geconstrueerd. Ook bij die constructie speelt volgens Silverman het vocabulairc dat

gehanteerd wordt een belangrijke rol". Silvcrman laat in zijn analyses van gesprekken

tussen artsen en (ouders van) patienten zien dat het uitmaakt of in gesprekken een me-

disch-technisch vocabulaire gehanteerd wordt of een sociaal. De 'toestand' van patienten
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wordt afliankelijk van het vocabulaire anders benoemd en de criteria op grond waarvan
besloten wordt tot wel of niet ingrijpen veranderen daarmee. Waar in een medisch-tech-
nisch vocabulaire anatomische afwijkingen vragen om operatief ingrijpen, kan bij het
hanteren van een sociaal vocabulaire het belang van een dergelijke afwijking naar de
achtergrond verschuiven als iemand sociaal goed functioneert. Op grond van dat sociaal
goed kunnen functioneren, verdwijnt de oplossing van operatief ingrijpen uit het vizier.
In deze verschillende beoordelingssystemen is echter niet alleen de uitkomst verschillend,
ook de identiteit van betrokkenen verschilt. Binnen een medisch-technisch vocabulaire is
de patient bijvoorbeeld, een object, over wiens anatomische toestand door anderen een
oordeel wordt uitgesproken. Binnen een sociaal vocabulaire wordt de patient een subject
en wordt gesproken over diens sociale welbevinden, waarbij de patient zelf een stem
heeft in dat gesprek. ÜX-» • :r_ ,:. • ,. -,, i.v ,;;••,. ^ „-̂ f

Om dc vraag naar de ordening of de logica van de verzekeringsgeneeskundige praktijk
tc onderzoeken zal ik gebruik maken van ideeen uit het wetenschapsonderzoek en de
ethnomethodologie. Het uitgangspunt daarbij is dat die praktische ordening niet te herlei-
den is tot theoretische principes, maar tot stand komt in het praktische handelen zelf. De
wijzc waarop zaken benoemd worden, en de wijze waarop de taal ingebed is in dat
handelen, speelt daarbij een belangrijke rol. Daarbij gaat het niet alleen om de woorden,
maar ook en vooral om dc structuur van de gesprekken. In het benoemen van zaken en
structuur van gesprekken worden handelingsopties voor betrokken actoren geconstrueerd,
zowel binnen het gesprek als daarbuiten. Die structuur en handelingsopties constitueren
en verondcrstcllcn bcpaalde subjccten. In die ordening van het handelen, of de logica van
het handelen, wordt realiteit, dat wil zeggen worden fenomenen en subjecten geconstru-
eerd. Met andere woorden in de ordening of logica van het handelen krijgt 'arbeidsonge-
schiktheid' betekenis maar krijgen ook de coneepten 'verzekeringsarts' en 'client' een
specifieke invulling. Die ordening ontstaat tijdens de interactie en omvat zowel datgene
wat zieh binnen de spreekkamer bevindt als delen van de wereld daarbuiten. Met andere
woorden: werk, ziekte, maar ook behandelend artsen en werkgevers krijgen een plaats en
betekenis in de structuur van dc interactie. Dat wil niet zeggen dat de wereld er buiten
de spreekkamer ook daadwerkelijk zo uit ziet, maar binnen de spreekkamer worden die
elementen in onderlinge relatie geconstrueerd en daarmee geordend. Die ordening heeft
consequenties in de zin dat ze sommige handelingen meer vanzelfsprekend en andere
minder goed mogelijk maakt. Binnen dat praktische handelen wordt de institutionele
context van de praktijk gereproduceerd en getransformeerd. Het wettelijk kader. de
formele vcrhouding tussen betrokken actoren en hun bevoegd- en verantwoordelijkheids-
verdeling vormen niet zozeer een gegeven kader waarbinnen mensen handelen, maar
krijgen in dat handelen een specifieke plaats en betekenis. In dit onderzoek wordt die
formele inbcdding dun ook tijdelijk tussen haakjes gezet, om na te gaan waar en hoe ze
in het praktisch handelen een rol speelt.
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!n net volgende hoofdstuk zal ik eerst de locatie van dit onderzoek naar verzekerings-

geneeskundige praktijk uiteenzenen. om vcrvolgens een verdcrc operationalisering van dc

term logica in en de methodologische opzet van dit onderzoek uiteen te zetten. In hoofd-

stuk 3 tot en met 5 volgt dan de analyse van net matenaal De opzet en thema's van die

hoofdstukken zal ik uiteenzenen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 6 worden conclusies ge-

trokken ten aanzien van dc logica van dc verzckcringsgeneeskundigc praktyk en aan de

consequcnties die hieraan verbonden moeten worden. ' '"" '*" . * < • > • •

N o t e n *" ' - • " ' • • * • • • " - • « ' • ^ • . * * • > • > • • ' • • * * * « • " - i * - " - ^ - < . * - . . - . j

I. Ten tijde van het onderzoek werden deze arisen aangeduid met de lerni venekeringsgeneeakundlgm:

inmiddels is de term verzekehngsansen meer gangbaar. Ik zal dan ook de lernt ver*ekcring»artien g*brui-

2. Ongeveer een kwart van de artsen in Nederland werkt in de niet-curatieve lector. Het werk dal den
artsen verrichten loopt zeer uiteen. Deze arisen zijn behalve als verzekeringsarts hijvoorheeld werkzaam
als onderzocker, bedrijfsarts, consultalie-bureau arts, jeugdans. adviserend genecskundigc. al'delingsmana-
ger, directeur, docent, verslavingsarts. inspecteur of keuringsarti (Van den Berg en Kerkhof, IW4) Onge-
veer een vijfde van deze niet-curatief werfczame arisen is werkzaam in de verzekeringtgeneeskunde (Rap-
portage arbeidsmarfct zorgscctor. 1997).

3. Een belangrijk deel van de verzekeringsartsen is werfczaam in het kader van de Ziektewet en WAO
Daamaast omvat deze groep echter ook arisen die werkzaam zijn als medisch adviseur voor particuliere
verzekeringen en het ziekenfonds. Alhoewel deze laatste functies ook wel aangeduid worden als medisch
adviseur of adviserend geneeskundige.

4. In I99S is ruim 30 miljard aan uitkeringen in het kader van de ZW en de AAW/WAO uitgekeerd (SCP,
Sociaal en cultureel rapport 1996).

5. Begin jaren '90 zijn er in Nederland een zestal proefschriften versehenen die het verzekeringsgenees-
kundig handelen tot onderwerp hebben. Drie daarvan zijn uitgevoerd door onderzoekers gelieerd aan het
GAK (Van Eck. 1990) of de GMD (Croon en Langius, 1993; Razenberg. 1992) en richten zieh op verze-
keringsartsen bij de uitvoering van respectievelijk de Ziektewet en de WAO De beschrijving van het
verzekeringsgeneeskundig beoordelingsproces die deze onderzoekers geven, staat ten dienslc van pogingen
om de kwaliteit daarvan te verbeteren. Twee studies zijn van beleidssociologische signatuur. waarvan een
geheel aan de uitvoering van de Ziektewet is gewijd (Mudde, 1995) en een dc uitvoeringsprocetten van
een aantal verschillende wetten analyseert, waaronder de WAO (Van der Veen, 1990) Kaiser (1992)
tenslotte heeft een vergelijkend onderzoek verricht naar het functioneren van verzekeringsartsen encrzijds
en bedrijfsartsen met verzekeringsgenecskundige taken anderzijds

6. Voorbeelden van artikelen waarin verzekeringsartsen begin jaren '90 in de publieke media onder vuur
werden genomen zijn 'De falende poonwachlers van de WAO' van Willem Velema in Intermcdiair (1991)
en Explosie WAO: "zo ontstond een klimaat van ga je gang maar" ' van Kees Calje in NRC-handelsblad
(J993)
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7. Zie bijvoorbeeld voor het wetenschapsonderzoek Collins, I98S; Latour, 1987, 1988; Mol, 1993 en Mol
en Berg, 1994; voor de ethnomethodologie Garfinkel, 1967; Lynch, 1985; Livingstone, 1987; Denzin and
Lincoln, 1994.

8. In haar boek 'The disabled state' geeft Deborah Stone een interessante, historisch-politicologische

analyse van het ontstaan en de ontwikkeiing van arbeidsongeschiktheidsregelingen in Duitsland, Engeland

en de Verenigde Staten. Daarbij gaat ze uitvoerig in op de rol van medische kennis binnen deze stelsels en

de rol van artsen bij de redistributie van inkomens en de politieke implicaties daarvan.

9. Klasien Horstman (1996) laat in haar Studie 'Verzekerd Leven; artsen en verzekeringsmaatschappijen
1880-1920' naar de ontwikkeiing van de poortwachtersfunctie van artsen bij levensverzekeringen eveneens
zien dat de betrokkenheid van artsen aanvankelijk gemotiveerd werd door het grote vertrouwen dal
levensverzekeringsmaatschappijen (en het publiek) stelden in artsen. Artsen zouden met behulp van hun
medische technieken in Staat zijn om goede en siechte risico's van elkaar te scheiden.

10. Die expertise is niet alleen gebaseerd op technische hulpmiddelen, maar tevens op kennis.

11. Zie bijvoorbeeld parlementaire enquete uitvoering sociale zekerheid blz. 42 "De bedrijfsverenigingen
stellen eenduidigheid van de uitvoering voorop Gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden"; blz. 43
"Belangrijk voor een rechtmatige uitvoering is dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld en tevens
recht wordt gedaan aan verschillen tussen uitkeringsgerechtigden. Dit vorml de voomaamste reden om de
wetgeving, waar deze ruimte laat voor interpretatieverschillen, aan te vullen met eenduidige uitvoeringsin-
itructies". blz. 82 "Ingevolge vaste jurisprudentie van de Centrale Raad voor beroep dient onder «onge-
schiktheid tot werken» te worden verstaan te/ op mw/ür/ie gron</e/i mrar o6/ec/<evg maa/5/aven geme/en
nie/ Aunnen werten o/moge/i vemcn/e/i vu/i Je I/I aanmerfong *omem/e arAe/</'.

Zie ook Croon en langius (1993) blz. 5 "de uitvoeringsorganen, de wetgever en de beroepsrechter leggen
bijvoorbeeld de nadruk op objectiviteit met het oog op een uniforme gevalsbehandeling. Een maatschappe-
lijkc waarde die hieraan ten grondslag ligt is rechtsgelijkheid, het principe van gelijke behandeling van
gelijke gevallen".

Van Eck (1990) blz. 35 "Hij [de verzekeringsarts) moet daarom [gezien zijn controle-functie en het niet
zonder meer kunnen uitgaan van vertrouwen. AM] relatief meer aandacht besieden aan de objectivering
van de Machten van de verzekerde dan een behandelend ans. Ook de beroepsrechter stell voor de vaststel-
ling van de arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet de eis dat verzekerde op medische gronden,
naar objectieve maatstaven gemeten, niet kan of mag verrichten."

12. Naast het ontwikkelen van een verzekeringsgeneeskundig referentiekader dat een objectieve verzeke-
ringsgeneeskundige oordeelsvorming zou moeten kunnen garanderen zijn er ook andere initiatieven
geweest om verzekeringsgeneeskundige kennis te ontwikkelen. Daartoe behoren initiatieven voor intercol-
legiale toetsing, waarbinnen normen ontwikkeld zouden moeten worden om de gevalsbehandeling te
uniformeren en initiatieven tot protocol-ontwikkeling (zie bijvoorbeeld Smits 1988; Croon, 1988; Steen,
1988).

13. Deze bcnadering van de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming wordt in de opleiding voor

verzckeringsartsen gedoceerd en in de praktijk wisselende mate gebruikt. In het volgende hoofdstuk kom

ik op deze benadering terug.
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14. Het medisch besliskundig besluitvormingsmodel waar den onderzoekers naar verwijzen is een formeel

ntiooeel besluitvormmgsproces, waann een besluil te herleiden valt tot expliciet geformuleerde bcslisre-

15. Die impliciete aanname ligt besloten in de doelsielling van het onderzoek De vraagstelting van dew

studies ncht ach op het onderzoeken van de mogelijkheid 001 het verzekenngsgeneeskundig handelen te

beschrijven in formele beslisregcls. Het nut van een dergelijke exercitie valt alleen te hegrijpen vanuit de

gedachte dal, als het mogelijk is om beslissingen in formele beslisregels le beschrijven, de verzekeringsge-

neeskundige praktijk via fonnalisering te verbeteren zou zijn.

16. Met sociaal selectieve kankter van wetgeving doelt Van der Veen op het mechanistne dal ogenschijn-

lijk neutrale, dal wil zeggen voor lederecn gelijkc, regelingen in de praktijk verschillend uitpakkcn \oor

verschillende groepen BIJ de WAO creeert het feit dal het verlies aan inkomen bepalend is voor de mute

van arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld sociale selectiviteit Naar mate het inkomen lager is. is de k«m

groter dal er een functie te dulden is. waarmee hetzelfde inkomen verdiend kan worden Daarmee wordl de

kans op een uitkering aanzienlijk kleiner

17. De term logic« heeft dan ook verwantschap met de term discoun van Foucault Mol kiest echter voor

de term logica's omdat het discours-begrip van Foucault gereserveerd wordt door grote denk-en hande-

lingsstijlen Foucault beschouwt de geneeskunde vanaf begin negentiendc eeuw lol heden als een diicoun,

terwijl Mol juist ingaat op de speeificke redeneer- en handelmgsslijlen die binnen de hedendaagse genees-

kunde, zelfs binnen de verschillende disciplines, al naar gelang plaals en tijd. van elkaar vcrschillon.

18. In navolging van Mudde en Van der Veen zal ik de verzekeringsgeneeskundige praktijk du» niet

opvatten als een afgeleide van formele kennis of regelsyslemen. maar haar beschouwen als cen praktijk

met een eigenständige logica. In tegenstelling tot deze beleidssociologische studies zal ik die echter niet

bij voorbaal benaderen als een praktijk waar besluiten worden genomen, om vervolgens vasl te stellen

welke normen, formeel of informed een rol speien. Daarentegen zal ik de logica van die praktijk beschou-

wen als een handelingspraktijk waarin heterogene elementen tot cen logisch geheel worden getranslor-

meerd De centrale vraag daarbij is de wijze waarop activiteiten en werkelijkheden geprodueeerd of

georganiseerd worden in het praktisch handelen.

19. Silverman maakt, zoals veel ethnomethodologen, in zijn werk gebruik van conversatie-analyse om de

rol van taal in ordeningsprocessen le analyseren. In tegenstelling tot anderen beperkt hij /.ich echter met

tot analyse van gesprekken, maar concentreert hij zieh expliciet op de samenhang tussen gesprekssequen-

ties en de context van de specifieke institutionele situalie, zonder dat hij de ordening van die gesprekken

herleidt tot een product van die situatie.
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Verzekeringsartsen en de Ziektewet

„ * « • * . . • • . . J> «•

1. Inleiding

De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in de logic« van de
keringsgeneeskundige praktijk. Die inzet nee ft op de eerstc plaats een theoretische com-
ponent. Die theoretische component bestaat uit de vraag hoc in de dagclijkse praktijk
'besluiten' over arbeidsongeschikthcid worden genomen worden. Op basis van ethnomc-
thodologisch en wetenschapsonderzoek heb ik beargumenteerd dat de conccptualiscring
van deze processen, die leiden tot hct al dan nict toelaten van mensen tot de arbcidson-
geschiktheidsregelingen, als formeel-rationcle besluitvormingsprocesscn op bezwaren
stuit. Dat wil niet zeggen dat regels en kermis gecn enkele rol speien in de dagclijkse
beoordelings- en begelcidingspraktijk, wcl dat het formclc systecm van rcgels en kennis
geen blauwdruk vormt voor of afspiegcling is van de dagclijkse handclingspruktijk Hct
bcoordclen van de dagelijkse praktijk op basis van de principes (of formclc Systemen)
miskent de eigen rationaliteit van de dagelijkse praktijk. Die rationaliteit van dc dagclijk-
se praktijk hecft niet zozeer een formed karakter als wcl cen eigen ratio, of logica. Die
logica komt tot stand in interacties en onderhandelingen in de dagclijkse praktijk.

Dit onderzoek wil inzicht bieden in die logica en stelt zieh de vraag hoe die interac-
ties en onderhandelingen in de dagelijkse praktijk gestructureerd zijn, welke patronen
daarin te herkennen zijn en welke consequenties ze hebben. Die consequentics hebben
dan betrekking op de vraag hoe fenomenen zoals arbeidsongeschiktheid geconstrueerd
worden en hoe subjecten geconstitueerd worden. Alhoewel die constructie en constitutic
in de dagelijkse interactie tot stand komen, en daarmee tot een bcpaaldc hoogte contin-
gent zijn, zijn ze niet willekeurig. Dat heeft te maken met hct feit dat interactiepartners
niet volstrekt geisoleerd opereren, maar deel uitmaken van een grotcre 'samcnleving', en
in hun interactie voortdurend een beroep doen op vanzelfsprekendheden die geldcn in die
bredere samenleving. Meer concreet betekent dat, dat de interactiepartners als vanzelf-
sprekend gebruik maken van een aantal normen die gelden in onze samenleving, en die
normen tegelijkertijd transformeren.

De meer theoretische georienteerde vraagstelling van dit onderzoek is dus gericht op
het verschaffen van inzicht in 'mechanismen' die een rol spelen bij hct constitueren van
een 'logica' in het praktisch handelen. Die theoretische vraagstelling gaat gepaard met
een meer empirische, namelijk met de vraag hoc de logica van de ve/?t'/term#v#fwe.v-
*wn<%e pra*r//)t er uit ziet. De verzekeringsgeneeskundige praktijk is echter dusdanig
groot en divers dat hier om praktische redenen een afbakening moet plaats vinden. In dit
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onderzoek is gekozen voor de verzekeringsgeneeskundige praktijk rondom de uitvoering
van de Ziektewet, zoals die werd uitgevoerd binnen de Bedrijfsvereniging voor de Ge-
zondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (BVG).

De keuze voor een specifieke locatie is noodzakelijk in het licht van de uitvoerbaar-
heid van het onderzoek en het stelt tevens beperkingen aan de mate waarin de uitkom-
sten van dit onderzoek generaliseerbaar zijn naar andere praktijken. Het onderzoek
verschaft inzicht in de specifieke 'logica' van deze lokale praktijk. Toch beperkt het
onderzoek zieh niet tot deze ene praktijk alleen omdat het niet zozeer gericht is op het in
kaart brengen van de relatie tussen plaatsgebonden factoren en de specifieke besluiten.
Het onderzoek rieht zieh op het lokale overstijgende /nec/janü/nen die in de lokale
onderhandelingssituatie door werken'. Alhoewel ook deze mechanismen context-gebon-
den zijn, maakt het speerpunt van de analyse het wel mogelijk om te reflecteren op
aannames die ten grondslag liggen aan andere verzekeringsgeneeskundige praktijken,
rondom de uitvoering van de Ziektewet en wellicht ook die rondom de uitvoering van de
WAO. In de conclusie van dit bock zal ik hier op terug komen.

Gedurende het onderzoek hebben zieh een aantal wijzigingen voltrokken in de uitvoe-
ring van de Ziektewet bij de voormalige Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geeste-
lijke en Maatschappelijk Belangen (BVG)^. Waar de uitvoering van de Ziektewet in het
verleden was opgedragen aan de Bedrijfsverenigingen, is de betaling krachtens deze wet
voor een groot deel van de werknemers buiten werking gesteld, en is de verantwoorde-
lijkheid voor de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling en -begeleiding overgedragen aan
werkgevers. De werkgevers dienen daartoe een gecertifieeerde deskundige dienst (een
Arbo-dienst) in te schakelen. Deze Arbo-diensten voeren naast de verzuimcontrole en
begeleiding ook taken op het t errein van de bedrijfsgezondheidszorg uit. Deze wets wijzi-
gingen hebben een aantal structurele wijzigingen in de organisatie van de arbeidsonge-
schiktheidsbeoordeling en begeleiding te weeg gebracht. De huidige positie van artsen in
het veld vertoont desalniettemin overeenkomsten met de situatie van voor de wetswijzi-
ging. Zowel voor als na de wetswijzigingen opereren zij in een afhankelijkheidsrelatie
met zieke werknemers, werkgevers en de uitvoeringsorganisatie (resp. de Bedrijfsver-
eniging en de Arbo-dienst), zij het dat er in die afhankelijkheidsrelaties wel enige ver-
schuivingen zijn opgetreden. omdat de Arbo-dienst, anders dan de Bedrijfsvereniging in
opdracht van de werkgever optreedt. En ook de processen van verzuimcontrole en bege-
leiding van voor en na de wetswijzigingen vergelijkbaar, in de zin dat werknemers die
zieh hebben ziek gemeld voor controle (en begeleiding) een bezoek brengen aan de arts
en de arts toetst of de claim van de zieke werknemer dat hij of zij niet kan werken
plausibel is. Daar dit onderzoek zieh rieht op met name dat laatste proces zijn de onder-
zoeksresultaten nog steeds van belang.

Naast empirische argumenten zijn er echter ook theoretische argumenten aan te voeren
om de Stelling dat het onderzoek, ondanks de wetswijzigingen die de afgelopen jaren zijn
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doorgevoerd met betrekking tot ziekteverzuimcontrole en bcgeleiding. niet aan belang

heeft ingeboet. Op basis van de theoretische uitgangspunten kan betoogd worden dat

wetswijzigingen niet per definitie veranderingen in de praktijk te weeg brengen. Die een

op een relatic tussen rege Is en praktijk is immers geproblcmatisecrd. Hct ondcrzock

verse haft ten dele macht in de wijze waarop rege Is en praktijk we I met elkaar samen-

hangen omdat gedurende net onderzoek een aantal wijzigingcn in wet- en regelgeving

zijn doorgevoerd. Bovendien zal het onderzoek, omdat net inzicht verschal in net typ*

processen en mechanismen dat werkzaam is in de praktijk. handvattcn bicden om een

verwachting uit te sprcken over dc wijzc waarop nicuwe wctswij/.igmgen dc praktijk

zullen beinvloeden. In de conclusies van het boek zal ik dan ook ingaan op de vraag of

deze wijzigingen van wet- en regelgeving zieh verhouden tot de 'bestaandc' logica van

de praktijk.

In dit hoofdstuk zal ik de locatie en de opzet van het onderzock nadcr uiteenzetten.

De verandering van de formcle structuur van de begeleiding en controle van zicke werk-

nemers is inmiddels volledig doorgevoerd. Het onderzoek heeft echter plaatsgevonden

gedurende de overgangsperiode tussen de werking van de Ziektewet en dc huidigc situa-

tie. In de eerste paragraaf zal ik kort de formele regelgeving met betrekking tot dc Zick-

tewet beschrijven. zoals die gold gedurende de pcriode van het ondcrzock. Om dc over-

gangssituatie enigszins begrijpelijk te maken zal ik waar nodig (evens ingaan op dc oudc

en de huidige situatie. Vervolgens zal ik ingaan op de dagelijksc gang van /aken rondom

verzuimcontrole en begeleiding bij de BVG, in het bijzonder op dc rol van art sen daar-

binnen. Ondanks alle wetswijzigingen in het veld was gedurende de periodc van duta-

verzameling voor dit onderzoek in die dagelijkse gang van zaken (nog) nauwelijks icts

veranderd. In de laatste paragraaf zal ik op basis van de schets van de locatie waar het

onderzoek heeft plaatsgevonden de verdere opzet van deze Studie beschrijven.

2. Wetgeving en uitvoeringsorganisatiei '" • ; , • '

De verzekeringsgeneeskundige praktijk die in dit boek ceniraal staat draait om de uitvoe-

ring van de Ziektewet. De Ziektewet was een wet die een verzekering tegen loonderving

regelde. Alle werknemers, met uitzondering van ambtenaren', konden in Nedcrland een

beroep doen op de Ziektewet als zij niet in staat waren om hun wcrkzaamheden uit te

voeren vanwege ziekte of gebrek. De Ziektewet compenseerdc het verlies aan inkomen

dat daardoor ontstond. , . .

De Ziektewet is na jarenlange politieke discussies uiteindelijk ingevoerd in 1930.

Alhoewel de globale doelstelling. het verzorgen van een verzekering tegen loonderving

ten gevolge van ziekte of gebrek, nog steeds overeind staat, is de Ziektewet tussen 1930

en heden een aantal keren ingrijpend veranderd. In 1939 is bijvoorbeeld de uitkerings-
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duur verlengd van 26 naar 52 weken. In 1967 is het aantal verzekerden sterk uitgebreid

en werd, door het afschaffen van de Ongevallenwet en de Invaliditeitswet, verzuim ten

gevolge van bedrijfsongevaJlen ook onder de Ziektewet gerangschikt. In 1994 is er een

wachttijd van 6 weken ingevoerd voor de uitbetaling van ziekengeld. Tijdens deze

wachttijd heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting.

Samen met de WAO en de AAW vormde de ZW de verzekering tegen loonderving in

het geval van <v6ei<fronge.rcA/fc/ie;</ wege/« z/e/fc/e o /ge6re£\ De Ziektewet verzekerde

tegen loonderving gedurende de eerste 52 weken van het verzuim. Daarbij ging het om

het verlies aan inkomen dat veroorzaakt werd doordat een werknemer zijn of haar e/^e«

werkzaamheden niet meer kon uitvoeren wegens ziekte of gebrek. De AAW en de WAO

traden in werking na die periode en kenden dus een wachttijd van een jaar. Bovendien

verschulde het arbeidsongeschiktheidscriterium van dat van de Ziektewet, in de zin dat

het betrekking had op o//e £a«£fcare, dat wil zeggen algemeen geaccepteerde arbeid' en

niet alleen op de werkzaamheden die een werknemer op het moment van de ziekmelding

verricht. De bepaling van de hoogte van de uitkering was gebaseerd op de theoretische

mogclijkheid of iemand in staat was om inkomsten uit arbeid te verkrijgen die gelijk

stonden aan zijn oude inkomen, daarbij aangetekend dat voor de hoogte van de uitkering

een maximum was vastgelegd. Afhankelijk van het inkomensverlies werd een gehele of

een gedccltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering vastgesteld. Deze aspecten van de

WAO zijn tot op heden niet gewijzigd. .,

Tussen begin 1994 en nu is Ziektewet en de uitvoering daarvan, of beter gezegd de

controle en begeleiding van werknemers gedurende de eerste 52 weken van de ziekte,

drastisch verändere!. Voor 1994 was de uitvoering van de Ziektewet middels de Organi-

satiewet Sociale Verzekering (OSV), opgedragen aan de Bedrijfsverenigingen (Veerman,

1990). Bedrijfsverenigingen waren bedrijfstakgewijze organisaties van werkgevers en

werknemers. De Bedrijfsverenigingen waren verantwoordelijk voor de premie-inning, de

controle en de uitkering van het ziekengeld. In Nederland waren in 1995 achttien be-

drijfsverenigingen, waarvan dertien nun administrate lieten verzorgen door het GAK, het

Gemeenschappelijk Administratie Kantoor. De BVG was een van de zogenaamde zelfad-

ministrerende bedrijfsverenigingen, die de uitvoering in eigen beheer hidden*.

Binnen de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen en het GAK was de vaststelling

van arbeidsongeschiktheid opgedragen aan de medische dienst \ die daarvoor rapporteurs

Ziektewet en verzekeringsartsen in dienst had. De medische dienst bracht verslag uit aan

de uitkeringsafdeling. die al dan niet overging tot uitkering. De bedrijfsvereniging was

form eel verantwoordelijk voor het besluit. In de praktijk werd een advies van de medi-

sche dienst vrijwel altijd opgevolgd. Het ziekengeld werd, behalve in het geval van

werkloosheid, uitbetaald aan de werkgever. Bij werkloosheid werd de WW-uitkering bij

ziekte stop gezet en het ziekengeld rechtstreeks aan de verzekerde uitbetaald.

32



Op dit moment is de betaling vanuit de Ziektewet voor een groot deel van dc werkne-

mers buiten werking gesteld* en vervangen door de Wet uitbreiding loondoorbetalings-

plicht bij ziekte (Wulbz)". Sinds I maart 1996 hebben werkgevers een loondoorbcta-

lingsverplichting bij ziekte van nun werknemers gedurende de cerste 52 weken van het

verzuim en ligt de verantwoordelijkheid voor de verzuimbeoordeling en begeleiding

gedurende het hele 'ziektewetjaar' in handen van werkgevers. Werkgevers moeten /ich

bij de uitvoering van dcze taken laten bijstaan door deskundigen In de praktijk nemen

veel instellingen daartoe een commercieel opcrerendc Arbo-dienst in de arm'°. Over de

precieze diensten die dcze Arbo-diensten aan werkgevers leveren worden contractcn

afgesloten. De facto ligt de beoordeling en begeleiding van verzuim gedurendc dc ecrste

52 weken daarmee in handen van artsen in dienst bij dc arbo-dienst. Naast die eontrole-

rende en begelcidendc taken die voorheen door de Bedrijfsvercnigingcn werden uitge-

voerd voeren deze nieuwe Arbo-diensten ook bedrijfsgczondhcidstuken uit. De Uitvoe-

ringsorganisaties (voorheen Bedrijfsverenigingcn genoemd) houden een controlcrende

taak ten opzichte van de Arbo-diensten op het gebied van arbcidsongcschikthcidsbeoor-

delingen.

In de tussenliggendc periode hebben werkgevers afhankelijk van dc groottc van hun

bedrijf een eigen risico-periode ten aanzien van het verzuim van hun werknemers gehad

van twee of zes weken". Dat betekende dat werkgevers cen loondoorbctalingsverplich-

ting hadden cn verantwoordelijk waren voor dc verzuimcontrole en begeleiding geduren-

de de eerste 2 of 6 weken van het verzuim van de werknemer. Daarna namen de be-

drijfsverenigingen deze taken over. Werkgevers konden hun verantwoordelijkheid voor

verzuimbegeleiding en controle uitbesteden. In de overgangsperiode waren drie verschil-

lende type diensten op dat terrein actief. In de eerste plaats de oude Ikdrijfsverenigin-

gen, ten tweede de Bedrijfsgezondheidsdiensten en ten derde nieuw opgerichte Arbo-

diensten".

Gedurende de partieipatieperiode van dit onderzoek trof de BVG maatregelen om op

al deze Veränderungen te antieiperen. Vanuit de BVG is in juni 1994, in samenwerking

met anderen de Arbo-dienst 'Avios-Arbo' opgericht. Deze dienst heeft de sociaal-mcdi-

sche verzuimbegeleidingstaak van de BVG voor een groot deel over genomen. Een deel

van het personeel is overgenomen door deze nieuwe ARBO-dienst. Instellingen die

voorheen onder de BVG vielen hadden de mogelijkheid om dc controle gedurendc de

eerste twee of zes weken zelf uit tc voeren of door een andere dienst tc laten verrichten.

Indien instellingen daartoe geen uitdrukkelijk verzoek indienden werden deze taken

automatisch overgenomen door Avios-Arbo. In ieder geval tot 1 januari 1995 heeft

Avios-Arbo deze taken voor het grootste deel van de 'oude' BVG instellingcn verricht.

De betrokkenheid van artsen bij de uitvoering van de Ziektewet werd gelegitimeerd

door het feit dat het criterium voor arbeidsongeschiktheid gelegen is in het door ziekte of

gebrek niet kunnen uitoefenen van de eigen werkzaamheden. Artsen, in het bijzonder



verzekeringsartsen, zijn belast met de taak om te beoordelen of iemand al dan niet te-
recht een beroep doet op de wet. De taak van artsen is echter niet beperkt tot het consta-
teren van door ziekte of gebrek veroorzaakte arbeidsongeschiktheid. In de Ziektewet
wordt tevens aangegeven dat de geneeskundige het in het belang van de werknemer kan
vinden dat deze passende arbeid verricht bij ongeschiktheid voor zijn eigen werk (art.
30)", dat de werkgever in zulke gevallen verplicht is deze arbeid ter beschikking te
stellen en dat de werknemer zieh tijdig onder geneeskundige behandeling moet stellen,
de geneeskundige voorschriften moet opvolgen en zijn genezing niet mag belemmeren
(art.44). Voor verzekeringsartsen betekende dat, dat ze naast het vellen van een oordeel
over de rechtmatigheid van het verzuim tevens tot taak hadden er voor te zorgen dat het
verzuim tot een minimum beperkt werd. Deze taak werd meestal aangeduid als rei'nte-
gratiebevorderend of begeleidend. Deze op begeleiding en verzuimbeperking gerichte
activiteiten zijn in de nieuwe situatie steeds belangrijker geworden.

3. Procedurcgang binnen de BVG .• .- <

Dit onderzoek rieht zieh op de verzekeringsgeneeskundige praktijken die bij de aanvang
van het onderzoek in 1994 binnen de Bedrijfsvereniging voor Gezondheid, Geestelijke en
Maatschappelijke belangen (BVG) waren gelokaliseerd. De BVG was bij de aanvang van
het onderzoek verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet bij de bij de BVG
aangesloten bedrijven cn instellingen. Zoals als de naarn al aangeeft betreft dat instellin-
gen in de sectoren gezondheidszorg en welzijn. Zoals gezegd zijn deze taken voor wat
betreft de verzuimcontrole en begeleiding voor een groot deel overgenomen door Avios-
Arbo. Later zijn daar ook bedrijfsgezondheidszorg taken aan toegevoegd.

De eerstc maanden na de formele oprichting van de Arbo-dienst hebben zieh slechts
heel langzaam wijzigingen voltrokken in de struetuur van de uitvoering. In eerste instan-
tie deden dezelfde mensen op dezelfde locaties hetzelfde werk en was alleen hun werk-
gever veranderd (van BVG naar Avios-Arbo). Avios-Arbo heeft ook de instellingen en
bedrijven voor wat betreft de ziektecontrole en begeleiding voor een groot deel van de
BVG overgenomen. Het afsluiten van 'commerciele' contracten met deze instellingen,
die de mogclijkheid hadden om voor een andere Arbo-dienst te kiezen, is pas per 1
januari 1995 ingegaan.

In dezc paragraaf zal ik beschrijven hoe de medische afdeling van de BVG vorm gaf
aan haar controle en begeleidingstaak. Dat wil zeggen welke activiteiten door wie op
welk moment werden uitgevoerd. Deze werkwijze is tijdens het onderzoek, ondanks de
formele overname van deze taken door Avios-Arbo, niet gewijzigd.
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Een werknemer die wegens ziekte van mening is zijn of haar werk niet te kunnen doen.

meldt zieh zick bij dc werkgever. In vcel instellingen is een /ogenaamd vcr/.uimprotocol

van kracht, waarin rcgels en procedures ten aanzien van omgang met zieke werknemers

binnen de instelling zijn geregeld. Naast ziekmcldingsproccdurcs zijn daarin ufspraken

vastgelcgd ten aanzien van de omgang met verzuim door dc instelling (/ic verdcr onder

verzuimbeleid binnen de instelling). Als werknemers opgenomen zijn in ccn intrumurulc

instelling wordt dit eveneens vermeid. De zicke werknemer krijgt dan ccn formulier,

waarop de datum van ontslag kan worden vermeld en dat wordt opgestuurd bij ontslag

uit de instelling. Gedurendc de opname vindt geen controle plaats door de BVG.

Rapporteur ziektewet " • • • •

Een ziekmelding van een werknemer komt bij de BVG binnen via de werkgever bij de

administrate van dc medische dienst. In prineipe wordt ccn ziekc werknemers binnen

enkele werkdagen bezocht door de rapporteur zicktewet van dc DVG. Dc rupportcur

ziektewet vult tijdens dit bezock een formulier in, waarop naast naar persoonsgegevens

gevraagd wordt naar de reden van het verzuim. de acties die iemand onderncemt/onder-

nomen heeft om van zijn ziekte af tc komen (bezoek arts, therapie, medicijngebruik etc.)

en de verwachting ten aanzien van dc duur van het verzuim. I)c rapporteur heett de

bevoegdheid om, vanaf de dag van zijn bezoek toestemming tc geven vmir vcr/.uim

gedurende een periode van maximaal twee weken, indien de duur van het ver/.uim gezien

de klachten redelijk lijkt. Als de zieke werknemer aangeeft dat hij of zij denkt dat het

verzuim langer dan twee weken gaat duren verwijst de rapporteur zicktewet dc werkne-

mer door naar het spreekuur van de verzekeringsarts. De zicke werknemer wordt even-

eens naar de verzekeringsarts doorverwezen als de rapporteur van mening is dat de zieke

werknemer langer denkt te verzuimen dan gezien zijn klachten noodzakelijk is. Als de

klachten van een ziekc werknemer psychisch van aard zijn of werkgerclateerd volgt in

prineipe altijd een verwijzing naar de verzekeringsarts, dus ongeacht de door de werkne-

mer verwachte duur van het verzuim. De zieke werknemer ontvangt via de administrate

van de BVG een oproep voor het spreekuur van de verzekeringsarts. Na opname in een

intramurale gezondheidszorginstelling volgt na ontslag uit deze instelling meestal direct

een oproep voor het spreekuur van de verzekeringsarts.

Spreekuur verzekeringsarts

Alle door de rapporteur doorverwezen zieke werknemers worden in prineipe binnen dric

weken opgeroepen voor het spreekuur van de verzekeringsarts. Voorafgaande aan het

spreekuur heeft de verzekeringsarts beschikking over het dossier van de /.ick gcmelde

werknemer. Dat dossier bevat de aantekeningen van de rapporteur ziektewet over de

ziekmelding in verband waarmee de werknemer is opgeroepen cn, indien daar sprake van
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is, informatie over het zogenaamde verzuimverleden van de zieke werknemer: alle ziek-

meldingen en de duur daarvan van de afgelopen jaren en dossieraantekeningen van de

verzekeringsarts indien de werknemer in het verleden eerder een bezoek heeft gebracht

aan de verzekeringsarts. De verzekeringsarts heeft voorafgaande aan het spreekuur geen

beschikking over informatie ten aanzien van eventuele diagnose en behandeling van de

klachten van de werknemer uit de zogenaamde curatieve sector.

De verzekeringsarts heeft tot taak te beoordelen of het verzuim van de werknemer

rechtmatig is en om de werknemer, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, te begeleiden

om terug te keren in zijn of haar werkzaamheden. Ten behoeve van deze begeleiding

beschikt de verzekeringsarts over een aantal instrumenten. Op de eerste plaats kan de

verzekeringsarts gebruik maken van een zogenaamde gedeeltelijke hervatting. waarbij de

werknemer slechts een gedeelte van zijn of haar taken opneemt en/of slechts een deel

van het aantal uren gaat werken. Op de tweede plaats is het mogelijk om mensen op

arbeidstherapeutische basis te laten werken. Dat wil zeggen dat mensen werkzaamheden

uitvoeren, zonder dat daar betaling tegenover staat. Werknemers zijn dan boventallig

aanwczig en worden betaald uit de ziektewet. Tenslotte is er de mogelijkheid om mensen

tijdelijk andere werkzaamheden te laten doen. Deze drie instrumenten worden vaak in

combinatie gcbruikt.

Alhoewel de verzekeringsarts in principe vrij is om de inrichting van de gesprekken

met de zieke werknemer te bepalen, biedt de BVG ondersteuning in de vorm van een

uitgewerkte systematiek voor gespreksvoering. Deze systematiek. het klein-werk-mo-

del''' genoemd, is gebaseerd op het model van de argumentatieve claimbeoordeling. Het

uitgangspunt van dit model is dat de zieke werknemer met een claim komt. namelijk dat

hij of zij niet kan werken wegens ziekte. De zieke werknemer moet deze claim beargu-

mentcren, de verzekeringsarts beoordeelt of de claim aannemelijk is, en of die aanneme-

lijkheid gebaseerd is op ziekte. Daartoe beschikt de verzekeringsarts over de mogelijk-

heid om informatie op te vragen bij behandelend arisen en/of therapeuten van de zieke

werknemer, voorzover deze daar toestemming voor geeft. Vervolgens beoordeelt de

verzekeringsarts of de arbeidsongeschiktheid herstelbaar is, en, als dat het geval is. of de

werknemer adequaat herstelgedrag vertoont. Het werkmodel bevat een vijftal thema's die

in het gesprek ter sprake moeten komen, te weten, het inventariseren van de claim zelf,

de redenen van de claim, het toetsen van de aannemelijkheid van de claim, het stellen

van de prognose en het beoordelen van de gezondheid van de werknemer aan de hand

van het gesprek. Deze vraaggebieden zijn echter te omvangrijk om binnen de tien minu-

ten die staan voor een eerste gesprek te worden besproken. De thema's komen daarom

meestal gedurende een aantal opeenvolgende gesprekken aan de orde. In het eerste

gesprek staat met name de vraag centraal of de verzekeringsarts van doen heeft " met

een 'pluis' geval (duidelijk arbeidsongeschikt die weldra effectief door de client bestre-

den zal worden) of een 'niet-pluis' geval (onduidelijk of arbeidsongeschiktheid echt
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bestaat en/of risicos van langdurig verzuim al dan nict omdat het herstelgedrag insuffi-

cient is)" (De Boer. 1991). Voor ecn tweede gesprek is het mogelijk om twintig minuten

te reserveren indien dat nodig is. Het klein-werk-model hevat voorbeelden van vragcn cn

een opbouw voor het gesprek die het mogelijk moeten makcn de tien minuten gesprek-

k e n e f f i c i e n t i n t e r i c h t e n . . > * » « ^ H * » « • . n a 4 : • * « » i r » .* . -» , : ,1 < > •••.!.., , „ • j «

Het klein-werk-model is een handreiking aan verzekeringsarts, daarnaast is er een rap-

portageprotocol, waarin aangegeven wordl welke vraaggebieden in ieder geval in het

gesprek aan de ordc moeten komen en waarover gerapporteerd moct worden Dc verslag-

legging van verzekeringsarts wordt aan de hand van dit protocol stcekprocfsgcwijs

gecontroleerd. •- < * - •• . • » - . , . ( a , . , . . , : » , , , , » . , '. ^ > - - .- • • . : • . . - •

D e a r b e i d s c o n s u l e n t ••"'•* " *•'• "+"' •*

De verzekeringsarts kan in het kader van verzuimcontrole en begeleiding gebruik makcn

van de diensten van de arbeidsconsulcnt. De arbeidsconsulent is met name bclast met

arbeidskundige aspecten van het verzuim. Daarbij gaat hol op de cerstc plaats om hct

berekenen van loonwaarden, als werknemers gedecltclijk hun eigen wcrkzaamhcdcn

uitvoeren of gedeeltelijk in vervangende werkzaamheden bezig zijn. Ten tweede advi-

seert de arbeidsconsulent over aanpassingen van de werkpick indien die nodig zijn om de

reintegrate van een werknemer mogelijk te makcn Op de derde plaats kan dc urbeids-

consulent bemiddelen als er sprake is van arbeidsconllictcn. Dc arbeidsconsulent voert

dan gesprekken met de ziekc werknemer, en met toestemming van dc werknemer ook

met de werkgever en eventueel met werknemer en werkgever gezamenlijk. Dc arbeids-

consulent werkt in opdracht van de verzekeringsarts en rapporteert ook aan de verzeke-

ringsarts. De verzekeringsarts blijft verantwoordelijk voor adviezen ten aan/.icn van de

arbeidsongeschiktheid en besluiten ten aanzien van aanpassingen etc.

• • • •• . . . - . . ' - ' - : , ( : . • . , . • ' v ; . t v r .. ••• • - i , . - . . ,

Werkorganisarie en intern overleg

De rapporteur ziektewet, de verzekeringsarts en de arbeidsconsulent, aangevuld met cen

administratief medewerker, vormen samen een verzuimteam. De verzekeringsarts is

teamleider en verantwoordelijk voor de werkzaamheden van zijn of haar teamgenoten.

Het verzuimteam werkt in prineipe bedrijfsgericht, dat wil zeggen dat de verzuimcontrole

en begeleiding van een aantal instellingen of bedrijven onder de verantwoordelijkhcid

van een team vallen. De rapporteur ziektewet rapporteert over zijn werkzaamheden aan

de verzekeringsarts en vraagt in geval van twijfel om advies. Afhankelijk van hct team,

worden alle door de rapporteur bezochte werknemers besproken of komcn allccn de

gevallen waarmee de rapporteur geen raad weet aan de ordc Alle verzuimteams staan op

hun beurt onder leiding van het hoofd medische dienst. ledere maand rapporteert het

team over haar werkzaamheden in de vorm van kwantitatieve gegevens. Ten tijde van
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het onderzoek was dit voornamelijk een administratieve procedure en werd dergelijke
informatie voor kennisgeving aangenomen door het hoofd medische dienst.

Sociaal Medisch Team
Naast het houden van een spreekuur is het overleg met de werkgever een belangrijke
taak van de verzekeringsarts. Bij grotere instellingen is dit overleg veelal geinstitutionali-
seerd in het zogenaamde Sociaal Medische Team (SMT). Het SMT is een regelmatig
terugkerende bijeenkomst tussen de verzekeringsarts, de verantwoordelijke voor perso-
neelsbeleid binnen de instelling (personeelsconsulent, hoofd personeelszaken, soms een
directielid), indien aanwezig de bedrijfsarts, en in sommige gevallen direct leidinggeven-
den. De wijze waarop het SMT is ingevuld loopt sterk uiteen. Deze invulling is afhanke-
lijk van zowel de ideeen en wensen van de instelling als die van de verzekeringsarts. Zo
geven sommige instellingen aan geen behoefte te hebben aan adviezen van de artsen, en
vindt het SMT in het geheel niet plaats. In andere situaties is ofwel de werkgever orwel
de verzekeringsarts met name geinteresseerd in de bespreking van opvallende of langdu-
rige 'verzuimgevallen' en bestaat het SMT uit een bespreking van deze gevallen. In weer
andere situaties hechten werkgever en/of verzekeringsarts veel waarde aan het gehele
verzuimbeleid, en wordt in het overleg, naast de bespreking van individuele gevallen,
veel aandacht besteed aan de bespreking van verzuimstatistieken van de instelling, de
betekenis van deze cijfers en mogelijke veranderingen binnen de instelling om verzuim
terug te dringen.

Het verzuimbeleid binnen de instelling
Begin jaren '90 formuleert de BVG expliciet de taken van de werkgever ten aanzien van
verzuim (BVG, 1992, 2). "hoewel de BVG een duidelijke taak heeft in verlaging van het
verzuim, is het ziekteverzuim in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het mana-
gement van de instelling". De BVG stimuleert instellingen om een verzuimbeleid te ont-
wikkelen dat uit drie onderdelen bestaat. 1) een registratie van het verzuim; 2) een ver-
zuimprotocol; 3) de kwaliteit van arbeid en organisatie. De registratie van het verzuim
vindt plaats op instellings- en afdelingsniveau en heeft tot doel inzicht te verschaffen in
de ontwikkeling van het verzuim, op grond waarvan problemen gesignaleerd kunnen
worden en preventief beleid ontwikkeld kan worden. Het verzuimprotocol regelt taken,
verantwoordelijkheden en activiteiten van de verschillende betrokkenen binnen de instel-
ling bij het begeleiden van individueel verzuim. Binnen de instelling heeft de direct
leidinggevende vaak een belangrijke taak bij de verzuimbegeleiding, in de zin dat deze
contact dient te onderhouden met de zieke werknemer en als eerste aanspreekbaar is om
de mogelijkheden voor aangepaste werkzaamheden te bekijken. De aandacht voor kwali-
teit van arbeid en organisatie is gericht op het bestrijden van de oorzaken van verzuim.
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onder andere op grond van Signalen die naar voren komen in de ernte twee ondcrdelen
van het verzuimbeleid.

Contacten met de behandelende sector

De verzekeringsarts heeft tot taak om de claimklacht van /iekc werknemers te beoorde-

len en ziekc werknemers tc begclcidcn gedurcnde het wcrkhcrvattingstraject Veel zieke

werknemers zijn voor hun klachten onder behandeling van ecn huisarts, een therapeul of

een specialist. De verzekeringsarts heeft tot taak om zieke werknemers te stimulcren om

hun klachten te verhelpen. Daartoe kan hij zieke werknemers aanmoedigen om zieh

onder behandeling te stellen. De verantwoordelijkhcid van de behandeling van klachten

ligt echter bij de 'behandclaars'. Tcr ondersteuning van hun adviezen ol" oordclen ten

aanzien van de werkhervatting kunnen verzekeringsartsen wel informatie inwinnen bij

behandelend arisen. Voor de uitwisseling van informatie tussen verzekeringsartsen en

curatief werkzame artsen zijn door de KNMG gedragsrcgels nccrgclcgd in het 'Besluit

en rapport inzake geneeskundige verklaringen. intercollegiate inlormatic cn medische

informatie', het zogenaamde "groene boekje". Daarin wordt aangegeven dat curatief

werkzame artsen zieh moeten onthouden van het verstrekken van geneeskundige vcrklu-

ringen over arbeids(on)geschiktheid. maar dat betckent niet dat hij daarover geen advics

mag geven. Uitgangspunt bij het verstrekken van intercollegiate informatic is in het

algemeen dat pas informatie gevraagd wordt na een eigen onderzoek van cn een voorlo-

pig oordeel over de patient en wel met diens toestemming. Alleen relevante (strikt nood-

zakelijke), objeetiveerbare gegevens mögen worden verstrekt en in prineipe schriftelijk

(KNMG, 1987; Cuypers e.a., 1992)". In de praktijk maakten verzekeringsartsen weinig

gebruik van de mogelijkheid om informatie op te vragen bij de curatieve sector.

Over de uitwisseling van informatie tussen verzekeringsartsen en de behandelende

sector is in de loop der jaren veel gediscussieerd (Meershoek, 1993). Alhoewel beide

partijen in deze discussie genuaneeerde en veranderende opvattingen naar voren brengen,

beweegt de discussie zieh tussen twee tegengestelde argumentatielijnen. Onder verzeke-

ringsartsen wordt regelmatig de klacht geuit dat de medewerking van behandclend artsen

te wensen overlaat. Binnen de behandelende sector wordt de terughoudendheid ten

opzichte van het verstrekken van informatie veelal erkend. De motivatie die binnen de

behandelende sector wordt gegeven voor die terughoudendheid is gebaseerd op het

beroepsgeheim en daarmee samenhangend de scheiding van controle en behandeling.

Volgens deze argumentatie zou het verstrekken van informatie aan de verzekeringsarts

een inbreuk kunnen betekenen op de vertrouwensrelatie tussen behandelend arts en pati-

ent gezien de controle taken die de verzekeringsarts uitvoert. Die vertrouwensrelatie kan

worden geschaad omdat niet is uitgesloten dat de verzekeringsarts, uit hoof de van zijn

funetie, deze informatie gebruikt om besluiten te onderbouwen die tegen de wensen van

de werknemer/patie nt ingaan. Bovendien moeten verzekeringsartsen adviseren ten behoe-



ve van derden, waardoor het risico bestaat dat vertrouwelijke informatie in handen van

derden (de werkgever) terecht komt. De belangrijkste argumenten die verzekeringsartsen

tegen deze redenering in hebben gebracht zijn ten eerste dat hun werk veel minder con-

trolerend van aard is dan voorgesteld wordt. Een groot deel van hun werkzaamheden is

gericht op begeleiding en om die goed te laten verlopen onderhouden ook verzekerings-

artsen wel degelijk een vertrouwensrelatie met de zieke werknemer. Bovendien zijn ook

verzekeringsartsen gebonden aan het beroepsgeheim en zijn zij in hun advisering aan

derden niet verplicht de medische informatie waar zij hun oordeel op baseren openbaar

te maken.

De laatste jaren zijn beide partijen in toenemende mate overtuigd geraakt dat een

goede samenwerking en informatieverstrekking tussen verzekeringsarts en behandelend

arts ten goede komt aan de zieke werknemer (Post, 1994; Levi, 1994; K.NMG, 1996).

Dcsalniettemin is er nog steeds onenigheid over de vraag hoe die informatieverstrekking

gestalte moet krijgen en welke informatie dan overgedragen zou moeten worden. Deze

contacten zijn moeizaam, mede omdat een deel van zowel de behandelend artsen als de

verzekeringsartsen hechten aan het principe van de scheiding van verantwoordelijkheden

(Combe en Streng, 1991). Dat betekent dat de behandelend arts verantwoordelijkheid

nee ft over de behandeling en de verzekeringsarts over adviezen ten aanzien van

arbeids(on)geschiktheid en werkhervatting. Met de komst van de Arbo-diensten is deze

discussie opnieuw opgelaaid omdat de athankelijkheid van verzetfenhgsansen leu upzii.il-

te van de Arbo-diensten en de werkgevers is vergroot (Croon en De Boer, 1994; De

Boer e.a. 1995; Spreeuwenberg, 1996). De eerder genoemde argumenten van behande-

lend artsen om terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie hebben daardoor

weer aan kracht gewonnen.

Het beoordelingswerk van de verzekeringsarts bestaat dus voor een belangrijk deel uit

het voercn van gesprekken met zieke werknemers. Deze werknemers zijn over het alge-

meen door de rapporteur Ziektewet verwezen naar de verzekeringsarts. Bij de begelei-

ding maakt de verzekeringsarts gebruik van de arbeidsconsulent, die als een soort ver-

lengde arm van de verzekeringsarts fungeert. Naast de gesprekken met de werknemer

voert de verzekeringsarts overleg met de werkgever en heeft hij incidenteel overleg met

behandelaars. In de gesprekken tussen werknemer en verzekeringsarts zijn de behan-

delend arts en de werkgever als relevante anderen aanwezig, in die zin dat over de rol en

het functioneren van deze mensen wordt gesproken.



4. Opzet, methode en analyse

Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te bieden in de logic« van de verzekcringsgeneet-

kundige praktijk. In het vorige hoofdstuk heb ik betoogd dat de logica van dc verze-

keringsgeneeskundige praktijk tot stand komt in het praktisch handelen. nicer specitlck

gedurende de interactie of onderhandelingcn die plaats vinden tusscn vcrschillcndc acto-

ren. Om die logica inzichtclijk te maken is het noodzakelijk om ecn gedctaillccrd bccld

te krijgen van dat praktische handelen. Het gebruik van intensieve ondcr/ocksmelhixJcn

ligt daarbij het meest voor de hand. Omdat het onderzoek zieh rieht op intcructics is

gekozen om gebruik te maken van participerende obscrvaties'".

Het uitvoeren van participerende obscrvaties is een tijdrovende aangelegenhcid Dmir

het onmogelijk is om alles even uitgebreid te bestuderen heb ik me gcconccntrccrd op

die activiteiten die direct gericht zijn op dc arbeidsongcschikthcidsbcoordcling en bege-

leiding en omdat het hier gaat over de v«r;eJten';ig.vxenei».vitiM</ix<r praktijk beperk ik me

daarbinnen tot die activiteiten waar artsen bij betrokken zijn. In concreto zijn dat op de

eerste plaats de gesprekken tussen verzekeringsartsen en zieke werknemers Ten tweede

zijn dat de contacten tussen verzekeringsartsen cnerzijds en 'externen' zoals dc behandc-

lend artsen en de werkgevers (Sociaal Medische Teams) andcrzijds. Ten dcrdc /.ijn dat

contacten die artsen onderhouden met diverse betrokkenen binnen de instclling, zoals

rapporteurs Ziektewet, arbeidsdeskundigen, en afdelingshoofden.

Om deze activiteiten te bestuderen heb ik in de periode mei- Oktober 1994 gedurende

vier maanden participerende observaties uitgevoerd op zes verschillende kantoren van de

BVG. Op ieder kantoor van de BVG heb ik steeds twee weken mecgelopen met een

verzekeringsarts. 's Ochtends hielden deze verzekeringsartsen spreekuur en was ik aan-

wezig bij de gesprekken tussen verzekeringsarts en dienten. In totaal /.ijn ongevcer 250

gesprekken geobserveerd. De dienten die bij de verzekeringsarts op bezoek kwamen

werd gevraagd om toestemming voor het bijwonen van het gesprek door de onderzoc-

ker". In een klein deel van de gevallen (IS) werd die toestemming geweigerd. Naar

redenen voor deze weigering is niet gevraagd. Op basis van dc informatie van verzeke-

ringsartsen zijn er geen aanwijzingen om aan te nemen dat er een specifieke groep

dienten daardoor niet is geobserveerd (er zat geen patroon in naar bijvoorbeeld sekse,

type klachten of type werk), 's Middags hadden de verzekeringsartsen verschillende

activiteiten op het programma. Voor een groot deel waren dat administratieve werkzaam-

heden, telefonisch contacten etc. Ook vergaderingen en bezoeken aan instellingen voor

de Sociaal Medische Teams waren vaak 's middags. In deze activiteiten heb ik gepartici-

peerd voor zover ze van belang waren voor het onderzoek. In totaal ben ik 12 keer mee

geweest naar vergaderingen van Sociaal Medisch Teams. Daarnaast heb ik vergaderingen

bijgewoond. heb ik gesprekken gevoerd met arbeidsconsulenten en ben ik mee geweest

met rapporteurs Ziektewet en een enkele keer met de arbeidsconsulent. Van alle bijge-
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woonde gesprekken zijn gedurende de observaties gedetailleerde aantekeningen gemaakt.
Die aantekeningen zijn zoveel mogelijk dezelfde dag verwerkt tot chronologische versla-
gen van de gesprekken". .•» h* »•.»< ;=t.-.fl* .y_fr<r\;£ : :<• :?,; • ,i. ^ ,i,. - . -»••

De primaire activiteiten van verzekeringsartsen in het kader van de arbeidsongeschikt-
heidscontrole en -begeleiding zijn het voeren van gesprekken met zieke werknemers en,
in mindere mate, het voeren van gesprekken met werkgevers in het kader van de SMT's.
Deze activiteiten staan centraal in dit onderzoek. Op basis van de verslagen van de
participerende observaties is de logica van de verzekeringsgeneeskundige praktijk geana-
lyseerd. Deze verslagen bevatten twee onderdelen. Op de eerste plaats geven ze de
interactie (het gesprek) tussen verzekeringsarts en werknemer respectievelijk werkgever
weer. Ten tweede zijn ook de reacties van verzekeringsartsen voor en na deze gesprek-
ken in de observatieverslagen verwerkt. De gesprekken zijn systematisch geanalyseerd.
Het overige materiaal is meer gebruikt als achtergrond informatie voor de onderzoeker,
die nodig was om de gebeurtenissen binnen de spreekkamer in een context te kunnen
plaatscn. In de analyse wordt daar gebruik van gemaakt om op sommige punten de
conclusies van de analyse te kunnen preciseren. , - *-. fvf - ~, .*•,

De analyse van de gesprekken zelf rieht zieh op de eerste plaats op de structuur van
de gesprekken. Dat wil zeggen hoe ze zijn opgebouwd, wat er aan de orde komt en wat
niet, hoe interactie-partners als vanzelfsprekend op specifieke manieren op elkaar reage-
ren en reacties bepaalde reacties mogelijk maken en andere niet. Ten tweede is gekeken
naar hoc die structurering van de gesprekken een specifieke werkelijkheid produceert.
Dat wil zeggen hoe arbeidsongeschiktheid betekenis krijgt door of in die structurering,
omdat er bepaalde dingen over gezegd en besproken worden terwijl andere onbesproken
blijven. En daarnaast hoe actoren geconstitueerd worden in relatie tot interactiepatronen
omdat gedurende het gesprek bepaalde gedragingen passen en andere niet. Die gedragin-
gen en de afwijzende en stimulerende reacties construeren een bepaald type patienl/client
en (re)construeren wat een verzekeringsarts is. Daarnaast worden in samenhang met de
constructie van arbeidsongeschiktheid ook werkgevers en behandelend artsen geconstru-
eerd. Analytisch kunnen deze twee delen van de analyse, de structurering en de wijze
waarop daarin werkelijkheid wordt geproduceerd. onderscheiden worden. In de praktijk
lopen ze in elkaar over. Bij de analyse van het materiaal ben ik begonnen met het zoe-
ken naar patronen, door de gesprekken met elkaar te vergelijken. Die vergelijkingen
hadden in eerste instantie betrekking op het verloop van het gesprek, maar werden steeds
abstracter. Inzicht in de logica van (delen) van het gesprek maakt het vervolgens moge-
lijk om de rationale van die structuur inzichtelijk te maken en afwijkende of opvallende
zaken te verklaren. Ze geven aanknopingspunten om te begrijpen waarom sommige
reacties niet passen en andere wel.

De reacties van verzekeringsartsen op de gesprekken vervullen een specifieke functie
bij het analyseren van de logica van de praktijk. Verzekeringsartsen geven na afloop van
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de gesprekken een reconstmctic van wat er in die gesprekken gebeurd is en waarom zij

op een bepaalde manicr hebben gereageerd. Die reconstmctic is niet zozecr opgcvat als

een 'vcrslag' van het gcsprek. maar geeft inzicht in welke zaken voor de vcrzekenngsarts

kennelijk op het spei staan, bijzonder worden gevonden of gelcgitimeerd moeten worden.

Die reacties zeggen icts over het concrete gcsprek of de concrete client, maar geven

tevens aanknopingspunten om vanzclfsprckendhcden en bijzondcrhedcn in de praktijk op

het spoor te komen. Voor dit onderzoek is vooral op die tweede manicr naar deze reac-

ties gekeken.

De idcntiteit van actoren wordt niet in speeifieke fases van het gesprek geprodueeerd,

maar in het gesprek als gehcel. Bij de vcrslaglcgging van de analyse is er dun ook voor

gekozen om niet de chronologic van net gesprek te volgcn, maar om de hoofdstukken

thematisch te ordenen. Deze thematische opzet heeft consequentics voor de wijze waarop

hct empirisch materiaal in de Studie het verslag is verwerkt. Ter ondersteuning vun de

analyse worden fragmenten uit de gesprekken in de tekst opgenomen. / i j vormen de

ondersteuning van de argumentatie in de diverse hoofdstukken. Er zijn geen integrale

gesprekken in de tekst opgenomen. De centralc vraagstelling in dit bock is ook niet

gencht op de letterlijkc v er loop van de gesprekken. maar op de logica van hct gehcel De

logica of het patroon dat in de interacties onderzocht wordl gaat niet in op letterlijke

opeenvolging van precieze uitingen", maar op de samenhang tussen intcractic-ondcrdc-

len en de wijze waarop zij 'realiteit' produceren.

Het systematische karakter van de analyse vindt zijn weerslag in de opbouw van het

boek. In de empirische hoofdstukken Staat steeds de constructie van de idcntiteit van een

van de actoren centraal. De constructie van arbeidsongeschiktheid en de idcntileiten van

actoren vindt echter in onderlinge wisselwerking plaats. Alhocwel het accent steeds op

een van de actoren ligt, komen ook andere onderdelen in de hoofdstukken meer zijde-

lings aan de orde. In hoofdstuk drie Staat de constructie van de client centraal. In hoofd-

stuk vier de constructie van de behandelaar en in hoofdstuk 5 de constructie van de

werkgever. De identiteit van de verzekeringsartsen komt in alle hoofdstukken aan bod,

omdat zij in deze praktijk direct interacteren met alle drie deze actoren. Voor de con-

structie van arbeidsongeschiktheid geldt hetzelfde; dat is het product van alle interacties

tezamen.

Noten

1. Generaliseren vindt hier plaats door abstractie. Deze opvatting ten aanzien van genera! iseerbaarheid is
gangbaar binnen het zgn intensieve onderzoek (Van der Veen, 1990; Komter, 1983, Schuyt, 1986; Harre,
1979). Intensief onderzoek Staat tegenover extensief onderzoek. Extensief onderzoek wordt gekenmerkt
door de bestudering van een gering aantal kenmerken bij een voor een bepaalde populaiie representatieve
steekproef. Uilkomsten van dit type onderzoek is generaliseerbaar naar de populaiie De methoden die bij
dit type onderzoek gehanteerd worden zijn bijvoorbeeld surveys. Intensief onderzoek probeert daarentegen
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de aspectrijkdom van verschijnselen zo veel mogelijk intact te laten en rieht zieh dan ook op gedetailleer-
de bestudering van beperkt aantal cases Generaliseerbaarheid heeft hier geen betrekking op de populatie
maar op het verschijnsel. Onderzoeksmethoden die voor intensief onderzoek worden gebruikt zijn bijvoor-
beeld partieiperende observaties en diepte-interviews.

2. De Bedrijfsvercniging BVG bestaat inmiddels niet meer. Een deel van de taken en mensen die vroeger
onderdeel uit maakten van de organisatie BVG zijn overgeheveld naar de Arbo-dienst Avios-Arbo. Het
regierende deel van de BVG is gefuseerd met de voormalige bedrijfsvereniging DETAM (Bedrijfsver-
eniging voor detailhandel, ambachten en huisvrouwen) tot de uitvoenngsorganisatie CADANS. De
eigenlijke bedrijfsvereniging is opgegaan in hei Lisv.

3. Ambtenaren zijn verzekerd via het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), dat een vergelijkbare
regeling ten aanzien van loonderving ten gevolge van ziekte of gebrek kent (Veerman, 1990).

4. Letterlijk zijn de criteria als volgt geformuleerd: .. . • . i •... ••>.•;.
'De verzekerde heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte recht op zieken-
geld... Voor de toepassing van deze wet worden onder ziekte mede verstaan: a. zwangerschap en be-
valling; b. gebreken' (art. 19 ZW); 'Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk is hij die ten gevolge van
ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in Staat is om met arbeid te verdienen, hetgeen gezonde
personen met soortgelijke opleiding en ervaring. met arbeid gewoonlijk verdienen' (art. 5 AAW/art. 18
WAO). In de wet TBA, ingevoerd in augustus 1993 is het arbeidsongeschiktheidscriterium gewijzigd:
'arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen
gevolg van ziekte of gebreken....'.

5. Het arbeidsongeschiktheidscriterium in de WAO had oorspronkelijk betrekking op passende arbeid (Ar-
beidsongeschikt..is hij, die ...builen Staat is om met arbeid. die voor zijn krachten en bekwaamheid is
berekend en die met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opge-
dragen, ter plaatsen waar hij arbeid verricht of het laatst verricht heeft of op een nabung soortgelijke
plaats tc verdienen, hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen, van dezelfde soort en van soort-
gelijke opleiding, op /odanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen; an. 18). Met de invoering van de
Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA) op I augustus 1993 is het
begrip 'passend' vervangen door 'alle gangbare' arbeid, waarbij onder gangbaar algemeen geaeeepteerde
arbeid waartoe de werknemer gezien zijn beperkingen nog in Staat is. _̂

6. Een aantal grote bedrijven in Nederland heeft ten aanzien van de uitvoering van de ziektewet nooit of
slechts voor een deel van de taken een beroep op de Bedrijfsverenigingen gedaan. Deze bedrijven, de
zogenaamde Akers (Afdelingskassen en eigen risico-dragers) hielden de uitvoering van de ziektewet
geheel of gedeeltelijk in eigen beheer (Veerman, 1990).

7. De inrichting van de medische dienst en de organisatie van de verzuimcontrole verschilt per bedrijfs-
vereniging.

8. De Ziektewet is nog wel van kracht als vangnet voor bepaalde groepen. Hiertoe behoren onder andere
uitzendpersoneel, mensen die niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn (thuiswerkers of
oproepkrachten), zieke werklozen.

9. Zie voor een uitvoerig overzicht van de regelgeving ten aanzien van de omgang met zieke werknemers:
Ascher-Vonk e.a 1997).

10. Afhankelijk van de bedrijfstak is de effectuering van de plkht van werkgevers om zieh te laten bij-
staan door deskundigen ingegaan per I januari 1996 of per I januari 1998. Voor een deel van de taken
geldt de verplichting dat werkgever zieh laat bijstaan door een gecertificcerde Arbo-diensl. Die verplich-
ting is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Grevelingen en Waanders, I99S). - - •
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11 De loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers gedurende de ecntt 2-« wtkw van he» verzuim is
geregeld middels de Wet lenigdnnging ziekteverzuim (TZ). die in weiiing is getreden op I januari 1994
(Grevelingen en Waanderv 199$).

12. Doe taken voor de werkgever njn geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet Middels de wijzigingen
in deze wet (van kracht sinds I januari 1994) is de werkgever verglicht een ntgenaamd vermimbeleid tc
voeren, waaronder deze taken vallen Hel toezicht van de bedrijfsvcreniging uiuocnngsorganisalie It
geregeld in de Wet Terugdringing Ziekteverzuim (Grevelingen en W«anders, 1995)

13. Dit artikel heeft gedurende de overgangsperiode naar de Wlll.BZ aan betekerm gewonnen Alhocwel
het ook v66r 1994 was opgenomen in dc Ziektewet, werd van deze herplaatsingsmugelijkheden nauwclijks
gebruik gemaakt.

14. Het klein-werk-model is afgeleid uil net groot-werfc-model. een gespreksprotocol dal gebruikt werd in
de tijd dat zieke werknemer pas na 3 maanden op het spreekuur van de verzekcnngsgeneeskundige
verscheen en dat gesprek 45 minuten duurde Gedurende de eersle dne maanden van het verzuim werd de
zieke werknemer gecontroleerd door zgn huisartsverzekenngsgeneeskundige In 1992 is dc inrichting van
de controle veranderd conform het in du hoofdsluk bcschrcvcn werkwijze.

15. Het besluit dateert van 1982 is in de loop der jaren een aantal keren herzien (KNMG, 1917; 1991)
Nieuwe richtlijnen over het omgaan met medische gegevens zijn opgesteld in I99S (KNMG, 1993).
Tijdens het onderzoek was de oude regeling du» nog van kracht,

16. Zie ook noot 1 van dit hoofdstuk

17. dienten kregen een brief van de onderzoeker waarin kort de doelstelling van het onderzoek stand
uitgelegd en werd aangegeven dat de aanwezigheid van de onderzoeker noch de weigering tot medewer-
king van invloed zou zijn op de beoordeling. Deze brief kregen dienten als zij zieh met hun oproep voor
het spreekuur meldeten bij de receptie. Aan de receptie konden zij ook doorgeven als zc be/waren hadden
tegen aanwezigheid van de onderzoekster bij hun gesprek met de verzekeringsafls. De verzekeringsartscn
haalden de oproep voor het spreekuur op bij de receptie voordat zij de client uit de wachtkamer opriepen.
Als op de oproep stond aangelekend dal de cliünt bezwaar had tegen de aanwezigheid van de onderzoek-
ster. werd ik eerst uit de spreekkamer gehaald en werd de client daama pas opgehaald

18. Tijdens deze gesprekken zijn aantekeningen gemaakt, die meestal dezelfde dag ten bchoeve van de
analyse zijn uitgeschreven. De gespreksfragmenten die in de volgende hoofdstukken gebruikt worden zijn
geen letterlijke weergaven. De aantekeningen waren wel dusdanig gedetailleerd dat de I ijn van het gesprek
en de kern van iedere opmerking weergegeven kunnen worden

19. Zoals bijvoorbeeld wel in conversatie-analyse gebruikelijk is.
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1 . I n l e i d i n g ""***' ' " '"' "'•• ' • *' -' ^ - ^ ••-•' ' • - - ^ - • • - • ""

De logica van het handelen in de verzekeringsgenecskundige praktijk pmducccrt "reali-

teit', dat wil zeggen dat fenomenen en subjecten een spccifickc lokaul gcconstrucerde

vorm krijgcn. In dit eerste empirische hoofdstuk Staat dc wijzc waarop in deze logica

dienten (belanghebbenden of zieke werknemers) geconstrucerd worden centraal. Deze

constructie vindt gelijktijdig en in samenhang met andere onderdelen van deze praktijk

plaats, zoals bijvoorbeeld de defmiering of constructie van arbcidsongcschikthcid of dc

verzekeringsartsen. Die laatste twee komen in dit hoofdstuk alleen zijdelings aan dc orde

en zullen in de volgende twee hoofdstukken verder worden uitgewerkt.

Voor het analyseren van het constructicproces van dc dienten vormen de gesprekken

tusscn verzekeringsartsen en zieke werknemers het uitgangspunt. Dc vraag is op welke

wijze de constructie van c/i>/!/en tot stand komt in de gesprekken. Dat wil niet /eggen

dat andere activiteiten op andere plaatsen geen bijdrage Icvercn aan de construeties van

zieke werknemers, of dat het kader of de context waarbinnen het gesprek plaats vindt

niet relevant is. Dat kader wordt in dit onderzoek echter niet op voorhand als gegeven

beschouwd. De rol die verschillende onderdelen uit dat kader speien in de gesprekken, of

speien in de logica van de praktijk vormt een onderdeel van de vraag. Het gaat immers

om de eigen logica van de praktijk. Wat bijvoorbeeld de invloed van wet- en regclgcving

is op datgene dat in de gesprekken gebeurt en in hoeverre verzekeringsartsen op grond

van het wettelijk kader een beterc of machtiger positie innemen dan zieke werknemers,

vormen vragen die niet a priori beantwoord kunnen worden, maar waarvan het antwoord

afhankelijk is van de context. Hoe dergelijke elementcn die praktijk vorm geven is

namelijk afhankelijk van de wijze waarop ze gereprodueeerd worden.

Om het construetieproces van de zieke werknemer in de interactie te analyseren zal ik

in dit hoofdstuk de stijl van de gesprekken tussen zieke werknemers en verzekeringsart-

sen bespreken. Ik zal laten zien dat verschillende onderdelen van het gesprek, zowcl door

de wijze waarop ze worden vorm gegeven als door de inhoud van de gespreksagenda,

gezamenlijk een speeifiek type dient tot stand brengen.

In de eerste paragraaf ga ik in op de rolverdeling tussen verzekeringsartsen en zieke

werknemers in de interactie. Die rolverdeling komt in het begin van het gesprek expliciet

aan de orde, maar transformed! gedurende de interactie. In deze paragraaf ligt het accent

op de begin-fase van het gesprek. In de tweede paragraaf ga ik in op de probleemdefini-
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ering die in de gesprekken tot stand komt. Die probleemdefini ering vormt een expliciet
onderwerp in de tweede fase van het gesprek, maar loopt door het hele gesprek heen en
heeft consequenties voor de rolinvulling of constructie van werknemers en verzekerings-
artsen. De derde paragraaf gaat in op het creeren van commitment door te kijken naar de
wijze waarop in latere fases van het gesprek, in lijn met de probleemdefiniering hande-
lingsopties geconstruecrd worden en interactiepartners aan die opties worden gebonden.
In de vierde paragraaf komen mechanismen aan de orde die het karakter van vertrouwen
geven of reguleren kennen. In de conclusie kom ik terug op de vraag hoe middels deze
mechanismen een specifieke 'zieke werknemer' geconstrueerd wordt.

2. Het voorstel voor een rolverdeling

Als zieke werknemers voor de eerste keer op het spreekuur van de verzekeringsarts
komen, worden zij op een bepaalde manier ontvangen. De verzekeringsartsen beginnen
met een korte introductie, waarin zij de bedoeling van het gesprek uiteenzetten.

Ik zal u eent even uitleggen wal de bedoeling is van dit gesprek. Ik ben arts bij de BVG. U heeft zieh

op 16 mei ziek gemeld. In dil gesprek gaan we •/// van a t ji/uadf m/ Ik ga u eerst wat vragen stellen

over of u nu uw wenk weer zou kunnen doen, daarbij wil ik vooral i/w e/gen oordee/ welen. Het

gesprek duurt ongeveer 10 minuten en aan het einde van het gesprek moet ik een oordeel vellen over

of u uw huidige uvrA kunt doen of niet.

Dit ia uw eerste oproep, ik zal u eerst even uitleggen hoe het gaat. U bent opgeroepen in verband met

de ziekmelding van 24 juni. Wij maken afspraken met betrekking tot het wer*. We lopen zo eerst even

de admin istrat ie längs, dan kijken we war u tr van vmaV, eventueel doe ik lichamelijk onderzoek en

aan het einde van het gesprek bespreken we de conclusies.'

Op het eerste gezicht lijken dit tamelijke zakelijke introducties waarin de verzekerings-
artsen aangeven waar het gesprek over gaat, wat van de zieke werknemer verwacht
wordt en hoe hun eigen rol zal zijn. De precieze betekenis van wat in de introductie
gezegd wordt krijgt gedurende het gesprek verder vorm. In de introductie wordt daarvoor
een kader gezet. In die zin doet de introductie dan ook veel, ook al is de betekenis van
wat er gezegd wordt niet precies gegeven en blijken zieke werknemers, zoals we verder
in het hoofdstuk zullen zien, deze 'kaderstelling' lang niet altijd zonder meer te accepte-
ren.

Op de eerste plaats vallen verzekeringsartsen niet met de deur in huis, maar brengen
zij de zieke werknemer op dc hoogte van de doelstelling van het gesprek. Het gesprek
heeft een specifiek doel en door dat expliciet te formuleren wordt tot uitdrukking ge-
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bracht dat de ziekc werknemer mede verantwoordelijk is voor het bereiken van dat doel.

Daarmec wordt een beroep gedaan op de competentie van de zieke werknemer als een

redelijke gesprekspartner.

Daarnaast doen de verzekeringsartsen een bcrocp op de verantwoordelijkheid van de

werknemer in dat proces van naar het doel toe werken. In de rolverdeling die gcformu-

leerd wordt krijgen zieke wwknemcrs een actieve rol toebedceld Knerzijds wordt het

gezamenlijke karakter van 'de onderneming' uitgedrukt. " £<""* »«" u/7 ". " «v muAcn

q/ipraAfn..". En andemjds werden de verantwoordclijkhcdcn van beiden af/ondcrlijk

benoemd. Van de zieke werknemer wordt verwacht dat hij zijn eigen mening geeft over

zijn situatie; de verzekeringsarts legt uit, stell vragen, doet eventueel lichamelijk onder-

zoek. wil dingen weten en oordeelt uiteindelijk over de situatie De /icke werknemer, cn

daar concentreer ik me in dit hoofdstuk op, is medc verantwoordelijk voor het luten

slagen van de doelstellingen. Die verantwoordelijkheid bestaat voor een hclangrijk deel

uit het geven van zijn of haar mening of oordeel over de situatie. De verzekeringsartsen

beschouwen werknemers niet als passieve objeeten, maar als actieve dcclncmcrs. die

geacht worden icts over nun eigen situatie tc vinden. Dat vereist cen bepnaldc mute van

distantie ten aanzien van die eigen situatie. De verzekeringsartsen spreken werknemers

niet alleen aan als competente gesprekspartners. maar ook als mensen die over de com-

petentie beschikken om hun eigen situatie te analyseren'

Met het tonen van interesse voor de mening of het oordeel van de zickc werknemer

introduceren verzekeringsartsen een open houding ten aanzien van de werknemers. Het

gaat in het gesprek over diens opvattingen. Tegelijkertijd bakenen ze het gesprek in de

introduetie al af. Het draait om de situatie nu en niet over het verleden; het gesprek gaat

over werk, en niet over bijvoorbeeld de klachten.

Tenslotte geven verzekeringsartsen met het benadrukken van bepaaldc aspecten die in

het gesprek centraal staan, namelijk de eigen opvattingen van de werknemer, het werk cn

de situatie nu, een meer impliciete boodschap. Verzekeringsartsen antieiperen op een

mogelijke veronderstelling van dienten ten aanzien van de vraag wat van hen verwacht

wordt in het gesprek. Die veronderstelling heeft betrekking op het feit dat dienten /ich

niet bewust zouden zijn van het verschil tussen verzekeringsartsen en behandelend artsen

en er bovendien een tamelijk traditioneel beeld op na houden van arts-patient contacten

in de curatieve sector. De verzekeringsartsen houden rekening met de mogclijkhcid dat

de werknemer er van uit gaat met een 'gewone' arts-patient situatie van doen te hebben,

waar hij of zij zijn klachten en de voorgeschiedenis uit de docken doet en de arts aan-

geeft wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Impliciet bakenen verzekeringsart-

sen hun rol af ten opzichte van die van gewone artsen, en brengen zij tot uitdrukking dat

ook dienten niet de 'gewone' patientenrol op zieh behoren te nemen. Kr wordt van

dienten een actieve bijdrage verwacht en de informatie die verzekeringsartsen willen

hören heeft geen betrekking op de voorgeschiedenis en de diagnose van de curatieve
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sector, maar op de situatie nu in het licht van het werk en het eigen oordeel van de

client. Er wordt dienten duidelijk gemaakt dat de rol van de verzekeringsartsen en het

gesprek gepositioneerd moeten worden in het kader van de arbeidsrelatie van de dienten

en de verplichtingen die die relatie met zieh meebrengt de achtergrond vormen van het

gesprek.

In de ogenschijnlijk neutrale introductie die verzekeringsartsen geven wordt dus al een

vrij speciflek kader van het gesprek naar voren gebracht. We zullen in de volgende para-

grafen zien dat de drie boven genoemde elementen in de rolverdeling en het verwach-

tingspatroon van verzekeringsartsen ten aanzien van de dienten in het gesprek steeds

terugkerende thema's zijn.

3. De werkhervatting als probleem van de client
/ i t ' / « u / A , ZÖU w MVV wt'r* weer *Mnm?n < /om."

In de introductie van de gesprekken plaatsen verzekeringsartsen dienten in de rol van

competentc gesprekspartners. dienten worden geacht actief deel te nemen aan het ge-

sprek en een bijdrage te leveren aan het tot stand brengen van de doelstelling van dat

gesprek. In kort bestck krijgen dienten een eerste indicatie van wat binnen de orde van

dat gesprek valt en wat niet. .

Wat binnen de orde van het gesprek valt, of het onderwerp waar het gesprek over

gaat, wordt door verzekeringsartsen op de agenda gezet. In de wijze waarop verzeke-

ringsartsen het gesprek verder opbouwen, de vragen die zij stellen en de voigorde daar-

van, worden thema's binnen maar impliciet ook thema's buiten de orde van het gesprek

geplaatst. De vragen construeren het probleem dat aan de orde is. De probleemdefini-

ering is niet zozeer een 'bewust' moment, in de zin dat de interactiepartners stil staan bij

de vraag waar ze het over zullen hebben. Ze ligt veeleer besloten in de wijze waarop het

gesprek vorm krijgt: de vragen die worden gesteld, de antwoorden die daarop komen en

de voigorde die daarin optreedt. Die probleemdefiniering heeft invloed op hoe dienten

geacht worden zieh te gedragen. Deze paragraaf gaat in op verschillende onderdelen van

het gesprek waar de probleemdefiniering aan de orde is. Op de eerste plaats is dat bij de

wijze waarop de gesprekken tussen verzekeringsartsen en dienten ingezet worden. Ten

tweede komen onderdelen aan de orde waar verzekeringsartsen 'onderhoudswerkzaamhe-

den' plegen um de probleemdefinitie voortdurend centraal op de agenda te houden. Ten

derde gaat het over de wijze waarop Problemen samengevat worden.

Het gaat over werk
De eerste fase van de gesprekken tussen werknemer en verzekeringsarts kent een grote
uniformitcit. Encrzijds wijst dat op (daadwerkelijk) gebruik van de handleiding voor het
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voeren van gesprekken' die verzekehngsartsen door de BVG aangercikt hcbbcn gckrc-

gen. Anderzijds geeft die uniformiteit aan dat verzekeringsartsen in dezc fase van net

gesprek grote invlocd hebben op de problecmdefini cring. Na de introductic en de besprc-

king van wat administratieve en persoonsgcgevens van dc ackc wcrkncmer, vcrvolgl

men net gesprek met een vraag van de volgende strekking: u . > ,., <.*»$>

v«; U hceft rich 16 mei ziek gemeld. dat is nu mim twee weken geledert ZON K up <*f m<MM#Mr ww

iwenk H«er Aunnen

De vraag "zou u op dit moment weer kunnen werken" is op het eerste gczicht een wat

merkwaardige vraag Als dienten hun werk denken tc kunnen docn, ligt hct nicer voor

de hand dat ze aan het werk gaan en niet op hct spreekuur van dc arts vcrschijncn. Dc

vraag fungeert in het gesprek dan ook niet zozeer als een ree'lc vraag of icniand mogclij-

kcrwijs al weer aan het werk zou kunnen. maar bchclst ccrdcr een statement waarin hcl

onderwerp van het gesprek wordt benoemd: kan iemand werken of niet. De vraag dient

als introductic om de klachten van werknemers op een specifieke wijzc tc besprcken. Met

ontkennende antwoord van de ziekc werknemer dat mecstal volgt\ vormt een spccifickc

opstap om de klachten ter sprakc tc brengen.

cl: nee, dat kan niet. ''

va: woor mcrfa u aan do/ As/ n/rt goo/?

cl: de stress, het werk maakt me gek, ik kan niet slapen, ik vergeet alles ik kan me niet concentre-

ren...

De vraag "waar merkt u aan dat het niet gaat" heeft betrekking op concrete handelingcn

die de zieke werknemer niet meer kan doen en die hij of zij zelf ervaart. Het problcem

dat aan de orde is betreft niet zozeer de lichamelijke klachten. maar de concrete belcm-

meringen die werknemers bij het uitvoeren van hun werk tegen komen. Die problemen

moeten expliciet worden geformuleerd. Bij zaken als vergeetachtigheid en concentrcrcn,

zoals in bovenstaand voorbeeld, is vanzelfsprekend duidelijk dat hct belcmmeringen

betreft die de werkhervatting in de weg Staat. In andere gevallen is niet meteen helder

dat de klachten belemmeringen opleveren. Er wordt dan een extra stap gezet om de

problemen op de juiste wijze te definieren.

va: waar merkt u aan dat u niet kan werken?

cl: de stem, ik ben hees en ik heb last van branderige ogen.

va: en na/ zyn dan /wec/ei de Aeper/l/ngen.'
cl: door die stem ben ik erg moeilijk verstaanbaar, en de kinderen worden er bang van.
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Alhoewel de man concreet benoemt waar hij last van heeft, wordt niet duidelijk welke

belemmeringen dat oplevert voor de uitvoering van zijn taken. De man moet de relatie

tussen klachten en zijn taken expliciteren. Hij werkt als maatschappelijk werker en bege-

leidt gezinnen waarin sprake is van opvoedingsproblemen. De moeilijkheden die hij

ondervindt bij het praten vormen pas een probleem als hij kan duidelijk maken dat hij

daardoor die begeleiding niet goed kan uitvoeren.

Dat de vraag 'waar merkt u dat aan' een specifieke probleemdefiniering naar voren

brengt en inderdaad opgevat moet worden als een vraag naar concrete beperkingen die

zieke werknemers zelf ervaren en die van belang zijn voor de uitvoering van hun werk,

wordt nog duidelijker op het moment dat zieke werknemers een ander antwoord geven.

va: waaraart mer/t/ u rfaf /ie/ mW meer

cl: ik heb veel te veel pijn. Ik ben bij de neuroloog geweest, die zag ook dat het niet goed zat. Nu

moet ik naar een academisch ziekenhuis.

va: waf ri/n prec/cj dt Wac/ifen' ivaart/oor goaf A«/ me/?

De VTOUW beantwoordt de vraag 'waaraan merkt u dat het niet meer gaat' niet met

concrete klachten. Ze noemt dat ze pijn heeft, en stapt daarna over op het behandelings-

trajecl dal ze doorloopt vanwege die klachten. De verzekeringsarts negeert dit antwoord

en herformuleert de vraag door explicieter naar klachten te vragen. Alhoewel het behan-

delingstraject vanuit een medische probleemdefmitie alles te maken heeft met klachten,

doet dat traject vanuit de vraag welke handelingen iemand niet meer kan doen op zijn

werk niet ter zake. Pas als duidelijk is welke problemen de werknemer op zijn werk

ondervindt wordt het eventueel interessant om op dat behandelingstraject in te gaan. In

de opbouw van het gesprek zoals de verzekeringsarts die ziet is het behandelingstraject

(nog) niet aan de orde. De verzekeringsarts probeert dat aan de werknemer duidelijk te

maken door dc inhoud van hct antwoord te negeren en de oorspronkelijke vraag te

herformulercn. Soms verwijzen verzekeringsartsen expliciet naar hun gespreksagenda

voor zij hun vraag herhalen of herformuleren.

va: waaraan merkt u dat?

cl: na een half uur lopen begin ik te sloffen, heb ik pijn in m'n schaambeen en rug. daar krijg ik nu

fysiotherapie voor.

va: HV Aomen i/adWiy/k ferug op de fysiotherapie, u heeft problemen met lopen. heeft u nog andere

klachten?

cl: ik ben moe, ik heb een loodzwaar been en een vaginale infectie.

De verzekeringsarts gee ft hier expliciet aan dat de behandeling van de klachten later in

het gesprek aan de orde komt, om vervolgens zijn oorspronkelijke vraag in een andere

formulering te herhalen. Het bespreken van de therapie of behandeling is, zo blijkt, een
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niet-passend antwoord op de vraag waar merkt u aan dat het niet meer gaat'. De vraag
'waar merkt u aan dat het niet meer gaat' kan wcliswaar opgevat worden als een vraag
naar bijvoorbeeld de diagnose die in de curatieve sector is gesteld, binnen de problecm-
definiering die de verzekeringsarts stell is die diagnose (nog) niet relevant. Hen tweede
regelmatig terugkerend niet-passend antwoord is een verwijzing of besprcking van dc
ziektegeschiedenis. Ook hier proberen vcrzekeringsartsen door herhaling of hcrlormule-
ring van de vraag nun oorspronkelijke agenda, die begint met de vraag 'waarom kunt u
niet werken*, vast te houden. Verzekeringsartsen slagen daar niet altijd in.

va: zou u nu weer aan het werk kunnen?

cl: nou, ik heb griep gehad.

vrn: ik wi l het «eroi even over n « nu nrr>/*n, dan komen w e daama lerug o p de geschiedenis .

cl: ik heb een drukkend gevoe l op de b o m . want ik heb griep gehad. daar heb ik tc lang mee ge lo -

pen, ik had een heel zwaar gevoe l . slijm bij het hoesien, keelpijn en een zware verkoudheid.

va: m<KV wa/ tun/ u o/> </i/ momtrn/ mef?

cl: ik ben snel moe. ik heb gerust

va: if dor e m pro6/e«i> <^«oi «KA'WS^

cl: nou. de fysiotherapeut heeft I voor geschreven

va: de huisarts heeft u doorverwezen naar de fysiotherapie?

cl: ja, ik heb een injectie in de knieen gehad, want daar had ik pijn, dat heeft niet geholpen en toen

moest ik naar fysiotherapie.

va: en wat zijn de problemen?

cl: buigen en strekken.

va: wat is het probleem ten aanzien van uw werk, de kniein of de vermoeidheid?

cl: Nou de vermoeidheid weet ik nog niet, want ik heb nog niet gewerkt.

De verzekeringsarts vraagt de vrouw of ze nu weer aan het werk kan. Dc vrouw begint
daarop haar ziektegeschiedenis te verteilen, en ondanks het feit dat de verzekeringsarts
haar tot twee keer toe onderbreekt om nogmaals te vragen wat er op het moment van het
spreekuur nog aan de hand is, gaat ze door met haar verhaal. De probleemdefinitie van
de verzekeringsarts, die samengevat kan worden met de vraag: 'wat kunt u nict op uw
werk' is een andere dan die van de client: 'ik kan niet werken want dat ik moet rust
houden van de fysiotherapeut'. Verzekeringsarts en werknemer vcrschillcn in boven-
staand fragment van mening over de vraag waar het gesprek over moet gaan. Voor de
verzekeringsarts is van belang wat de belemmeringen zijn die de werknemer ervaart op
het moment van het gesprek. De ziektegeschiedenis is voor de verzekeringsarts (nog) nict
interessant. De vrouw zelf echter lijkt te veronderstellen dat zij haar afwezighcid op het
werk moet legitimeren door te bewijzen dat ze 'echt' ziek is. Die legitimering ligt voor
haar in het verleden. in de reden waarom ze is gestopt met werken en zieh heeft ziek
gemeld. Ze vertelt dingen die ze ook haar huisarts heeft verteld en verwacht dat de
verzekeringsarts daarin geinteresseerd is. Haar antwoord verwijst naar een medische

S3



definitie van 'Wachten'. Ondanks pogingen van de verzekeringsarts om haar te laten
verteilen wat ze nu op haar werk merkt van de klachten, blijft ze die ziektegeschiedenis
centraal stellen. De vrouw probeert de verzekeringsarts te 'overtuigen' van het belang
van haar probleemdefinitie en de verzekeringsarts gaat daar even in mee, om na die
bespreking weer terug te komen op zijn eigen probleemdefinitie. In de volgende para-
graaf zullen we echter zien dat de onderhandeling over de probleemdefinitie in de loop
van het gesprek voortdurend terug komt.

In de eerste fase van de gesprekken tussen verzekeringsartsen en zieke werknemers
wordt een specifieke probleemdefinitie geconstrueerd. De vraag 'zou u nu uw werk
kunnen hervatten' introduceert het probleem: de werkhervatting. En de vragen die daarop
volgen moeten leiden tot een concretisering van dat probleem. Niet de 'medische' klach-
ten maar dc belemmeringen voor de werkhervatting worden geexpliciteerd.

Contacten op het werk
Het vasthouden van dit werkgebonden perspectief staat niet op zieh, maar speelt een be-
langrijke rol in het hele gesprek. Verzekeringsartsen moeten moeite doen om die werk-
hervatting als centraal probleem op de agenda te houden. Ze doen dat door het onder-
wcrp vroeg tc introduceren om er op een later tijdstip in het gesprek op een voor de
hand liggendc manier op terug te kunnen komen en door een aantal vragen in de loop
van de gesprekken steeds te laten terugkeren. Die vragen dwingen werknemers steeds
weer opnieuw over hun werkhervatting na te denken.

Verzekeringsartsen vragen bijvoorbeeld vrijwel altijd na het bespreken van de per-
soonsgegevens wat de werknemer van zijn of haar werk vindt.

va: Aoe zou u ww weri /)<pere/i? zwaar, middelmatig of licht?

cl: lichamelijk niet zwaar, maar geestelijk wel. Door de hoeveelheid, het is nooit genoeg, en door de

complexiteit m.n. door die samenwerking.

va: zou u o/> <̂ " fioffien/ utv

De antwoorden van werknemers op deze vragen zijn kort, ja, of nee, soms geestelijk
niet, maar lichamelijk wel of andersom. Als de werknemers het werk zwaar vinden
geven ze soms een korte toelichting. Verzekeringsartsen vragen niet of nauwelijks door
op het antwoord van de werknemer. De vraag wordt gesteld om later op terug te kunnen
grijpen en tijdens het gesprek makkelijker van het bespreken van de klachten over te
kunnen gaan naar de bespreking van de werkhervatting. Zo verteil een van de verzeke-
ringsartsen na afloop van een gesprek:

Ik vraag altijd eerst naar de persoonsgegevens. dan staat het werk op de agenda, dan kan ik makkelijk

vragen of ze het werk zwaar of leuk vinden, dan verge« ik dat niet en kan er naar temgkoppelen.
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Een twecde type vraag dat in het eerste gesprtk. maar ook in de daaropvolgende ge-

sprekkcn altijd temg kccrt is de vraag naar contacten met dc werkgever'. Verzekcrings-

artscn geven zelf aan dat het contact met het werk belangrijk is, om werkhervatting in

een later stadium gemakkelijker te laten verlopen Hoe langer icmand uit dc roulatie is,

hoe moeilijker het wordt om tcrug te kercn. Het ondcrhoudcn van contacten met hct

werk en daardoor weten wat er gaande is. verlaagt de drempcl voor werknemers om

terug te kercn. In gesprekken waar een werkhervatting nog niet aan dc ordc is. wordt

deze vraag meestal ook gestcld, en lijkt hij wat in hct luchtledigc te hangen.

v«; ..Ae^i « ccwKar/ KM» **r »«re? „ .. . ^ :, , - • - • - . - .

d : ja zeker, ze zijn goed op de hoogte van mijn toestand

va: wat zegt de specialist?

De vrouw gecft aan dat ze contact heeft met de werkgever. De verzekeringsarts gaat ver-

volgens over op een nieuw onderwerp Als bclanghebbenden geen contact ondcrhoudcn,

zct dc verzekenngsartsen zc daartoe aan.

cl: <Jr Jt/lwr op Ar/ i w * jj me/ g<W, soms wordt het me te veel, er wordt nu ook gestolen. en we

draaien veel overdiensten, als iemand ziek is, koml er geen ander voor.

va: heeft u deze /voWemen >w/ eenj O/J /» / wer* A«p/-oAen?

cl: nee, niet echt.

va: <&tf moer u H « / Jot-n, gaat u maar eens praten bij personeelszakcn.

cl: ik weet het niet, ik moet me eerst beter voelen.

va: ja, maar <fe it/ac/i/en /ie/>6en yu«f me/ Ae/ Hvrl /e muAi'n, daarom moet u gaan praten. 6/ mu<M/

een a/spraa* me/ penonee/^zaAen. Ik bespreek het ook met de werkgever.

cl: misschien is het toch wel goed.

De vraag naar contacten met de werkgever komt ook in de latere gesprekken terug. en

dat onderwerp is dan (soms) een opstapjc om de overgang naar hct voorbcrcidcn van de

werkhervatting te maken. :

va: Aee/? u con/oc/ mef de werttgeuer»

cl: nee, dat Iigt een beetje moeilijk, er is een nieuwe leidinggevende, maar die is ziek, er is nu ecu

invalster en ik heb geen zin om daar nu weer kennis mee te maken.

va: >ioe r«e/ u de Zoe/lonu/ wa/ tuer* Ae/re//?

Vanuit het bespreken van contacten met de werkgever is het makkelijk om de werkher-

vatting of voorbereidingen daartoe ter sprake te brengen.

Een derde vraag die regelmatig terugkeert is de vraag naar de inschatting die de werk-

nemer heeft ten aanzien van de werkhervatting in de toekomst. Ook als duidelijk is dat

iemand zijn werk nog niet kan hervatten, vraagt de verzekeringsarts naar een inschatting.
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va: was dWti/ u zW/ fez» aanz/e/i van /w/ wer*? wanneer zou u weer kunnen beginnen? kunt u daar iets

over zeggen?

cl: voor de zomer nog niet, gezien m'n kwetsbaarheid kan ik dat nog niet aan. Ik weet het niet, maar

ik wil het ook Never openhouden, ik ben bang dat de druk anders te groot wordt.

va: heeft u contact met uw collega's? -• . . : -
* * * • ' ' "• . ' - •• ' , " ..I * ' ' i j ' i . . *•"•?? ' VÄ?** ."wirr, -hit "«-4

De vrouw wil nog geen inschatting maken. De verzekeringsarts vraagt ook niet verder.

Een precieze datum is niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat de vrouw nadenkt

over een werkhervatting. De vraag zet de vrouw aan om met distantie naar haar eigen

situatie te kijken en die in het licht van een toekomstige werkhervatting te analyseren.

Door in de gesprekken structureel vragen in te bouwen ten aanzien van het contact dat

werkncmers onderhouden met hun werkgever en/of collega's en de toekomstige terug-

keer naar het werk, wordt de probleemdefiniering die in het gesprek centraal staat voort-

durend herhaald, zodanig dat werknemers er bijna niet meer omheen kunnen,

Een wcrknemenprobleem

De inhoud van de vragen, de volgorde ervan en de antwoorden die er op komen, con-

strucren het probleem dat op de agenda van het gesprek staat. Voor verzekeringsartsen

wordt het probleem gedefmieerd door de vraag of iemand zijn of haar werk kan doen.

Deze deflnitie bevindt zieh op het terrein van het sociaal functioneren van dienten.

Daarbij gaat het enerzijds om de mate waarin zij hun concrete werkzaamheden al dan

niet kunnen uitvoeren, maar ook over de mate waarin zij contacten onderhouden met hun

werk, en dc mate waarin zij hun netwerk daar in stand houden en over de vraag hoe zij

weer terug kunnen keren in hun functie van werknemer. Sommige dienten schuiven een

andere probleemdefinitie naar voren. Het probleem waar het in het gesprek over gaat is

dc vraag of zij ziek zijn of niet. Daarbij zijn de herkomst van de klachten en de adviezen

en de behandeling die zij ondergaan in de curatieve sector belangrijke gegevens. De

medisch geformuleerde criteria om vast te stellen of er iets aan de hand is en het netwerk

dat ze als patient onderhouden treedt dan op de voorgrond.

Welke probleemconstructie in het gesprek centraal staat wordt bepaald gedurende het

gesprek. Verzekeringsartsen opteren daarbij voor de werkgebonden definitie en trachten

dit perspectief op de agenda te zetten door inhoud en de volgorde van de vragen. Som-

mige dienten opteren voor de medische definitie. Gedurende de interactie wordt daarover

onderhandcld, waarbij zowel verzekeringsartsen als dienten volhardend kunnen zijn.

Dcsalniettemin slagen verzekeringsartsen er vaak in om hun probleemdefinitie centraal

op de agenda te houden. Verzekeringsartsen proberen werknemers aan hun probleemdefi-

nitie te binden door vragen op een specifieke wijze te introduceren en vast te houden aan

dat perspectief. Op werknemers die die agenda niet volgen reageren verzekeringsartsen

meteen, door hun vraag in een wat gewijzigde formulering te herhalen, door 'niet-pas-

sende' antwoorden te negeren en eventueel hun agenda aan te kündigen. Soms echter
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besteden ze cerst aandacht aan de meer medisch georie"nteerde aspecten die dienten naar
voren schuiven om vervolgens de werkgerelateerde probleemdefiniering weer op te
pakken. Naast de directe reactie op opmerkingen van werkncmcrs. prohcrcn ver/eke-
ringsartsen controle over de agenda te houden door de focus, werk en wcrkhcrvatting.
van net gesprek voortdurend onder de aandacht tc houden. Vcrzckeringsartsen stellen
\Tagcn over het werk, over contacten met de werkgever en over een mogclijkc werkhcr-
vatting in de toekomst. ook als een wcrkhcrvatting nog nict direct aan dc ordc is. Dcze
vragen maken het echter makkelijker om de werkhcrvatting ter sprake tc brengen als die
wel aan de orde is. • ' • « - < • •••*' " • ' ' • > : • • • ' • < • • " J t - '

De verschillen in probleemdcfiniering hebben verdergaande consequenties <fcn M ' l t
alleen de onderwerpen beinvlocden die besproken worden Met anlwoord op de vrMg of
er überhaupt sprake is van een probleem en hoe dat er uit ziet wordt cr eveneens door
beinvloed. Het is immers heel goed mogelijk om gezondheidsklachtcn tc hchben die
concrete werkzaamheden niet beinvloeden. Door de kwestie in termen van wcrkhcrvat-
ting te definieren schuiven de klachtcn en het zick zijn naar de achtergrond. Als de
werknemer zijn werknemcrsrol wcer op zieh kan nemen, zijn die klachtcn überhaupt nict
meer van belang. - •' ••• ' • '

Niet alleen het antwoord op de vraag of er sprake is van een nrohlccm wordt bepaald
door de probleemdefinitie. Het vocabulaire waarin gesproken wordt ('kunnen werken' en
bijvoorbeeld niet 'ziek zijn') heeft tevens implicaties voor wat cr van de interactiepart-
ners wordt verwacht. Arbeidsongeschiktheid wordt door dczc probleemdefinitie een
sociale kwestie in plaats van een medisch-technische''. Door het benadrukken van het
werk, de contacten met de werkgever en de toekomstige werkhervatting wordt de client
als werknemer aangesproken en niet als zieke. De vragen hebben betrekking op het
"werknemer" zijn van de persoon, en niet op zijn rol als zieke of patient. Dat bevestigt
de actieve houding die van dienten verwacht wordt. Waar in medisch-technische kwes-
ties de oplossing nog aangedragen kan worden door de arts, die immers dc deskundig-
heid op dat terrein heeft, wordt het bij sociale kwesties mocilijkcr om dc oplossing van
het probleem op het bordje van die arts te leggen. In die sociale kwestie wordt het van-
zelfsprekender een probleem waar de werknemer zelf iets aan moet doen\

4. Van praten over, naar doen: het werk hervatten

De rolverdeling en de probleemdefini ering zijn twee mechanismen die gericht zijn op de
ordening van het gesprek zelf. In de rolverdeling wordt duidelijk dat de dienten geacht
worden competente gesprekspartners te zijn, die een eigen bijdrage leveren aan de doel-
stelling van het gesprek; in de probleemdefiniering wordt arbeidsongeschiktheid tot een
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sociale of werkgebonden kwestie gemaakt, waarin zaken die met het werk verbonden

zijn bcsproken worden en waarin dienten geacht worden him problemen in termen van

het werk te formuleren, zelf hun situatie vanuit dat perspectief te analyseren en na te

denken over oplossingen voor die problemen. Zieke werknemers ondergaan de beoorde-

ling niet, maar zijn zelf deelnemer.

Zieke werknemers speien echter niet alleen een actieve rol binnen het gesprek. Alhoe-

wel in het gesprek alleen gesproto« wordt over problemen en oplossingen, impliceren

deze gesprekken ook activiteiten die 'buiten' de spreekkamer door de dienten onderno-

men (dienen te) worden. Om van het praten 'over' te komen tot het 'werken' aan een

werkhervatting zijn in de gesprekken een aantal elementen aan te wijzen, die de werkher-

vatting bewerkstelligen. Enerzijds ontwikkelen werknemers plannen ten aanzien van de

werkhervatting en anderzijds maken verzekeringsartsen en werknemers afspraken. Verze-

keringsartsen vragcn werknemers zelf voorstellen te doen, proberen vast te houden aan

een stapsgewijze vooruitgang en maken afspraken met werknemers. Deze elementen zal

ik in deze paragraaf bespreken. • .

Plannen ontwikkelen

De activering van werknemers valt grofweg uiteen in twee aspecten. De activering is ten

cerste gericht op het verhelpen van de klachten. Ten tweede komen het voorbereiden en

(geleidelijk) oppakken van de werkzaamheden aan de orde. In beide gevallen wordt de

activering besproken aan de hand van de vraag wat de werknemer zelf denkt of doet.

va: hoe gaat u er mee om, tva/ doe/ u er aan om feeder fe tvoraen?

cl: in hel begin niks. toen sliep ik alleen maar, nu probeer ik een planning te maken en dingen te

doen.

cl: het heeft tijd nodig, ik heb de klap als nog gekregen. de stress moet er nu uit.
va: Ao«; />ro/>ee/7 u er ie/j aan /t Jocn'

cl: regelmatig te blijven leven, op tijd opstaan, dingen blijven doen. en ik fiets veel.

De verzekeringsartsen spreken werknemers direct aan op hun verantwoordelijkheid iets te

doen aan hun klachten. Als werknemers zieh actief opstellen, dingen doen, en er blijk

van geven bezig te zijn met de vraag hoe zij van hun klachten af kunnen komen, volgt

een instemmende houding van verzekeringsartsen.

Hetzelfde geldt voor initiatieven die zijn gericht op het oppakken van de werkzaamhe-

den. Eigen voorstellen van werknemers speien daarbij een belangrijke rol.

, • i *

va: W/? w enijj idW Hanneer M «wr zo« tannm M«r/brn?
cl: nou. ik dacht volgende week maandag.
va: ja, dat zou moeten kunnen als u goed rust houdt. Laien we dat maar proberen.
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Zowel in het geval van de behandeling van dc klachten als bij dc werkhen-atting rijn de
vragen dusdanig geformuleerd dat de werknemers 2elf ideeen (moeten) aandragen voor
oplossingen. n : > < * u - * • „ • - • « < ' » - • • ' . * » v . ,;•• *. .-i . t - . / . i - . •% -.;*

De vraag naar eigen ideeCn van de werknemer ten aanzien van de werkhcrvatting

moet gezien worden in dc context van het gesprck en vanuit de probleemdefinie ring die

daarin centraal siaat Met enige regclmaat wordt dc vraag hoe menscn denken over hun

werkhervatting vooraf gcgaan door een constatenng, die betrckking heeft op de ontwik-

keling van de klachten. Is er sprake van een vooruitgang of een verbelering van dc

klachten. dan wordt het voor werknemers moeilijk om nee tc zeggen tegen het oppakkcn

of uitbreiden van de werkzaamheden.

-.-,. ')• , . „

va: mav Aer #00/ rocA HV/ w«r uur toer. Kunt u inschanen wannecr u weer kunt beginnen?

cl: gcen idee, nu nog met, misschien over een week of 3 -4.

Als het iets beter gaat met dc werknemer wordt het moeilijk om toch te zeggen dat

werken nog niet kan. Dc voortdurende aandacht voor dc werkhcrvatting in de gesprck-

ken, gekoppeld aan het constatercn van een verbetenng ten aan/.icn van dc klachten die

een belemmering voor het werk vormden. maakt het logisch dat bij een vcrbctcring over

gegaan kan worden tot het (gedeeltelijk) hervatten van het werk, 'lets bcter' bctekent

'iets (meer) gaan doen'. De aanpak om het werk geleidelijk op te pakken sluit hier op

aan.

Alhoewel verzekeringsartsen beginnen met het vragen naar de 'eigen' ideeen van

werknemers, worden die ideeen niet letterlijk overgenomen. Ze vormen wel vaak een

aanknopingspunt om plannen verder te ontwikkelen. Verzekeringsartsen doen vaak

suggesties, die aansluiten bij de ideeen van werknemers.

va: wa/ «foe/ u eraan om de /?roA/eme;t op fe /ou«n?

cl: ik ben bij de huisarts geweest. die zegt dat ik eventueel terug kan naar de kliniek. waar ik vroeger

met dezelfde problematiek ben geweest. Hij zou daarover bellen. Ik heb vanochtend terug gebeld,

maar hij was het vergeten. Ik ben ook naar het RIAGG geweest, maar dat duurt drie weken. dat it

te lang. Door het overlijden komen de Problemen van vroeger weer terug. Daarom wil ik terug

naar dezelfde kliniek, daar kennen ze m'n verleden, maar ik weet niet of dal kan Ik heb het

gevoel dat ik toch nog niet alles verwerkt heb.

va: ik denk dat het goed is a/j u de /luijar/j nog rent 6e//, en ook aangeeft dat de Problemen met

vroeger te maken hebben. W/y mot?/ jpoei/ ze/fc/t oc/uer <//« Jk/w/eJt.

De werknemer heeft zelf duidelijke ideeen ten aanzien van haar behandeling, maar de

uitvoenng daarvan duurt volgens haar te lang. De verzekeringsarts doet een suggestic

hoe de vrouw daar verandering in aan kan brengen en sluit daarmee aan bij de ideeen

van de vrouw zelf. Naar aanleiding van vragen hoe dienten hun klachten denken te
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verhelpen, geven dienten regelmatig te kennen dat ze baat zullen hebben bij bepaalde

vormen van therapie, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie of Mensendieck. Verzekeringsart-

sen adviseren dienten dan vaak daar bij de huisarts naar te vragen.

Ook bij het voorbereiden van de terugkeer naar het werk borduren verzekeringsartsen

voort op de voorstellen van werknemers. Vaak gebeurt dat in combinatie met het consta-

teren van een verbetehng of vooruitgang in het ziekte-herstelproces.

[belanghebbende is gedeeltelijk aan het werk, vindt dat vermoeiend, maar is blij dat ze weer wat doet]

va: we gaan er van uit dat de stijgende lijn doorzet, wanneer kunt u weer volledig hervatten?

cl: ik dacht om het »/' 'e Aoi/wen, »vtr / » f f wf/ti'n 20 u, daarna ga ik twee weken op vakantie en dan

kan ik na de vakantie weer helemaal hervatten.

va: /if/ opAouvw/i ;.t j;oe</, maar over twee weken kunt u wel ietsje mcer gaan doen, 25M. Dan kan

voor uw vakantie de Ziektewet gestopt worden.

De werkncmer doet zelf een voorstel. De verzekeringsarts verändert dat voorstel een

beetje, maar zodanig dat de werknemer moeilijk bezwaar kan maken. Het opbouwen is

ecn gocd idee van de vrouw, maar het kan wel iets sneller, het gaat immers beter met de

vrouw. Door de wijze waarop verzekeringsarts zijn eigen voorstel presenteert als een

vertaalslag van het voorstel van de werknemer, lijkt het voorstel niet conflicterend met

de gedachten van de werknemer.

Een niet conflictercnd voorstel kan tot stand komen door een gedeelte van het voorstel

over te nemen, maar ook door het voorstel zodanig in te richten dat aan bezwaren van de

werknemer tegemoet kan worden gekomen.

va: ik constateer een //cA/e vooruiYgang, wanneer zou u weer kunnen beginnen? ' • '- •'

cl: nog niet. ik ben bang dat ik kinderen laat vallen.

va: een prestatie is op zieh wel mogelijk, alleen kunt u niet tillen, kunt u geen andere dingen doen?

cl: ik werk met kinderen die zelf nog niet kunnen lopen, dus ben de hele dag aan het tillen.

va: ik Stel voor dat u voor 20M pw (trug gaa/, op ur/)t'i<iT//iera/?eumc>*' 6os« o/mfa/ ////en een belang-

rijk onderdeel van het werk is. Ik wil u graag over twee weken (erug zien, dan kan ik zien hoe het

met de schouder gaat en dan kijken we verder of u aan het werk kunt. , ,,..

De werknemer is van mening dat ze haar werk nog niet kan doen, omdat ze niet kan

tillen. De verzekeringsarts gaat akkoord met het niet tillen, maar is tegelijkertijd van

mening dat de vrouw wel kan beginnen. Een voorzichtige stap, op basis van de klachten

ontwikkeling. maakt dat het niet tot een conflict komt. De verzekeringsarts komt in zijn

voorstel tegemoet aan de bezwaren van de vrouw. Ze moet wel naar het werk, maar

hoeft niet te tillen. Omdat een groot deel van het werk uit tillen bestaat, gebeurt dit op

arbeidstherapeutische basis. Dat betekent dat de vrouw nog wel volledig een beroep doet

op de Ziektewet en boventallig aanwezig is.
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Op basis van het voorstcl van werknenwrs zelf. al dan nict in combinatic met het con-

stateren van vooruitgang in de klachtenontwikkeling. lukt het vcrTckcringsartscn in

bovenstaande voorbeelden om wcrkncmcrs net icts mecr te laten docn dan /ij zelf voor-

stelden. zonder dat daar discussie of conflict over ontstaat. Werkncmers gaan mcteen

akkoord, of werpcn in ieder geval niets tegen.

In een aantal andere gevallen verloopt de onderhandeling over dc uctiviteitcn die

werknemers in dc toekomst zullen gaan ondcrncmcn vcel moeizamcr omdal dc wcrknc-

mer we I tegcnwcrpingen inbrcngt. in net volgende voorbeeld slaagt dc ver/.ckcringsurts

er uiteindelijk in instemming van de wcrknemer te krijgcn voor zijn voorstcl. , >

[bclanghebbende heen haw werk voor 75H hervat) >• •- ... , .••>•-• , ,•,. •

vi: J / I I I /«rug goo/ « u r 30% gee/I u er we/ uun ft«. - ' • ,.• •

cl: maar ik zie het niet zinen 75%. ik ben veel tc moc • • . • i<' •••

va: HO/ « /ie» verjcn// «er .50%' • ' •• <* > ••

cl: toen ik ging uitbreidcn werd het te veel, met halve dagen had ik het gevoel dat ik het behecrete,

wat extra komt is te veel. zo'n middag pofTertjes bakken of aanwezig zijn op de »oos.

va: Aoe Aae/r v 4 M .?<« don twnierA/ over de week''

cl: oh, maandag heb ik tot l2.3Ou gewerkt, dinsdag de hele dag...

va: misschien moet u het ^e/i/jbna/i^f/- vez-de/t-n, SxS uur gaan werken,

cl: ze hebben me nu weer gevraagd om de soos te doen, maar dat gaat niet '

va: die extra uren moet u niet doen.

cl: maar dat is organisatorisch erg ingewikkeld

va: ii moc/ een rr'ftne vmcfe/i, een ge///Ama/(ge 6e/<u/mg is onder uw omslandighedcn belangrijk, wat u

nu doet, iedere dag icts anders is veel te belastend, u moet gewoon weten om 14 OOu ben ik thuis.

iedere dag, dat gee ft veel meer nisi

cl: misschien komt daar de verwarring wel door.

va: i* v/W Ae/ ronde om nu /erug te va//en. ' ' '

cl: maar 75%, daar zie ik erg tegen op. • '' • • • ••

va: ik wil toch dat u het probeert, 75% en dan gelijkmatig verdeeld. Daar moet u zieh dan strikt aan

houden, geen extra dingen doen Bespreekt u dat maar met de werkgever, en </un t/im/ u c/fit/

vo/genc^e tveeji: even (erug, dan kijken we of dat beter gaat.

cl: goed, regelmaat is misschien wel beter, ik wil ook wel graag, ik heb genoeg van al dat gedoe,

misschien is regelmaat wel de oplossing.

va; ik hoop het. • • . . - ,

De vrouw heeft gedeeltelijk haar werk hervat, maar vindt het tc zwaar. De verzekerings-

arts wil graag dat ze het toch volhoudt. Met wat schipperen over en wecr over dc wcrk-

zaamheden, waarbij de verzekeringsarts met het introducercn van regelmaat probeert zijn

voorstel voor de vrouw acceptabel te maken. Een heel snelle heroproep voor het sprcek-

uur lijkt de VTOUW toch over de streep te trekken. Het vastIeggen van die datum maakt de

periode waarover de vrouw de 75% vast moet houden overzichtelijk, namelijk een week.
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Toch is het niet altijd de verzekeringsarts die de uitslag van de onderhandeling be-

paalt. In sommige gevallen wordt overeenstemming bereikt over het voorstel dat door de

client naar voren is gebracht.

•' •• ' •• • " • , - » f - s v ' v V V ' , ' t j . ^ ; . ' « . > i -. .= .1 . • '.. > ' • , « . = . , v i i ; • ^ • • . ^ ; - . - . , • i<--

va: het ziet er goed uit, hoe ttaat het met het werk? U werkt op arbeidstherapeutische basis op kan-
toor?

cl: ja, 4 u per dag, telefbon, administratie etc. Dat is beter dan elke dag thuiszitten. Er was echt wel

wat le doen.

va: en u w e i g e n werk als kraamverzorgster? '*'" ' "** ' " ' "' '*«•••• •,*<*».••• '"-•• *•<••;

cl: nou gisteren heb ik een gesprek gehad. Vanaf maandag kan ik het S uur proberen. --'" ' -

va: een ne/e dag /5 nog /e vee/'

cl: ja, traplopen is zwaar en ik krijg moede voeten. . . . .̂

vt: ««>» ne/e dag gaa/ nog n/e/? . . . . • • > ,,. ,̂  ,,.

cl: nee, dat is denk ik teveel : .-. . .. ,. •_,

va: dan moel u een schema maken, hoe u daama gaal uitbouwen.

De vrouw heeft op haar werk afgesproken dat ze gedeeltelijk haar eigen werkzaamheden

op gaat pakken. De verzekeringsarts vraagt voorzichtig, maar wel tot twee keer toe of de

vrouw niet de hele dag haar gewone werk kan oppakken. De vrouw geeft vrij stellig aan

dat dat niet gaat, en de verzekeringsarts laat het niet op een conflict aankomen en gaat

met het voorstel van de vrouw mee. Wellicht speelt hierbij mee dat de vrouw al afspra-

ken heeft gemaakt met haar werkgever, hetgeen enige garantie geeft dat de vrouw ook

werkelijk in haar eigen werk zal gaan hervatten.

In het laatste voorbeeld legt de verzekeringsarts zieh neer bij het voorstel van de

vrouw en verloopt het gesprek wel soepel. Als dienten in eerdere fases sterk vast hidden

aan een medische probleemdefinitie kunnen voorzichtige voorstellen of suggesties echter

ook leiden tot een confrontatie. In feite wordt dan de discussie over de probleemdefini-

ering weer heropend. i • • • • » • . f! ; .,

[eerder in het gesprek heeft de verzekeringsarts tegen belanghebbende gezegd dat ze moet leren om-

gaan met haar klachten. langzaam dingen moet uitproberen. De vrouw reageerde daarop met de uit-
spraak 'maar als ik geen pijn heb doe ik gewoon alles']

va: u gaat naar de huisarts, vraagt om therapie. U moet proberen op een bepaald functieniveau te
komen, leren accepteren dat sommige dingen niet kunnen, proberen om op te bouwen. De span-
ning doet geen goed. >•,*. i . V • «lj

cl: y<t maar me» uV? pi/n ihinyV nie/ «wie/i . ' , , ^ _ , i , ;
v«: u moet het toch proberen te accepteren.

cl: yu. dar </o« >e me/.

va: u moet toch proberen om u er bij neer te leggen. dat kan helpen. het is een langzaam proces,
probeer het te aanvaarden. Bespreekt u het maar met de huisarts, en laat het even bezinken, dan
zie ik u over 4 weken terug.
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In plaats van meer afstand nemen volhardt de vrouw in het naar voren brengen van dc

pijn. die het haar onmogelijk maakt dingen te doen. Ze wil crkenning vwr haar pro-

bleem en de aanwijzingen van dc verzekeringsarts om te leren acccptcrcn vat ze op als

ecn ontkenning van haar probleem. De voorzichtige voorstcllcn leiden nict tot overcen-

stemming, het transformeren van de voorstellen van dc werknemer leidt hier lot ecn

confrontatie. Dc verzekeringsarts slaagt cr dan nict in om tot overeenstemming te komen

over de activiteiten die de werknemer zal gaan ondememen.

De wcrkhervatting is een problcem waarbij de zicke werknemer ecn vcranlwoordclijk-

heid heeft om het op te lossen. Het maken van plannen wordt in ecrstc insiantic bij dc

werknemer gclcgd. Met praten over" implicecrt tcgclijkcrtijd activiteiten ondcrncmen.

Werknemers mocten doen wat zc zeggen (verzekcringsartsen ook). In de intcractic wor-

den de ideeen getransformcerd, maar blijven werknemers cr aan gebonden omdat /c ten

dele door hen zelf geintroduceerd zijn. Met crecert commitment omdat cr ecn bcrocp

gedaan wordt op het vanzelfsprckendc idee dat 'je moct docn wat jc zcgt" (X)k bij het

constatercn van verbeteringen wordt gebruik gemaakt van ecn vanzclfsprckcnd idee van

redelijkhcid. Eerder in het gesprek is de kwestie waar het over gaat al in werkgebonden

termen geformuleerd De Problemen waar werknemers mee kampten wnren gelegen in

het feit dat ze bepaalde handelingen niet uit konden voeren. Als dat betcr gaat is het

vanzelfsprekend dat je ook wat meer kunt doen. Omdat de plannen die ontwikkeld

worden een soort vanzelfsprekendheid hebben, wordt het moeilijk voor werknemers om

zieh er aan te onttrekken. Het mensen binden aan wat ze zeggen, wordt versterkt door

plannen in afspraken vast te leggen.

Afspraken maken

Het bespreken van de bchandcling van de klachten en de voorbereiding en uitvoering

van de werkzaamheden is gericht op overeenstemming over de activiteiten die werkne-

mers in de toekomst zullen gaan ontplooien. De overeenstemming wordt bereikt doordat

werknemers zelf voorstellen doen. Aanpassingen die verzekeringsartscn daarin aanbrcn-

gen, en die meestal iets verder gaan dan belanghebbenden voorstellen, leiden meestal

niet tot conflicten omdat het moeilijk is voor werknemers kleine wijzigingcn af te wij-

zen. Zeker als dat gecombineerd wordt met het vaststellen van vooruitgang. Deze over-

eenstemming over de activiteiten die werknemers gaan ondememen wordt vast gclegd in

afspraken. Op die afspraken zal in het volgende gesprek worden teruggekomen. Het

vastleggen van activiteiten in de vorm van afspraken versterkt de poging tot activering

van werknemers. Afspraken zijn immers niet vrijblijvend, maar houden de verplichting in

zieh om ze na te komen. M

Ook bij het maken van afspraken veranderen verzekeringsartsen de voorstellen vaak

enigszins. Bijvoorbeeld door niet alleen het voorstel van de werknemer vast te leggen,

maar tcvens de vervolgstappen.
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va: (doet lichamelijk onderzoek) hrt is wel verbelerd ten opzichte van de vorige keer, de spieren zijn

soepcler, u moet uw oefeningen goed volhouden. Heeft u afspraken gemaakt over uw werk?

cl: ja, ik zou eigenlijk I ochtend meer gaan werken.

va: <£tf M g o » / ... <&m ma/ten we een opAovwic/iema. Nu ein ochtend meer, over twee weken ook een

middag en dan twee weken later vol ledig hervatten.

Om dc lijn in de wcrkhervatting gaande te houden, worden meteen de vervolgstappen tot
een volledige werkhervatting vastgelegd. Meestal levert dat geen problemen, als verzeke-
ringsartscn aansluiten bij de voorstellen van werknemers, dat wil zeggen de voorstellen
tcgelijkertijd overnemen en veranderen. Het maken van afspraken creeert commitment.
Afspraken worden gemaakt in de veronderstelling dat mensen ze nakomen, en omdat er
in het vervolggesprek op zal worden teruggekomen, houden ze een verplichting in. Dat
het maken van afspraken commitment creeert en verplichtingen inhoudt wordt extra
duidclijk als mensen zieh niet aan die afspraken houden.

va: ik heb u twee weken geleden gezien.... u zou 15 juni gaan eten met het werk, om weer contact op
te bouwen.

cl: nou, i/k Aen me/ xcgoa/i. ; . i

va: waarom niet? , -
• • • ' - ' . • • . ' - - : >

cl: dat wil ik ook wel, maar het is moeilijk, ik wil het wel.

va: t/u/ rei u vorige Aeer o o i moor ^00/ u <&vt oo* <e«i ecA/ *q0?edrmfe/i o /ro . ' - - • •-•''••••

cl: ja, maar dat is moeilijk.

va: ja, de eerste stap is ook moeilijk. maar u moet wel weer terug. - - -

va: dan moelen daar goec/e a/jpra/ken over worsen gemaai/, en i/un moe/ u :ic/i t/aar re/f ooi aa/i

/touJen, dat is voor iedereen beter. en thuis doet u dat ook. Volgende week gaat u op het werk

längs om koffie te drinken en dan begin! u daama op arbeidstherapeutische basis Daarover maakt

u maar vaste afspraken. met een rooster en als het niet gaat kunt u weg. De week daama maken

wij een afspraak en dan hoor ik hoe het gaat.

De vrouw nee ft afspraken gemaakt met de verzekeringsarts. maar is ze niet na gekomen.
Op verschillende momenten in het gesprek wordt de vrouw met dit gedrag geconfron-
teerd: "u zegt het wel, maar doet u het dan ook" en later "maar dan moet u zieh daar zelf
ook aan houden". Ze wordt aangesproken op het feit dat ze zieh niet aan haar afspraken
houdt.

Activeren en committeren * • . ' •>
De gesprekken tussen verzekeringsartsen en werknemers zijn gericht op activering van
werknemers. Bij die activering beginnen verzekeringsartsen, afhankelijk van de situatie
van werknemers, met het verhelpen van de klachten, de voorbereiding van het bespreken
van de werkhervatting of het initiercn van de werkhervatting. In eerste instantie wordt
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deze activering bij werknemers zelf gelcgd. Door het stellen van vragen over de ideccn

van werknemers ten aanzien van het verhelpen van de klachten en/of het voorbereidcn

van de werkhervatting worden werknemers aangezet om afstandelijk naar zichzelf en hun

klachten te kijken en na te denken over de werkhervatting in de toekomst. Werknemers

die tc weinig initiatief tonen worden daann gestimuleerd door suggesties of voorstellen

van de verzekeringsartsen. Het maken van afspraken, het voortbouwen op de voorstellen

van de werknemer. het vasthouden aan een idee van vooruitgang cn het aanspreken van

de werknemer op z n verantwoordelijkheid, zowel in het herstclproccs, als in do nc-

sprekssituatie zijn hulpmiddelen van verzekeringsartsen om werknemers in de rol vun

"werknemer met een eigen verantwoordelijkheid om zo spoedig mogelijk weer aan hei

werk tc gaan" te krijgen. > >

Door het aansluiten bij ideeen van werknemers en het maken van afspraken Tfflrim

werknemers gecommitteerd aan de activering. wordt duidelijk dal van werknenwi «en

speeifiek type gedrag wordt verwacht. De aanspreekvorm die in de eerstc paragraaf is

besproken brengt tot uitdnikking dat werknemers betrokken worden in de besluitvorniing

en een actieve rol hebben in het gesprek. In de wijze waarop verzekeringsartsen de

agenda van het gesprek inrichten worden de sociale capacitcitcn van werknemers nuar

voren gehaald, en hun klachten naar achteren geschoven. De mechanismen die commit-

ment moeten bewerkstelligen geven een preciezere richting aan de inhoud van de werk-

nemersrol. Werknemers die deze rol niet als vanzelf op zieh nemen wordt dat als het

ware geleerd, door ze te stimuleren en, als dat niet voldoende is, aan te spreken op hun

(ongepaste) gedragingen.

In de wijze waarop het creeren van commitment vorm krijgt in het gesprek, wordt de

verwachting die verzekeringsartsen tot uitdrukking brengen ten aanzien van de rol die

werknemers aan behoren te nemen getransformeerd. De mededeling in de introduetie dat

verzekeringsartsen geinteresseerd zijn in de oordelen van werknemers zclf, blijkt geen

open vraag te zijn. Werknemers worden geacht hun oordeel binnen een bepaald kader te

geven. De vraagstelling 'daarbij zijn we geinteresseerd in uw eigen oordeel' cn 'wat

denkt u zelf ten aanzien van de werkhervatting?' benadrukken enerzijds de zelfstandig-

heid van werknemers, werknemers moeten zelf iets doen of vinden. Maar tegelijkertijd is

er in het gesprek een impliciete notie aanwezig wat verantwoordelijk gedrag is. Verant-

woordelijke werknemers zijn bezig met hun herstel en tonen initiatief*. Deze invulling

van wat 'verantwoordelijk gedrag' betekent in de spreekkamer van verzekeringsartsen,

wordt als het ware mogelijk gemaakt door de probleemdefiniering die er plaats vindt.

Door van de arbeidsongeschiktheid een sociale kwestie te maken, en geen medische,

wordt het makkelijker om die eigen verantwoordelijkheid centraal tc stellen en krijgt hij

tegelijkertijd een specifieke invulling. Meer dan in het medische vertoog past in een

sociaal vertoog en actieve opstelling van dienten. Door in dat sociale vertoog het werk-
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gebonden perspectief te introduceren, worden dienten aangezet om over hun werkne-
mersrol na te denken en zieh als een verantwoordelijke werknemer te gedragen.

Door het creeren van commitment bij werknemers ten aanzien van activiteiten die in
de toekomst ondernomen moeten gaan worden, wordt in de interactie een werknemer
geconstrueerd, die 'zelfstandig' opereert. De client is geen afhankelijke zieke, maar een
sociaal subject: een werknemer die zijn eigen verantwoordelijkheid kent. Die eigen
verantwoordelijkheid brengt tegelijkertijd een bepaald type gedragingen met zieh mee.

5. Vertrouwen geven of reguleren ? .. ^ ! .,., , ,,. , \*i ;<.;,<>. u >3̂ «>
"./ir/ffia, rege/ Ac/ maw, we /na*e/7 een a/s/vaaifc voor over 5 weJfcen, dorn Aoor /ft
/joe /ie/ /jegaart «.."

De gesprekken tussen zieke werknemers en verzekeringsartsen kennen een speeifieke
ordening waarin speeifieke verwachtingen ten aanzien van de rol van de zieke werkne-
mer worden gearticuleerd. Zieke werknemers worden aangesproken als competente
gesprekspartners, die zelf een actieve bijdrage moeten leveren in het gesprek. De defini-
ering van arbeidsongeschiktheid als een sociale kwestie, waarin de werkhervatting cen-
traal Staat maakt het mogelijk, meer dan een medisch-technische definiering zou doen,
dat werknemers zelf een grote bijdrage leveren aan de oplossing van dat probleem. De
wijze waarop plannen geformuleerd worden en afspraken gemaakt, implieeert vrij dwin-
gend een commitment van zieke werknemers aan die plannen en zet aan tot daadwerke-
lijkc acties 'buiten' het gesprek, die uiteindelijk de werkhervatting bewerkstelligen.

Zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien worden dienten door deze ordening
aangezet tot het opnemen van hun werknemersrol en de daarbij behorende verantwoorde-
lijkheden zelf te dragen. In een (groot) deel van de gevallen gebeult dat ook. In andere
gevallen heeft het gesprek een ander verloop; dienten onttrekken zieh aan die verant-
woordelijkheid. Ze doen bijvoorbeeld een beroep op hun patientenrol. komen niet zelf
met idecen of komen hun afspraken niet na. Aihankelijk van die opstelling, verantwoor-
delijkheid nemen of zieh er aan onttrekken, ontstaan andere patronen in het verloop van
de gesprekken. Met andere woorden die opstelling heeft consequenties voor de vormge-
ving van de begeleiding gedurende het trajeet. In deze paragraaf zal ik die patronen
bespreken. Ik begin met werknemers die zieh in het gesprek verantwoordelijk tonen,

Vcranrwoordclijke werknemers
In de voorafgaande paragralen is al aan de orde geweest dat verzekeringsartsen in het
licht van de werkhervatting initiatieven verwachten van werknemers ten aanzien van de
behondcling van hun klachten. Deze initiatieven zijn van belang omdat ze tot uitdrukking
brengen dat werknemers bezig zijn met de oplossing van hun Problemen en zieh daarmee
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opstellen als verantwoordelijke werknemers. Het nadenken en overwegen van mogelijk-

heden in de toekomst is van belang en wordt door verzekeringsartscn gcstimulecrd door

instemmend te reagcren op reacties van werknemers die dczc 'redelijkhcid' suggereren.

va: ..bent u al naar iets anders aan het kijkcn? ' ' ' ' .»;•;••

cl: j a . er is n i d veel. Ik kijk regelmaiig in de krant, maw ik denk ook. dan moet ik me wel «en b o f e
goed voelen als ik ga sollicilcren, anders wordt het loch niks.

va: <£MV /•«•/( v we/ >>Wiyi m Rust en een beetje i t stand zouden u ook goed doen. maar andontyda,

hoe langer u er uit bent, hoe moeilijker het wordt om er weer tussen te komen

cl: j a dat weet ik, maar ik kijk ook wel in de krant.
• • * ^ s *i • > ' • •

De man komt weliswaar niet tot echte concrete activitciten, maar maakt duidelijk in zijn

overweging dat hij nadenkt of bezig is met een orientalie op de toekomst. Met is van

belang om verder te kijken, maar solliciteren zou nu wel eens averechts kunnen werken.

De verzekeringsarts geeft expliciet aan dat hij het met die overweging eens is.

Eenzelfde soort instemming treedt op bij mensen die initiatief tonen ten aanzicn van

hun werkhervatting.

va: u heeft voor 50% hervat, vorige keer ging dat nog niet zo goed, hoe gait het nu?

cl: Het werken gaat goed, ik heb geregeld dat ik diensten van 6 uur kan draaien. Ik wil nu proberen

alle diensten 6 uur te hervatten en dan breid ik daarna uit naar 8

va: da/ /(/if me goed, als ze op het werk geen problemen hebben met 6 uun diensten, ///A/ /w/ m« •*»

goede

De vrouw heeft in overleg met haar werkgever al een plan gemaakt over hoe ze haar

werk verder gaat uitbreiden. De verzekeringsarts geeft aan dat hij dat een goed plan

vindt.

Naast bevestiging in het gesprek krijgen werknemers die in de ogen van verzekerings-

artsen verantwoord met hun arbeidsongeschiktheid omgaan en/ of initiatief ontplooicn

vaak ook meer ruimte om hun eigen beslissingen te nemen.

va: hoe is het nu?

cl: niet zo best, ik ben op het werk geweest en wil graag op arbeidsthcrapeutische basis beginnen. De

psycholoog zegt wel dat ik op moet letten. Ik ga een schema maken met m'n baas, zodat ik het

langzaam op kan bouwen, ik heb het nog niet geregeld, want m'n buik is nog niet goed.

rege/ /K/ moor, we maten een o/ipraaA over .5 weien. don /io«w /A noe /«?/ gegoan '•>•

De vrouw geeft op eigen initiatief aan hoe ze haar werkhervatting denkt vorm te geven.

Dat eigen initiatief schept vertrouwen bij de verzekeringsarts. De vrouw is duidelijk

bezig met haar hervatting en dat geeft aan dat ze zieh niet (alleen) concentreert op haar

Machten, maar voldoende afstand heeft. Het vertrouwen van de verzekeringsarts reikt zo



ver dat hij het niet belangrijk vindt verder over de Machten te praten. Bovendien geeft
hij de vrouvv vijf weken lang de vrije hand om haar hervattingsproces naar eigen goed-
dunken in te richten. Ook al zijn de plannen die ze heeft nog geenszins uitgevoerd of
vastgelegd, het eigen initiatief dat ze toont is voldoende om met vertrouwen het herstel-
proces in haar hand te leggen.

• Ecn dergelijke beloning in de vorm van een eigen beslissingsruimtc voor werknemers
die zclfstandig hun hervattingsplan uitwerken, wordt ook gegeven aan mensen die een
concrete hervattingsdatum voorstellen.

[belanghebbcnde had met de rapporteur afgesproken dat ze haar werk weer zou hervatten, maar dat is

niet gelukt. Ze heeft afgelopcn vrijdag geprobeerd te lopen, maar dat ging niet. Belanghebbende is

verpleegkundige en heeft een gebroken teen.]

v«: wanneer denkt u weer te kunnen hervatten? ' • ' -- • • ' . •>' - >

cl: ja, ik weet het niet, ik hoop volgende week, er staan drie weken voor.

va: we maken een afspraak voor over twee weken, die vervalt als u weer aan het werk bent. We

H*/ c|^/wAe/i alo( u moa/u&ig weer *egin/, m<Kir a/j Aef (fan n/e/ /ui/, moe/ u Meer /ie/e-

Na ifloop zegt de verzekeringsarts: werken met zo'n teen kan niet omdat ze verpleegkundige is. Ik heb

haar nog nooit eerder gezien, <Ae gaaf we/ n w r urt z/cAzf^ aa/i Ae/ wer/l.

De verzekeringsarts heeft er alle vertrouwen in de vrouw voldoende initiatief zal nemen
om weer aan het werk te gaan. Dat vertrouwen is gebaseerd op een aantal factoren. Ze is
nog nooit ziek geweest, ze heeft al geprobeerd om te hervatten en dat terwijl het voor de
verzekeringsarts vanzelfsprekend is dat haar klachten haar belemmeren in haar werk.
Hierdoor zict de verzekeringsarts dat de vrouw voldoende verantwoordelijkheidsgevoel
toont om haar eigen zaakjes te regelet!. Ondanks het feit dat ze zelf voorstelt maandag
weer te beginnen, krijgt ze van de verzekeringsarts de vrijheid om zelf te kijken wanneer
dat weer echt lukt. Ze kan tussen nu en twee weken zelf beslissen wanneer ze haar werk
weer hervat zonder dat dat consequenties heeft. De verzekeringsarts acht het niet nodig
dat hij daar toezicht op houdt, en om te voorkomen dat de vrouw nodeloos op het
sprcckuur moet komen, geeft hij haar een marge waarin ze naar eigen oordeel kan han-
delcn*.

Het tonen van initiatief en verantwoordelijk gedrag schept tevens ruimte voor verzeke-
ringsarts om de vraag op te werpen of mensen niet te enthousiast zijn.

va: hoe gaan we dat oplossen?

cl: ik weet het niet.

va: ik denk dat u een beetje rust moet nemen. ' '

cl: ja. morgen en vrijdag. dan kan ik maandag wel weer beginnen.

va: is obr mrt /t> jnc/? Ik wil nu geen defmitieve afspraak maken dat u maandag begint. Ik wil u over

1,5 week terug zien, als u eerder beter bent kunt u aan de slag gaan. : ...
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Een beloning kan tenslotte ook hestaan uit het socpcl omgaan met dc regels. hijvoorheeld
ten aanzien van het opnemen van vakantie of vcrlengen van de Zicktewet wcgens privc-
omstandigheden. Een werknemer kon bijvoorbeeld eigenlijk wel weer gedcelteliik hervat-
ten, maar moest ook verhuizen Dc hervattingsdatum werd over de verhuizing been
getild, omdat werken en verhuizen een te zwarc Masting zouden oplevcren Dc verzeke-
nngsarts geeft na afloop van het gesprek aan dat dc vrouw daar eigenlijk vakantie voor
zou moeten opnemen, maar dat is ingewikkeld omdat ze slechts gedeeltelijk hervat. De
verzekcringsarts legitimeert dit besluit met de woorden 'met dcze dame valt ook wel wat
tc regelcn, als het nou ecn zcurpiet was gewecst had ik het anders gcdaan'

Sommige werknemers vocgen zieh vrij onproblcmatisch naar dc rolvcrwachting van
de verzekeringsartsen, in die zin dat zij hun klachten op een tamelijk afstandclijkc ma-
nier bespreken en zelf met initiatieven komen om die klachten te verhclpen en/of voor-
stellen doen om het werk weer op te pakken. Dcze werknemers kunncn rekenen op
instemming van de verzekeringsartsen. Dc verzekeringsartsen lutcn /ich in positicvc
bewoordingen over de werknemer uit, iemand neemt initiatief. is gemotivecrd. doct
redelijke voorstellen etc. Deze positicvc waardering van de verzekermgsarts komt (cx>k)
tot uitdrukking in dc vorm waarin vcrvolgafsprakcn worden gemaakt I)c/c werknemers
krijgen ruimte om naar eigen goeddunken te handelen. üfwcl door gcen hardc afspraken
te maken over de werkhervatting, of door pas na een relatief lange periode een vervolg-
afspraak te maken (bv. vijf weken) waarbinnen de werknemer naar eigen goeddunken het
werk kan oppakken, en/ of plannen uit werken in overleg met dc werkgever. Tenslotte
schept verantwoordelijk gedrag van werknemers de mogelijkheid om het initiatief van
werknemers enigszins af te remmen en in redelijkheid te bespreken of werknemers niet
al te enthousiast zijn gezien de klachten die ze hebben. . . ,

Afhankelijke zieken

Lang niet alle werknemers tonen dergelijk initiatief in de gesprekken met verzekerings-
artsen. Waar 'verantwoordelijke' werknemers steeds meer ruimte krijgen om het werk-
hervattingstraject zelf in de hand te nemen, stellen verzekeringsartsen zieh bij passicve
werknemers eerder directief op.

va: ik heb u drie weken geleden voor het laalst gezien. Als het goed is bent u inmiddeis gestart met

Mensendieck.

cl: ik heb nog niks van de therapeut gehoord.

va: zoals het er nu uitziet kunt u niet aan de stag. (/ moer we/ vaarf z^ffm acAfer dfe MMfem/Zedt

De man had afgesproken dat hij naar therapie zou gaan, maar dat is nog niet gelukt. De
verzekeringsarts interpreteert dit als onvoldoende initiatief. In plaals van een bevestiging
geeft de verzekeringsarts een vermaning "u moet wel vaart zetten achter die Mensen-
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dieck". Een dergelijke vermaning of terechtwijzing volgt ook op onredelijke verwachtin-

gen van mensen. Een vrouw die niet goed overweg kon met haar collega's reageerde

bijvoorbeeld op de vraag 'wat zou u willen' dat een collega die elders een baan had

aanvaard terug zou komen. De verzekeringsarts reageerde daarop met 'dat is een utopie,

u moet zieh niet afhankelijk maken van anderen'. Naast een vermaning uiten verzeke-

ringsartsen soms ook een soort waarschuwing aan werknemers die onvoldoende herstel-

gedrag, dat wil zeggen activiteiten ondernemen om belemmeringen weg te nemen, tonen.

(bclanghebbende zou een gesprek hebben met het maatschappelijk werk, maar die is afgebeld]

va: wat heefl u, behalve het maatschappelijk werk, nog meer gedaan om uw situatie te veranderen,

want met zo'n gesprek krijgt u geen andere baan.

cl: ja, maar als ik in de krant kijk, voel ik me niet goed, ik wil eerst met het maatschappelijk werk

praten. Ik droom ook 's nachts over het werk.

• va: ja, maar zo /a/igiameWiam/ « /iff geen z/eA/ewe/proWeem meer. Ik heb u gemeld aan de GMD, ae

feinj oaf u oat nog een mf/lerin£ Aryg' « nie/ zo groo». Mijn advies is doe er loch wat aan, hoe

langer u emit bent hoe moeilijker het wordt. Het is niet makkelijk, maar de eerste stap is vaak het

moeilijkst. Wij maken een afspraak voor over 3 weken, dan kunt u verteilen hoe het bij het maat-

•chappelijk werk was.

cl: maar ik weet niet of dat dan al geregeld is.

va: nou 3 weken is ruim tijd.

De verzekeringsarts is van mening dat de man te weinig initiatief toont om wat aan zijn

klachten te doen. Enerzijds leidt dat tot vermaningen en confrontaties. 'wat doet u nog

meer, want met maatschappelijk werk alleen komt u er niet' en 'regel het maar, want het

is tijd genoeg'. Anderzijds haalt de verzekeringsarts een formed argument naar voren,

hij verwijst naar de wet: 'zo langzamerhand is het geen ziektewetprobleem meer' en

waarschuwt dat de man in de Problemen zal komen " de kans dat u nog een uitkering

krijgt is niet zo groot."

Dergelijke meningsverschillen tussen verzekeringsartsen en werknemers, waarin de

verzekeringsartsen vinden dat de werknemers niet voldoende initiatief tonen treden vaak

op bij werklozen. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat werklozen niet

geleidelijk kunnen opbouwen omdat ze geen werk hebben. Het is alles of niets en de

mechanismen die commitment creeren werken hier niet, omdat er geen kleine stapjes

gemaakt kunnen worden. Na afloop van een van de gesprekken zegt een verzekeringsarts

het volgende:

lastig dat de man geen werk heen, dan zou je voorzichtig op kunnen bouwen, vanuit WW is het alles

of niets. Ik heb het idee dat hij er een beetje gebruik van maakt, hij wekt in ieder geval niet de indruk

er echt last van te hebben. Die specialist zegt 3 maanden revalideren, maar dat betekent nog niet niet

werken, dat kan soms juist heel goed zijn.

70



Opvallend is dat verzekeringsartsen slechts zeer sporadisch sanctionercnd optrcdcn. in de
zin dat zc de Ziektcwet stopzetten'". Als ze dat wel docn gcbeurt dat meestal meteen in
het eerste gcsprek en gebruiken verzekeringsartsen formclc argumentcn: hei is gcen
ziektewetprobleem. .-...r.'arv a» ..>-•-'*• , . ... »M-'W«-»-^, n.

. . - i « , , . . V - • ' • - • • • ' - , - ; ; , ; • ; «

[belanghebbende hccft zieh nek gcmeld vmuil de WW en heett gewerkt »I» thullhulp. Na i
introductie en de vraag hoe belanghebbende in de WW lerechl is gekomen vraagl de ve
WM de reden is van de ziekmelding van de vrouw ]
cl: ik kan maar 0.$ dagen werken door migraine en rpilepsie, 's ochlcnds gaal wel. maar voor mecr

kan ik niet solliciteren

va; heeft u elke dag hoofdpijn'' - • • >•- «• *

cl: nee. maar ik moet wel opletten. als ik te veel doe, knjg ik last. ' «• . . •• .,- •;

va: welke medicijnen knjgl u voor epileptic? heeft u vaak aanvailcn? -< . , ,.-. ,
cl: dat valt wel mee, als ik regelmatig leef en medicijnen gcbruik
..[belanghebbende verteil dal ze zieh op advies van vakbond heeft ziek gcmeld]
va: ik zie gcen reim voor /<vtg<A<s7gr arf*/dJOAgesr>ifit//wid'.
cl: hoezo?
va: u gebruikt medicijnen, dan kunt u allecn geen onregelmatige dienslen dnaien , maar verder wel

werken. Ä«jje/ma/;fje ««no/ i t g a m rwatn moor arMafcw««st-*M/*r/d\ u zu It passend werk mocten

zoeken. . . . . , . , , - , .

cl: maar ik vind het werk leuk, en toen ik vast werkte viel ik voortdurend uit, dat is voor een werkge-

ver niet leuk.

va: dat ben ik met u eens, het zal ook niet eenvoudig zijn om iets anders le vinden, maar Aef to geen
rede» voor ar6e;d5ongesr/i/£//>ei</ U meldt zieh maar beter.

De vrouw heeft een aantal klachten die in de ogen van de verzekeringsarts geen belcm-
mering vormen om te werken. De verzekeringsarts steh zieh heel formed op en geeft
aan dat het probleem van de vrouw geen ziektewetprobleem is. Door het inzetten van die
formele argumenten creeren verzekeringsartsen een gedepersonificeerd perspectief": "Ik
kan er niets aan doen, de wet schrijft het voor".

Ook als mensen al längere tijd een beroep hebben gedaan op de Ziektewct maken
verzekeringsartsen gebruik van- formele argumenten als hun inziens de belemmeringen
zodanig zijn verbeterd dat de werknemer wel weer kan werken of als mensen onvoldoen-
de initiatief nemen. Vaak verloopt dit wel moeizamer. Wellicht hecft dat te maken met
het feit dat verzekeringsartsen gedurende het traject van perspectief veranderen. Waar de
inzet aan het begin van het traject gericht was op het bevorderen van de eigen verant-
woordelijkheid van de zieke werknemer, waarbij de mening van die werknemcr van
belang was, neemt die verzekeringsgeneeskundige die verantwoordelijkhcid als het ware
weer terug en gaat zelf voor de zieke werknemer oordelen".
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Ruimte of afhankelijkheid ^ .
Werknemers die de verantwoordelijke en actieve rol op zieh nemen waar de verzeke-
ringsartsen op inzetten, worden vaak bevestigd in hun houding. Het eigen oordeel dat
deze werknemers geven getuigt van een verantwoorde en redelijke opstelling. Verzeke-
ringsartsen reageren daar vaak op door werknemers meer ruimte te geven om hun eigen
herstelproces vorm te geven. Deze struetuur van aanzetten tot activiteit, opnemen van
activiteit, belonen en ruimte geven versterkt de rol van de werknemer als goede en
zelfstandige werknemer steeds verder. De actieve opstelling van de werknemer creeert
steeds meer mogelijkheden om de eigen situatie te kunnen beoordelen en daar naar eigen
inzicht op te reageren, omdat deze werknemers blijk geven de 'normen' die gelden ten
aanzien van verantwoord werknemersgedrag te hebben gei'nternaliseerd.

In gcvallen waar werknemers in de ogen van verzekeringsartsen bij het geven van hun
eigen oordeel niet de opstelling van een actieve, redelijke en initiatiefrijke werknemer
kiezen, werkt de spiraal echter eerder de andere kant uit. Verzekeringsartsen verengen de
ruimte die werknemers krijgen door directief aan te geven wat de werknemer moet doen,
door af te keuren wat de werknemer voorstelt, door de (suggestie van) openheid in het
gesprek tc vervangen door de formele taakstelling. Werknemers worden hier steeds
passiever gemaakt en onder een controle-regime geplaatst.

6. Conclusie

• t . • - . . .

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal hoe in de gesprekken tussen verzekeringsartsen
en dienten de construetie van een speeifiek type client tot stand komt. In die interactie
komt een bepualde ordening tot stand. In die ordening krijgen dienten, maar ook verze-
keringsartsen, werk en ziekte een bepaalde plaats en daarmee betekenis. •

Ten aanzien van de plaats die dienten in de orde van het gesprek en de arbeidsonge-
schikthcidsbcgcleiding en -beoordeling krijgen is een viertal mechanismen besproken, die
elkaar ten dele in chronologische volgorde opvolgen maar tegelijkertijd met elkaar ver-
weven zijn en elkaar versterken. In het dominante patroon in die gesprekken krijgen di-
enten eerst te hören wat ze moeten doen: zelf oordelen vellen. In de probleemdefinitie
die vervolgens gei'ntroduceerd wordt, en gedurende het hele gesprek steeds herhaald
wordt, wordt duidelijk waar dat oordeel over moet gaan. Daarbij wordt arbeidsonge-
schiktheid als een sociaal probleem gedefinieerd. Door arbeidsongeschiktheid tot een
sociale kwestie te definieren wordt niet alleen het onderwerp waarover gesproken wordt
vastgesteld; het heeft tevens implicaties voor de rol van de verzekeringsartsen en de
dienten. Die dienten zijn vooral werknemer, dat betekent dat over de werkhervatting
wordt gesproken, maar ook dat ze de verantwoordelijkheden op zieh moeten nemen die
hören bij hun werknemersrol: contacten onderhouden met de werkgever en collega's, zelf
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onderhandelen met hun werkgever over de taken die ze wcl en niet uit (kunnen) voeren

etc. Werknemers die die verantwoordelijkheden ncmen krijgen vervolgens ook de vrij-

heid om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. In de onderhondeling worden di-

enten getransformeerd tot werknemers en wordt hun positie die van een sociaal subject.

Om dienten hun eigen verantwoordelijkheid te laten dragen en leiding tc laten nemen

over hun eigen reintegratieproccs moet veel werk worden verzet. Als zc de spreckkamer

binnenkomen zijn ze tegelijkertijd patient en werknemer. en een deel van de dienten is

relfs voomamelijk patient. De dienten worden als het ware uit die paticnlcnrol gchoiiki

en voortdurend gestimuleerd om vanuit een werknemersperspectief met enige distantie

naar zichzelf cn hun situatie te kijken. De wijzc waarop dienten worden anngesproken,

de continue herhaling van de probleemdeflnitic, de aanmoediging om eigen idecen tc

formuleren en activiteiten te ontplooien dragen allemaal bij tot die transtormalie van

patient tot werknemer. . ?

Het op deze wijze creeren van subjecten is geen expliciete doelstelling van de ge-

sprekken tussen verzekeringsartsen cn dienten. De aanpak van vcr/uimcontrolc cn bege-

leiding van verzekeringsartsen, die ook in de handleiding voor gesprekken (zie H2) is

terug te vinden, is niet in dergelijke meta-termen geformulccrd. Wcl is expliciet aangege-

ven dat de aanpak van verzuimcontrole en bcgclciding gericht moct zijn op de dingen

die mensen nog wcl kunnen en dat de insteek positiel moet zijn. Dczc aanpak wordt

tegenover een medisch-objeetiverende geplaatst. In een medisch-objeetiverende aanpak

zouden dienten afhankelijk gemaakt worden, en is er te weinig aandacht voor het per-

soons- en situatiegebonden karakter van gezondheidsklachten. In de argumentatieve

claim beoordeling is daar wel aandacht voor, omdat die methode uitgaat van de wijze

waarop dienten hun eigen klachten benoemen en analyscren. In de analyse van gesprek-

ken tussen verzekeringsartsen en dienten hebben we gezien dat dienten er inderdaad toe

worden aangezet om hun klachten zelf te benoemen en te analyscren, maar tegelijkertijd

is in die analyse het disciplinerende karakter van deze aanpak naar voren gekomen. Dcze

diseiplineringstendens is uitdrukkelijk niet de doelstelling van de gesprekken, maar ligt

er wel in besloten. Het meest expliciet wordt dat duidelijk als dienten die zieh het 'me-

dische' vertoog hebben eigen gemaakt, over de ziektegeschiedenis en het behandelings-

trajeet willen spreken. Deze dienten benoemen en analyseren hun klachten in medische

termen, en alhoewel ze dat zelf doen, zoals de bedoeling was, blijkt deze 'zclfanalyse'

incorrect. In deze gevallen ontstaat een onderhandcling tussen verzekeringsartsen cn

dienten, die in sommige gevallen gedurende het hele gesprek steeds opnicuw de kop

opsteekt. Zoals in de volgende hoofdstukken explicieter aan de orde zal komen, worden

deze mensen "probleemgevallen'. Tegelijkertijd komt op deze momenten de veronderstel-

de machtsbalans die voort zou vloeien uit de wet, waarin de verzekeringsarts meer macht

heeft dan de client, ter discussie te staan. Er ontstaat immers een patstelling, waarin de

verzekeringsartsen meegaan met de claim van dienten, terwijl zij van mening zijn dat
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die claim onterecht is. Ondanks het feit dat zij de claim onterecht vinden, treden ze niet
sanctionerend op. Hun inschatting en verwachting ten aanzien van het verloop van het
proces weerhoudt hen daarvan. In deze situaties wordt uiteindelijk de probleemdefmitie
van de client doorslaggevend en is de client in dat opzicht dus 'machtiger' dan de verze-
keringsarts.

Als twee kanten van dezelfde medaille worden in dit constructieproces, waarin de cli-
entcn worden gesubjectiveerd en getransformeerd tot verantwoordelijke werknemers,
tevcns verzekeringsartsen geconstrueerd. Doordat ze van arbeidsongeschiktheid een
sociale kwcstie maken, en voortdurend de werkhervatting als centrale probleem op de
agenda plaatsen, duiden ze niet alleen wat van werknemers wordt verwacht, maar defini-
eren ze tevens hun eigen identiteit. Zij zijn mensen (artsen) die oordelen vellen over de
vraag of een werknemer zijn of haar werk kan hervatten. In de introductie van de ge-
sprekken met dienten wordt die taak of identiteit, zij het wellicht impliciet, voortdurend
gc(her)definicerd. Het overbrengen van die identiteit aan dienten speelt een belangrijke
rol. In hoeverre zij er in slagen dienten te transformeren tot werknemers, hangt ten dele
af van de mate waarin zij er in slagen hun eigen identiteit aan dienten te presenteren.

Niet alleen worden dienten werknemers en krijgt arbeidsongeschiktheid de betekenis
van belemmerd zijn in je werk, die ordening geeft ook verzekeringsartsen een specifieke
plaats. Waar de aanwe/.igheid van verzekeringsartsen in deze context gelegitimeerd wordt
door hun expertise op het gebied van ziekte, is het juist die ziekte die in deze gesprekken
naar de achtergrond wordt geschoven. Dat ziekte naar de achtergrond wordt geschoven
hangt samen met de probleemdefmitie die centraal staat. Zoals al is aangestipt geeft die
probleemdefmitie het kader waarin over klachten (en ziekte) wordt gesproken, maar bete-
kent dat niet dat de ziekte en de behandeling volstrekt niet aan de orde komen. De
positie die ziekte krijgt in de ordening van het gesprek wordt echter niet alleen bepaald
door de probleemdefmitie die gericht is op de werkhervatting, maar hangt tevens nauw
samen met de wijze waarop bchandelend artsen gepositioneerd worden in het gesprek.
Die positionering van behandelend artsen en de specifieke wijze waarop zij in de interac-
tie geconstrueerd worden, vormt het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

Noten

1. Deze gespreksfragmenten zijn niet letterlijk, maar gereconstrueerd op basis van aantekeningen. De
cursievenngen zijn van de auteur.

2. Vgl. de Swaan's analyse van het intake gesprek in de psychotherapeutische setting. Een van de criteria
waaraan dienten moeten voldoen duidt de Swaan aan met verteller-vertelde: patientcn moeten het vermö-
gen bezitten zichzelf te ervaren. waar te nemen, te analyseren en tegelijkertijd over zieh zelf te praten;
zo'n dubbclperspectiet' vereist en impliceert een zekere mate van distantie ten aanzien van de eigen
problematiek (De Swaan (1990) Het spreekuur als opgave)
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3. De globale inboud van deze handleiding (De Boer. 1991) heb ik besproken in hoofdstuk 2.

4 Soms zijn of willen mensen geheel of gedeeltelijk weer aan het werk In hei geval van een gedetltelijk«
werkhervaning volgt een vergelijkbejr patroon In het geval van een gehele werihenalting krijgt he«
gesprek een andere wending: er wordt dan vrij snel een werfchervattingsafspraak gcmaakt. De reden di«
dienten geven voor het feit dal ze nog met aan hei werk zijn is dan mental dal « het idce hebten dal a
toestemming aan de verzekeringsarts moeten vragen Verzekeringsansen /ijn het daar met mee eenj.
Alhoewel die toestemming wel nodig is aan het einde van het ziektewetjaar Dit om te voorkomen dal
mcnsen om strategische redenen (uit de WAO blijven) korte tijd weer gaan werken, maar wel zodanig lang
dat de wachttijd voor de WAO opnieuw ingaal

5. In de gesprek ken wordt de 'werkgever' vaak gespeeifieeerd. Er wordt bijvoorbecld naar d« direct
leidinggevende, de personeelsfunctionaris of collega's gevraagd.

6. Door het benadrukken van bepaalde aspecten van de problemaiiek of het aan de orde Hellen van
specifieke onderwerpen. wordt een bepaald type subject geconstrueerd Silverman (19(9) laat in /ijn
onderzoek zien dat ansen, afhankelijk van de vraag of zij wel of nid willen opereren, het gesprek in dt
richling sturen van medisch-lechnische dan wel sociale aspecten van de patent Door het benadrukken van
de sociale rol van kinderen met een Downsyndroom en een bepaalde hartafwijking «lagen »risen erin
ouders er van te overtuigen dat met opereren beter is Deze besluilvorming wordt voor de hand liggend
omdat deze kinderen in sociaal opzicht 'goed' functioneren. Zc zijn vrolijk. gezellig etc. De klachten
worden daardoor naar de achtergrond geschoven Bij kinderen zonder Downsyndroom met de/elfde
hartafwijking zijn artsen echter geneigd om al dan met aan de hand van tcstuilslagen de mcdischc toctland
van het kind te bespreken. Deze kinderen worden geen sociaal subject, maar een medisch object.

7. Vergelijk Mol en van Lieshout (1989): het spreken in termen van Problemen, klachten of hulpvragen in
de geneeskunde maakt verschil. o.a. omdat de onderlinge relatie tussen arts en patient crdoor wordt
gedefmieerd.

8. Vergelijk Rose (1993). In onze samenleving Staat autonomie hoog in het vaandel. Autonomie betekent

echter niet dat je kunt doen wat je wil. Allerlei instituties zijn er namelijk op gericht mensen te 'leren' wat

onder autonomie moet worden verstaan, en hoe zij zieh als autonome Individuen behoren te gedragen.

9. Zie ook Mudde (1995). Mudde spreekt bij dergelijke voorstellen van de verzekeringsarts over een
betonend regime. In deze gevallen wordt controle niet nodig geacht.

10. Hier kom ik uitvoeriger op terug in hoofdstuk 4.

11. Dit mechanisme is vergelijkbaar met de autoritäre besluitvorming die Silverman (1989) onderscheidt
in zijn analyse van 'gewone' arts-patienl contacten. Daar doet de arts een beroep op testuitslagen en
medische kennis, en stelt die als het ware verantwoordelijk voor het besluit

12. Deze verandering lijkt op wat Silverman (1989) verandering in besluitvormingsstrategie noeml. De
gezamenlijke (demoeratische) Strategie (waar in gesproken wordt in termen van we) wordt ingeruild voor
een gedepersonifieeerd perspectief (autoritair). Naast wetgeving wordt medische kennis ook op deze
manier ingezet. Hier kom ik op terug in hoofdstuk 4.
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In de logica van de veirekeringsgeneeskundige praktijk wordt nie( alleen een bepüM
type client geconstrueerd, maar ook andere betrokkenen krijgen rollen cn veruntwooifte»
lijkheden toebedeeld. Dit hoofdstuk gaat in op de verhouding tussen bchundclcnd arisen
en therapeuten enerzijds en verzekeringsartsen anderzijds. In tegenstelling tot cliCnten
zijn behandelend artscn en therapeuten niet zelf bij de gesprekken aanwe/ig. Venreke-
ringsartsen hebben bij aanvang van dc gesprekken met zieke werknemers gecn direct
contact gehad met behandelend arisen cn beschikken ook niet over informatie van behan-
delend arisen over de ziekte en/of de Machten van de ziekc werknemcr. ()ok later in het
begeleidingstraject is er slechts in uitzonderlijke gevallen direct contact tussen venreke-
ringsartsen cn behandelend arisen. Desalniettemin zijn bchandclcnd artscn wcl van be-
lang voor de arbeidsongeschiktheidsbegeleiding en - controlc. Zicke werknemers gaan
over het algemeen ook met hun klachten naar behandelend artsen of therapeuten. In de
gesprekken tussen zieke werknemers en verzekeringsartsen komen adviezen van behan-
delend artsen aan de orde via verhalen van zieke werknemers, mcestal in die onderdelcn
van het gesprek waar de klachten van de zieke werknemers verder worden uitgediept.

Zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk is geworden vormen de gczondheidsklachtcn
van zieke werknemers in curatieve zin geen centraal onderwerp van gesprek tussen
verzekeringsartsen en zieke werknemers. De probleemdefinitie die in die gesprekken
centraal staat wordt immers gevormd door de vraag hoc belemmeringen voor dc wcrk-
hervatting kunnen worden opgeheven. Met de client als 'zieke' verdwijnt in die defini-
ering ook de curatieve behandeling van de ziekte naar de zijlijn. Tegelijkertijd is in het
vorige hoofdstuk aangetoond dat die probleemdefinitie coneurreert met een ziektegeori-
enteerde definitie, waarin dienten zichzelf juist wcl definieren als patienten, de curatieve
behandeling van hun klachten centraal stellen en behandelend artsen en therapeuten bij
wijze van spreken de verzekeringsgeneeskundige spreekkamer binnen halen. De wijze
waarop ziekte en arbeidsongeschiktheid gedefmieerd worden in de verzekeringsgenees-
kundige praktijk hangt dan ook samen met de definitie van de rol cn positic van behan-
delend artsen en verzekeringsartsen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de client.

In dit hoofdstuk ga ik in op de vraag hoe die verhouding tussen behandelend artsen en
verzekeringsartsen in de spreekkamer van de verzekeringsarts tot stand komt. Net als in
het vorige hoofdstuk plaats ik daartoe de context in eerste instantie tussen haakjes, niet
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omdat deze geen invloed zou uit oefenen, maar omdat het mij hier gaat om de specifieke

betckenis die zij krijgt, om de wijze waarop zij in de interactie wordt gereproduceerd. In

de eerste paragraaf komen twee mechanismen aan de orde die in de interactie tussen

ziekc werknemers en verzekeringsartsen een domeinafbakening construeren tussen be-

handelend artsen en verzekeringsartsen. Die domeinafbakening komt tot stand door taken

tc verdelen. Die taakverdeling maakt het mogelijk om de behandeling van gezondheids-

klachten enerzijds en de begeleiding naar de werkhervatting anderzijds als onafhankelijke

Problemen te behandelen. De trajecten die uitgezet worden om deze Problemen op te

lossen vragen om verschillende typen patienten/clienten. Die taakafbakening, probleem-

definiering en de verwachtingen ten opzichte van het gedrag van de client construeren

gczamcnlijk dc deskundigheden van respectievelijk verzekeringsartsen en behandelend

artsen. In de tweede paragraaf zal ik verder uitwerken waarom juist het definieren van de

klachten in termen van belemmeringen voor de werkhervatting in de verzekeringsgenees-

kundige praktijk zo'n belangrijke rol speelt, door uitvoeriger in te gaan op situaties

waarin ecn zicktc geori enteerde probleemdefinitie de agenda beheerst. Een ziekte geori-

entccrdc probleemdefinitie heeft namelijk consequenties voor de verhouding tussen

verzekeringsartsen en behandelend artsen, omdat de scheiding van taken dan problema-

tisch wordt. In de conclusies kom ik terug op de wijze waarop de mechanismen resulte-

ren in dc constructic van domeincn van beide hulpverleners en de construetie van de rol

of taak van de behandelaar enerzijds en de identiteit van verzekeringsartsen anderzijds.

2. Ziekte naast werkhervatting

".. AwyvetA/ u <Vw/ me/ ife AUJJW/S, dan /ty/ten wy Aoe Ae/ we/ Ae/ wert verier moef..."

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat in de interactie tussen verzekeringsartsen

en zieke werknemers een verzekeringsgeneeskundige identiteit wordt gecreeerd. De

probleemdefiniering die in die gesprekken voortdurend herhaald wordt draagt niet alleen

bij aan de construetie van de client als zieke werknemer, maar definieert tevens het

deskundigheidsdomein van verzekeringsartsen'. Verzekeringsartsen houden zieh niet

zomaar bezig met ziekte en arbeidsongeschiktheid, ze zijn deskundig ten aanzien van de

vraag hoc een werkhervatting gestalte kan krijgen. Die identiteit van verzekeringsartsen

komt echter niet alleen tot stand door het (positief) benoemen wat verzekeringsartsen

doen. Die definiering van de identiteit hangt nauw samen met de positionering van

verzekeringsartsen ten opzichte van andere betrokkenen. Om een eigen domein te kunnen

claimen moet de verhouding tussen de verzekeringsgeneeskundige deskundigheid en de

deskundighcid van anderen gedcfinieerd worden*. In dit geval zijn dat met name behan-

delend artsen en thcrapeuten. In deze paragraaf zal ik twee mechanismen bespreken die



de constructs van domcinen voor respectievelijk verzekenngsartscn en behandelend

artsen tot stand brengen. •-•.""' '• •-•• ' • ' ' .»(ivfc. *•* -~ > . • J

. & ; , - • - . - . • ' f . - . ' • . - * • • . • / i - i - . v • • • • • ' '• • <

Seheiding van taken

In het eerste deel van de analyse van de logica van de verzekeringsgenecskundige prak-

tijk, zoals die is gepresenteerd in het vorige hoofdstuk, is gebleken dat de modische

achtergrond van de klachten van zieke werknemers geen centrale plaats inneemt in de

gesprekken tussen ziekc werknemers en verzekcringsartsen Vanuit hcl siandaardhccld

over het werk van poortwachters van de arbeidsongeschiklheidsrcgclingen. waarin cen

belangrijk element van hun taak wordt geformulecrd als net nagaan of mensen die een

beroep doen op de arbcidsongcschiktheidsregelingen ook echt ziek zijn, is dat merkwaar-

dig. Alhoewcl ziekte geen voldoende voorwaardc vormt om tot die regelingen toegclatcn

te worden is het immers wel een noodzakelijke voorwaardc Vanuit dc problecmdcfini-

cring random de werkhcrvatting die in dc gesprekken tussen werknemers en vcrzeke-

ringsartsen tot stand komt, is het minder vreemd dat de medischc achtergrond van klach-

ten niet centraal Staat. Toch zal duidelijk zijn dat die medische achtergrond en dc bchun-

deling van ziekte (in curatieve zin) in het licht van de arbcidsongeschikthcidshcgclciding

en - beoordeling wel een plaats hebben. In dc gesprekken tussen verzekcringsartsen en

werknemers komt dit onderwerp dan ook aan dc orde. In dczc paragrual gu ik in op de

vraag welke plaats de behandeling van klachten heeft en hoe de verzekeringsgeneeskun-

dige deskundigheid zieh ertoe verhoudt.

Op de eerste plaats informeren verzekeringsartsen regelmatig naar de behandeling van

de klachten, zoals die wordt uitgevoerd door behandelend artsen of therapeuten.

va: u wordt dus belemmerd door pijn aan de elleboog, /toe #aa/ u t/uarmt-c om?
cl: ik leg ijs op de arm, probeer hem te ontzien en ik ga naar fysiotherapie.
va: mM reg/ de /«io//iera/>ei//'

cl: ik weet het niet, ik ben pas een keer geweest.

va: en de /rifisara?

cl: die zegt een tenniselleboog

va; heeft u het wel eens eerder gehad?

cl: nee.
va: wat denkt u dat de oorzaak is?

cl: het is langzaam aan gekomen.

va: fa/n/ u omgaan me/ de />eperJl//ige/i?

cl: het gaat wel,...

De verzekeringsarts vraagt aan de vrouw wat de huisarts en de fysiotherapeut hebben

gezegd over haar klachten. Die vragen worden echter gesteld binnen het kader van de

vraag in hoeverre de klachten van dc vrouw belemmeringen opleveren voor haar werk-

zaamheden en wat ze er aan doet om met die beperkingen om te kunnen gaan. Waar de
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vragen van de verzekeringsartsen precies over gaan, of hij gei'nteresseerd is in de diagno-

se, de behandeling, een inschatting van de ernst of de adviezen die de fysiotherapeut of

de huisarts hebben gegeven is onhelder en blijft onhelder omdat hij ook niet ingaat op de

antwoorden van de vrouw. Meer dan gericht op informatie over wat de huisarts of thera-

peut nu precies aan de klachten doet, is de verzekeringsarts gei'nteresseerd in de wijze

waarop de vrouw actief bezig is met het verhelpen van haar klachten. Adviezen van

behandelend artsen worden besproken vanuit de vraag wat iemand Joe/ om de belemme-

ringen op te heffen. Hoc en wat ze precies ondememen is voor de verzekeringsartsen

niet zo van belang. -st:> i ;̂ ;

* • v .V • s f ' i O R l .'• . - f f - . - . f l ;* 4 f * ! , .f. .- : t r i f f « •'' W :••*.< i ; - : ; i , . - ' • . j ^ . '_} , . ,

. v«: vorige keer was u nid zo tevreden over uw therapeut.

cl: daar heb ik met haar over gcsprokcn, ik wilde naar een psychiater, maar dat vond zij geen goed

. , plan, het gee ft een Stempel. Ze vindt me niet depress ief, maar overwerkt, en die reactie is normaal.

va: At'/ matvA/ my »»* n/W u/7 A/> HW

cl: ja, ik moct ontspannen Ik heb steeds geslapen, ik probeer nu wat meer te doen. •'* ''"" -

De verzekeringsarts toont wei interesse voor de behandeling door terug te komen op het

feit dat de vrouw vorige keer niet zo tevreden was over wat de therapeut deed. Zelf

spreekt hij daar geen oordcel over uit. Hoe en waar die therapie vorm krijgt maakt niet

uit, het gaat om het resultaat. Ten opzichte van de inhoud van de behandeling neemt de

verzekeringsarts een neutrale houding aan. Wat er het beste aan de gezondheidsklachten

gedaan kan worden laten ze over aan behandelend artsen.

Voor de behandeling van gezondheidsklachten in curatieve zin worden werknemers in

de gesprekken tussen werknemers en verzekeringsartsen doorverwezen naar behandelend

artsen.

cl: duurt dat altijd zo lang? Ik dacht dat ik er na een paar weken wel klaar mee zou zijn, maar ae

AuuarM tee/? A« over wee/ /anger,

va: dat ligt eraan, het ligl eraan hoe lang u dingen opgezouten heeft. Nu bent u moe, dan barst het.

dingen van jaren terug die naar boven komen, dat heeft tijd nodig, maar u bent al wel verder

gekomen, u heeft al weer dingen opgepakt.

cl: wat ik soms ook had is dat ik niet kon ophouden. Een vlaag van activiteit maar dat moest ik dan

later bekopen Dat doe ik niet meer, ik probeer dat te voorkomen door lijstjes te maken met wat ik

moet doen. en doe dan ook niet meer.

va: u heeft moeite met grenzen stellen?

cl: ja, altijd gehad, ik deed alles altijd wel, dat kan nu niet meer, dat is moeilijk.

va: gebruikt u nog medicijnen?

cl: j a . .

va: proar 11 me* aV Aw/jarM 00A over uzW/? Weet hij dat u thuis bent? - •

cl: ja.

va: dar « /x/anjp-i/A aVtf Aiy u«r/ aaf <//̂ gen 10 n a>u/( op u /eggfn, er is veel gebeurd, u heeft ook al

een hoop dingen aangepakt. u moet leren om grenzen te stellen.
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va: goed, ft denk dM we de u m Mg even hetzt I Me mocten houden het progrtmma wordi dan voor

SOS M de slag, gipmbUw awr fatooru en het leren grenzen stellen,

cl: ik hoef nog niet nur een psycholoog? . '

vr nee, we proberen he« eerst zo. u «art HW At/ * M(ijar/j o»4 ov«r MM^ «wrfW/m. dl# g«q4) mf

tun ail Ay ttodig vunir dot « met andere» goa« pro/en. </ab fa/ tor nM M r « / / fcvt Mhapptft

De vrouw vraagt aan de verzekeringsarts wat hij vindt van de uitspraak van dc huisarts

hoc lang het nog gaat duren. De verzekeringsarts houdt zieh daarover op de vlakte. maar

spreckt tcgclijkertijd wel over datgene waar dc vrouw tegenaan loopt. IX" uitspraken van

de verzekeringsarts zijn niet hclemaal vrij van adviczen hoc de vrouw haar gc/ondhcids-

problcmen op kan lossen, maar die adviezen hebben bctrckking op de vraag hoc dc

VTOUW haar werk weer kan oppakken. Een voorwaardc voor die werkhcrvatting is dat zc

grenzen kan stellen. De vraag hoe dc vrouw bchandcld moet worden om cr voor tc

zorgen dat zc grenzen kan stellen, is een kwestie die zc met de huisarts moct bespreken.

Zodra de bespreking van de klachten van dc vrouw richting dc behandcling daarvan

gaan, verwijst de verzekeringsarts de vrouw naar de huisarts. Die hceft dc vcruntwtHirdc-

lijkheid voor het behandclcn van de gczondheidsklachtcn en die bcoordcclt of hij dat /.elf

kan of dat de vrouw naar een psycholoog moet. Dc behandcling van klachten bchoort tot

het domein van behandelend artsen of therapeuten.

Ook als verzekeringsartsen het niet eens zijn met een behandeling, laten ze dat over

aan de therapeut.

cl: de therapeut vond die band niet goed, dat hoeft helemaal niet. De fysiotherapeut masseert het en

zet er een lamp op.

' va: misschien kunt u op het werk de band dragen, dat kan ondersteunend zijn, heeft u ook rekoefenin-

gen? ... • :.,; .• , .

cl: ja, die gaan ook veet beter.

. va: goed, de tips van de therapeut opvolgen, en dan kunt u maandag weer beginnen .

Na afloop geeft de verzekeringsarts aan: wa/ een rare //xrap/e, maar daar Aemoe/ / i me maar n/er

mee. Dat vinden therapeuten vaak vervelend, en het brengt de verzekerden in verwarnng All het help!

en de klachten verbeteren dan laat ik het maar.

De verzekeringsarts doet in het gesprek een voorzichtige suggestic aan de vrouw om,

ondanks dat de fysiotherapeut dat niet goed vond, toch maar een band te gcbruiken op

haar werk. Verder laat hij aan de client niet merken dat hij het niet eens is met dc behan-

deling. Die behandeling valt onder de verantwoordelijkheid van de therapeut.

De behandeling of nazorg die een behandelend arts voorschrijft ten behoeve van het

verhclpen van gezondheidsklachten, heeft soms consequenties voor de vraag wclkc

belemmeringen werknemers ondervinden bij het uitvoeren van hun werkzaamhcden.
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va: heeft u instrocties gekregen van de specialist?

cl: /* mafl n/e/ ////en en n/ef 6uA4en. eigcnlijk kan ik niets doen. -•.*, ;.„ .. j , , .

va: wat merkt u nog?

d : ik heb veel pijn in de buik, en na zo'n tripje als dit moet ik languit op de bank. En ik heb last van

• •<> de ontlasting, ik moet oefeningen doen om het op te houden.

va: u moet oefeningen doen om uw bekken en blaas te trainen, dus dat is er gebeurd, is er verder nog

iets?
cl: nee, ik ben blij dat dat het was. ... . . " • • . ' , *
va: nu even het werk, uw werkt op de linnenkamer? " ' * '"'

cl: ja, nw u /// wer*, behoorlijk zwaar en ik moet de hele dag staan ' ' ' '-'•'' -

va: zit u ook wel eens? ' ' • _• '=* - if»

cl: nee, dat kan niet

VK dus u moet voortdurend staan en lopcn, u heeft een zware operatic achter de rug, ik wacht even de

controle af. ^oog< u <& gynoeco/oog dan we/ even mir u Hf/ en me/ mag, dan Aunnen we vo/^en-

Aoe /» / tveri mgevu/</ moe/ worde/i.
' ' ' • • '

De vrouvv mag van de specialist niet tillen, maar haar werk bestaat voor een groot deel

uit tillen. Het gezondheidsproblecm en het werkprobleem van de vrouw komen als het

ware bij elkaar in het 'niet kunncn tillen'. Vanuit het gezondheidsprobleem is het 'niet

mögen tillen' een bchandelingsadvies van de gynaecoloog. Vanuit het werkhervattings-

probleem is het niet kunnen tillen een belemmering. Die belemmering moet worden

opgeheven. Vanuit het gezondheidsprobleem gezien kan dat probleem alleen opgelost

worden door de oorzaak weg te nemen. Dat betekent dat de verwondingen van de vrouw

moeten genezen, ofwel rust houden. Vanuit het werkhervattingsprobleem kan het pro-

bleem echter ook (ten dele) op andere wijze worden opgelost. Door bijvoorbeeld andere

werkzaamheden te doen. De behandelend arts mag uitspraken doen ten aanzien van de

behandcling van de klachten, in dit geval het niet belasten van de buikspieren. Wat dat

betekent voor de werkhervatting is echter een andere kwestie. Die relatie tussen belem-

meringen en al of niet werken wordt tot de taak van de verzekeringsarts gerekend. Door

taken op deze manicr te scheiden, creeren verzekeringsartsen enerzijds taken voor behan-

delend artscn en therapeuten en anderzijds taken voor zichzelf. De verzekeringsartsen

houden zieh bezig met problemen ten aanzien van de werkhervatting, behandelend artsen

met de behandeling van de gezondheidsklachten.

In die taakafbakening wordt een deel van de taken 'afgestaan' aan behandelend artsen

maar kan een ander deel van de taken door de verzekeringsarts geclaimd worden.

va: u heeft mij gebeld omdat u van de verloskundige niet mocht tillen, aan de telefoon hebben we
at'gesproken dat u andere dingen zou gaan doen, wat heeft u gedaan op uw werk?

cl: ik heb bedden opgemaakt en medicijnen rondgebracht, dat ging wel, maar a/ ;ne/ ging i'A toc/i

weir /i//trn, dan vraagt iemand om hulp en dan doe je het toch, de collega's denken er de eerste

dag nog wel aan maar daama niet meer. Ik vind het vervelend om dat niet te doen, dat was ook
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•i toen ik begon met werken op arbeidsthenpeutische basis. Or pwatofaog *•*» /wtw 4 » M /Ok
fa xvnten.

vm: he» is nog 3 weken tot uw rwangenchapsverlof M wi/ foe* grot« <** « MH MMAOK*. «war «im
«cAf tomier /i//cn, dor moer iwvwn, want er is genoeg ander werk.

De verloskundige en de gynaecoloog hebben aangegeven dat de vrouw nie! mag tillen.

Volgens de verzekehngsarts betekent dat echter niet dat de vrouw ook niet kan werken.

Door deze kwesties uit elkaar te trekken en als twee problcmen tc definieren, wordt het

mogelijk dat beiden (verzekeringsarts en behandelend arts) een andere taak op zieh

nemen.

Het actief inzetten van het onderscheid tussen de taken van behandelend artsen cn

verzekeringsartsen om ten opzichte van werknemers zeggenschap tc claimen komt regcl-

matig voor.
• " j « • * • . • . . . , .

vt: u bent een beetje dubbel, aan de ene kant zegt u ik moet niel te hard rennen, rüstig opbouwen,
maar u geeft zelf ook meteen 200V

cl: dat klopt. opbouwen zegt psycholoog ook. niet alles (egelijk
vm: min op zieh njn de uren niet hei probleem. maar alles wat er dan op u afkomt.
cl: ik heb op werk overlegd om taken af le stoten naar anderen, dal willen ze wel, maar het loopt

niet. de ouders komen toch naar mij toe.
va: wat kuni u daar nou aan doen?
cl: wat ik zeg, meer afschuiven

va: als u er bent, trekt u alles naar u toe, hoe wil u dat gaan oplossen?
cl: ja, ik maak lijstjes van wat er moet gebeuren en delegeer, daar heb ik met de psycholoog over

gesproken, thuis ben ik daar ook mee bezig.

va: even, op de datum en uren komen we zo terug, eerst het echte probleem, alles wat er op u afkomt.
cl: ik maak een planning, maar het is moeilijk om je daar aan te houden met kinderen, ik zeg wel

sneller dingen af, sport bijvoorbeeld.
va: maar wat doet u op moment zelf, als mensen beroep op u doen?

va: er zijn twee dingen aan de hand, de uren. da/ re^e/en »<e Aier er? wo/ u m aVe uren </oe/, d

u ze// m de nana", daar moe/ u me/ pjyc/io/oog over pra/en.
cl: ik wil wel erg graag, maar ik kan niet.
va: wanneer is precies de vakantie? Dan kunt u gedeeltelijke hervatten na de vakantic, 3 ochtenden,

dat moet u even met uw werkgever overleggen en goed bespreken met de therapeut, hoe u die
uren inricht.

Ook in dit voorbeeld worden twee problemen gedefinieerd: de werkhervatting en het

omgaan met gezondheidsklachten. Die problemen vragen om verschillende oplossingen,

bij het eerste heeft de verzekeringsarts een taak, bij het tweede de behandelend arts.

Verzekeringsartsen perken zo de invloed van behandelend artsen op het werkhervattings-

trajeet in. Behandelend artsen hebben verstand van het oplossen van gezondheidsklach-

ten, maar niet van de vraag welke consequenties gezondheidsklachten hebben voor de
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werkzaamheden die een zieke werknemer al dan niet kan doen. Die taakafbakening heeft

twee kanten. Enerzijds worden taken van de behandelend arts benoemd en worden zaken

naar de behandelend arts doorverwezen. Daarmee wordt de taak van de behandelaar

geconstmeerd. Anderzijds wordt aangegeven wat de behandelend arts juist me/ mag

doen. Door twee problemen te definieren krijgen behandelend artsen een duidelijke taak

en wordt ruimte gecrceerd om een domein voor de verzekeringsarts te definieren. Een

strijd over wie de juiste adviezen geeft wordt gepacificeerd door de adviezen te defini-

eren als betrekking hebbend op iets anders. De taakafbakening maakt zo een harmonieu-

ze verhouding tussen behandelend artsen en verzekeringsartsen mogelijk.

Zowel behandelcnd artsen als verzekeringsartsen houden zieh bezig met klachten van

zieke werknemers. Met verschil in situatiedefinitie maakt echter dat het probleem en de

mogclijke oplossingen anders gedefinieerd worden. De behandelend arts houdt zieh bezig

met de vraag hoe medisch (lichamelijk of geestelijk) gezien de klachten verholpen kun-

nen worden. De verzekeringsarts houdt zieh bezig met de vraag hoe een werkhervatting

mogelijk is. Dat verschil in situatiedefinitie creeert andere mogelijke oplossingen en

levert daarmee andere taken op voor behandelend artsen en verzekeringsartsen. De taak

van behandelcnd artsen is het opheffen van gezondheidsklachten, dat is hun deskundig-

heid. De taak van verzekeringsartsen is het bewerkstelligen van een werkhervatting, dat

is andere deskundigheid.

Onafhunkelijke trajecten

Het onderscheid tussen behandelend artsen en verzekeringsartsen dat in de gesprekken

geconstruccrd wordt, bestaat echter niet alleen uit het verdelen van taken. Via de onder-

scheiden probleemdefinities worden deze taken tevens op een specifieke wijze aan elkaar

gerelateerd. Zieke werknemers komen de verzekeringsgeneeskundige spreekkamer binnen

met een probleem: door hun klachten kunnen ze niet werken. De oplossing voor dat pro-

bleem lijkt het behandelet! van de klachten. Dat zou impliceren dat de taak van de be-

handelaar vooraf gaat aan de taak van de verzekeringsarts. Gedurende de reeks van

gesprekken in de spreekkamer van verzekeringsartsen ontstaan echter geleidelijk twee

problemen, die tamelijk onafhankelijk van elkaar opgelost kunnen worden. «" * "

va: zijn de klachten vermindert! als u de hele periode in beschouwing neemt? ' '"'•'" "

cl: sinds zondag gaat het wat beter *'' '**

va: heeft u al eens eerder van Cara-achtige klachten last gehad?

cl: nog nooit.

va: i/e Jiajf'«we u <Au #i^e/i/i/i nog rfeedtt m « <fai<4e///£,' Ae /̂J u «t ig idee nanneer u weer me/ /if/

uvr* ;ou ih/nnen /><j»imw/t'

cl: geen idee, het is niks voor mij om zo lang thuis te zitten, maar ik ben uitgeput. Ik slaap siecht en

durf ook bijna niet meer te gaan slapen omdat 's nachts de aanvallen zo erg zijn.



v* h«t vcriiaal is dutddijk, w« het werk bctrcn ten minae DM kan not n « * ' J "»«ken over twee

weken een nieuwe afcpnak, ob AM acrdr tettr foor tew • «nfar *«giimm. Dan bijvoorbeeld

eers» part-time

In het behandelingstraject zijn de Machten van de vrouw nog nict gediagnosticeerd en
worden ze dus ook nog niet behandeld. De klachten leveren nog wel bepcrkingen op
waardoor dc vrouw niet kan werken. Maar de onduidelijkheid ten aarmen van de klach-
ten in medische zin laat onverlet dat dc wcrkhervatting besproken wordt. Bovcndicn
maakt de verzekeringsarts duidelijk dat het al of niet bckend zijn van een diagnose, die
van belang is voor het medisch oplossen van de gezondheidsklachten. voor de vraag
wanneer de werkhervatting plaats kan vinden niet van belang is. Als de vrouw zieh bcter
voelt, ongeacht of duidelijk is wat cr medisch aan dc hand is, kan de wcrkhervatting
opgepakt worden. In plaats van eerst de diagnose af te wachten, op basis waarvun de
gezondheidsklachten behandeld kunnen worden, en dan pas de wcrkhervatting tc bespre-
ken, wordt de vraag of de werkhervatting plaats kan vinden als onafhankclijkc vraag op
de agenda gezet. De vrouw wordt gevraagd om haar klachten nict medisch. maar vanuil
de werkhervatting te bekijken.

Om die werkhervatting als onafhankelijk probleem tc kunncn analyscren, moctcn
zieke werknemers afstand nemen tot datgene wat de behandelend arts /egt of doct Die
afstand kan worden gecreeerd door dc werkhervatting als ccntraal probleem op dc agen-
da te houden, maar ook door directer in te gaan op de vraag hoe zieke werknemers slaan
tegenover voorstellen van de behandelend artsen.

va: wat is daarvan de aanleiding?

cl: de huisarts zegt de scheiding van S jaar geleden. ?' "

va; vi/KÄ « <&/ een /j/auiifte/c ve/4/armg?

cl: ja, hij heeft wel gelijk, maar ik heb er een hekel aan om er wat mee te doen.

va: ...op het werk ligt geen oorzaak?

cl: nee, ik heb 4 kinderen en dat is ook druk. Ik dacht zelf misschien dat het door de drukte kwam,

maar misschien is het ook de scheiding.
• -• • • • -• ' • ' . - . i

De zieke werknemer ervaart de klachten en wordt verondersteld zelf ideeen te hebben
ten aanzien van het verloop, de oorzaak en de beperkingen die dat met zieh meebrengt.
Met de vraag naar een oordeel van de belanghebbende over de verklaring van de bchan-
delaar, wordt de belanghebbende gevraagd om zijn klachten en de behandeling daarvan
niet alleen te ondergaan, maar daar tevens op een analytische manier naar te kijken'.
Een eventuele afhankelijke opstelling van de zieke werknemer ten opzichte van dc be-
handelaar wordt hier ter discussie gesteld. De zieke werknemer krijgt een eigen verant-
woordelijkheid, waardoor er afstand tussen de werknemer en de behandelend arts wordt
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gecreeerd. Dat zelfde mechanisme treedt op door zieke werknemers op voorhand vragen
te stellen over wat zij denken te gaan doen bij de behandelaar. •" ; v •. •>*

va: gaat u terug naar de huisarts?

d : j a . • • > ' . - . • - • . • . . . • . - ' . : . •• • . - . • • ^ ; ; • : . > • w . v » : - . i ' - i

va : wat gaat u v n g e n ? '> •.-.•-'••• • :•'• . ; ; > • . , ;•-:. ,-.••; >_;.,, ; : | j : ; - , _ , • _ > *

c l : o f h i j de oplossing weet . ' . J . • , ... ^ , , t , •

va: m u j c / i i f / i A / e w e m / Z e c i o / ' C e i a / ' f / i e r a p i e , dan leert u o m g a a n met u w k lachten . ',., . . . ,

De verzekeringsarts stimuleert de vrouw om zelf na te denken over de behandeling van

haar klachten en initiatief te nemen in het behandelingstraject. Als dat initiatief niet

vanzclf komt probeert hij door middel van suggesties duidelijk te maken hoe de vrouw

dat initiatief vorm kan geven. Daarmee stell hij impliciet het (mogelijke) idee van de

vrouw ter discussie, dat de behandelend arts haar zal zeggen wat ze moet doen en dat zij

zelf geen ideeen hoeft te hebben. Door de client aan te zetten tot het nemen van initiatief

in de behandeling en het actief zoeken naar adequate hulp wordt een eigen verantwoor-

delijkheid bij de client gelegd, hetgeen tot uitdrukking brengt dat een eventuele afhanke-

lijke rol van de client in het behandelende circuit, in de spreekkamer van de verzeke-

ringsarts niet op zijn plaats is. Het eigen oordeel van de client Staat naast dat van de

bchandclcnd arts. Dat wijzen op het belang van een onafhankelijk oordeel van de cli-

enten ten opzichte van behandelend artsen en therapeuten is nodig om clienten er van te

kunnen overtuigen dat de arbeidsongeschiktheid twee problemen omvat, die in twee

vcrschillendc circuits opgelost dienen te worden.

Verzekeringsartsen lijken zieh in deze voorbeelden te begeven op het terrein van

bchandelend artsen. De verzekeringsarts stelt immers in het eerste geval de diagnose en

in het tweedc geval de therapie ter discussie. Tegelijkertijd wordt met het ter discussie

stellen duidelijk gemaakt dat het in de spreekkamer van de verzekeringsarts over iets

anders gaat dan in de spreekkamer van de huisarts. De uitspraken van de verzekeringsart-

sen zijn niet zozeer kritiek op de behandelend arts, maar eerder pogingen om de zieke

werknemer distantie te laten nemen van het perspectief van de behandelend arts. Die

distantie is enerzijds voorwaarde om de werkhervatting als ander probleem te kunnen

beschouwen als het behandelen van klachten en anderzijds een 'kenmerk' om het onder-

scheid tussen een curatieve praktijk en de verzekeringsgeneeskundige praktijk te defini-

eren. Clienten worden er niet alleen toe aangezet om de problemen die aan de orde zijn

in beide praktijken als verschillende problemen te percipieren. maar tege I ijkertijd wordt

duidelijk dat clienten voor het opiossen van die problemen verschillende taken en verant-

woordelijkheden moeten dragen. Het met distantie kijken naar de eigen problemen is

wellicht bij de behandelend arts geen vereiste, het is wel een vaardigheid waar werkne-

mers over moeten beschikken om in de verzekeringsgeneeskundige praktijk 'goede'

clienten te zijn.
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Door vragen ten aanzien van dc werkhervatting op de agenda te plaatscn ongcacht de

fase waarin net curatieve traject zieh bevindt en door dienten met distantie te laten

kijken naar datgene wat in het curatieve traject gebcurt. wordt dc aan/ct gegeven om het

probleem waar de client de spreekkamer mee binnen kwam in twee prohlemen tc vcrdo

len. Die problcmcn staan in zeker opzicht los van elkaar. omdat het bcantwoorden van

de vraag of iemand zijn of haar werk kan hervatten niet per deflnitie afhunkelijk is van

de curatieve behandeling van de klachten. die wel de aanlciding voor dc /iekmclding

vormden. Die problemen worden door rcspcctievelijk verzekcringsartsen en bchandclcnd

artsen aangepakt. De behandeling valt daarbij, zoals we hebben gc/ien under dc be-

voegdheid van de behandelend arts. Dat betekent echter niet dat het bchandclingstrajcct

in de spreekkamer wordt doodgezwegen. Die behandeling van dc klachten is immcrs icts

waar de zieke werknemer eveneens mee bezig is, en ook bchondclend artsen en thcrancu-

ten vragen commitment en activiteiten van ziekc werknemers. Het volstrckt negcren van

wat er in het behandelingstraject gebeurt, zou betekenen dat de verzekcringsarts ccn deel

van de client negeert.

De wijze waarop het behandelingstraject ecn plaats krijgt in dc gesprckken tusscn

werknemers en verzekeringsartsen is overigens opmerkelijk. Verzekcringsartsen volgcn

via vcrhalen van de zieke werknemers hoe het behandelingstraject vcrloopt. maar latcn

zieh in het zocken naar oplossingen niet volledig leiden door dat traject. Kncrzijds wordt

aandacht besteed aan het behandelingstraject dat de zieke werknemer ondergaat, ander-

zijds wordt duidelijk gemaakt dat dat traject niet per definitie bepalend is voor wat er ten

aanzien van de werkhervatting wordt ondernomen. Een mogelijke werkhervatting wordt

niet alleen ter sprake gebracht, er worden ook activiteiten ondernomen om die werkne-

mers gestalte te geven, ondanks het feit dat er in medische zin niet veel veranderd is.

va: het is wel iets beter geworden. Over vier weken hoort u de uitslag van het neurologisch onder-

zoek. Mag ik informatie opvragen?

cl: ja.

va: ome o/ipz-aten g<wn over werA, a/5 u n/e/ vertier op taapr H-OC/»«/I we Ae/ omferzoeA a / W/J /w/

oe/er gaa( Aim/ u re#" /angzaasn Ae/ »verA oppa&ien, bijvoorbeeld voor halve dagen. ^

De vrouw wacht op onderzoeksuitslagen. De verzekeringsarts geeft het behandelingstra-

ject een plaats, maar koppelt de uitslag van de onderzoeken los van de vraag of de

vrouw aan het werk kan. Het construeren van twee onafhankelijke problemen, door

middel van het op de agenda houden van de werkhervatting en het rcflectercn op activi-

teiten in het behandelingstraject, maakt het mogelijk om op twee fronten tegelijkertijd

acties te ondernemen.

va: er zit schot in. U heen wat tijd nodig om de concentrate op te vijzelen, maar we moeten niet te
lang wachten. We HUC/MOT we/ even a//or u */> dfe prKAo/oog Aen/ gewee*/. We maken een af-
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spraak voor over twee weken. ^/j u <iw daarvoor con/ocr opneem/ me/ de dfrecteur om te

noren /we de jj/iuttje op ne/ werA u, en dan hoor ik dan ook wat de psycholoog zegt.

De vrouw gaat naar de psycholoog en het eerste bezoek van de psycholoog wordt afge-

wacht. Ogenschijnlijk stemt de verzekeringsarts, door die afspraak af te wachten, zijn

handelen af op het behandelingstraject. We wachten af wat de psycholoog zegt. Tegelij-

kertijd moet de vrouw echter overleggen met haar werkgever over de situatie op het

werk. Afwachten betekent niet dat de zieke werknemer achterover kan leunen. Tegelij-

kertijd wordt het traject van de werkhervatting ingezet, ongeacht wat de psycholoog zal

zeggen of doen. De vrouw kan terwijl ze wacht op een afspraak met de psycholoog, ook

een gesprek met de directeur houden om te kijken hoe de situatie op het werk is. Alhoe-

wel nict te verwachten valt dat er na een gesprek met de psycholoog in medische zin

veel veranderd zal zijn ten aanzien van de gezondheidsklachten, is het dan kennelijk wel

zinvol om opnieuw over de werkhervatting te spreken. Het afwachten van de afspraak

met de psycholoog lijkt dan ook niet zozeer gericht op het verkrijgen van helderheid ten

aanzien van de klachten en de prognose, op grond waarvan vervolgens een inschatting

ten aanzien van de werkhervatting gemaakt kan worden, als wel gericht op het creeren

van rust, waardoor ruimte ontstaat om de werkhervatting opnieuw te bespreken. Het

afwachten pacificeert een mogelijkc weerstand bij de zieke werknemer om over hun

werkhervatting te praten zonder dat er iets aan hun klachten gedaan is.

• ^ . • ' y . * . . . . •

cl: maar als ik 20 uur niet vol houd?
va: u begint nu gewoon met 50% en als het lukt werkt u op arbeidstherapeutische basis wat meer, we

proberen het uit en volgende keer kijken we of u 100% kunt hervatten, dan zijn de onderzoeken
ook achter de rug.

cl: dat is vlak voor mijn vakantie, kan ik dan wel weg? Mxv de u;tt/agen van ne/ onaerzoeit zij/i ^an
nojj n/e/ Aeta'm/.

va: uw vakantie is geen probleem, en de onderzoeie/i zyn dan a/geron4 dan fannen we ive/ je« meer

Undanks het feit dat de uitslagen van de onderzoeken die de vrouw ondergaat nog niet

bekend zijn op het moment van de vervolgafspraak, en het in medische zin dus nog niet

duidelijk zal zijn wat er met de vrouw aan de hand is, is er volgens de verzekeringsarts

sprake van een nieuwe situatie als de onderzoeken zijn afgerond. Als de vrouw de onder-

zoeken achter de rug heeft, is de tijd rijp om het werk verder uit te bereiden, ondanks het

feit dat er medisch gezien geen uitsluitsel zal zijn over wat er met de vrouw aan de hand

is, is dat er wat betraft de werkhervatting kennelijk wel. Het op deze niet traditioneel

medische wijze afstemmen van de twee trajecten op elkaar. geeft ruimte voor de client

om afstand te nemen van het idee dat haar klachten eerst behandeld moeten worden,

voordat de werkhervatting plaats kan vinden.
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Verzekeringsartsen stemmen hun afspraken met zieke werknemens af op de behande-

ling die die werknemers ondergaan bij behandelcnd artsen of therapeutcn. Die afstem-

ming is echter nict gericht op de inhoud van dc behandcling. lir wordt nict afgewacht tot

diagnose en prognose helder zijn. om daar vervolgcns de werkhervatting op af tc stem-

men. Het behandelingstrajcct wordt tot bepaalde hoogte scrieus genomen om vervolgcns

de werkhervatting als zelfstandig probleem te kunnen bespreken. Het ufwachtcn of

afstemmen op de behandeling gceft zicke werknemers tijd om aan het idee wennen dat

er twee onafhankelijke problemen aan de orde zijn en necmt tegclijkertijd mogclijke

onvrede dat er aan een werkhervatting wordt gewerkt terwiji de klachten nog nict verhol-

pen zijn weg. Het creeert dc mogelijkheid op twee afzondcrlijke trajecten in gang tc

zetten.

•• • • • > • > • - : ' • ; • • . • • » • • ' . • • ' i \ t . 1 . . , . . : « „ j „ _ . . , . - , ! , . . • ' » . ' • . / • . . . . . . : . > . . J . , . > ; f » • • • ' * , ; • • _ •

Twee problemen, twee deskundigheden, twee domeinen •., .<• i • • ••<-• - . ;>

Het probleem waar de client de sprcekkamer binnen komt wordt gedurende de arheidson-

geschiktheidsbeoordeling en -begeleiding gesplitst in twee problemen. die om vcrschil-

lende oplossingen vragen. Het enc probleem, dc behandeling van gczondhcidsklachten

wordt over gelaten aan behandelend artsen. Dat creeert ruimte om het andere probleem.

de werkhervatting tot het zeggenschapsdomein van verzekeringsartsen tc latcn behorcn.

Een mogelijke invloed van behandelend artsen op het werk van verzekeringsartsen kan

daardoor worden beperkt*. Om die schciding in stand te houden is het nod ig om voort-

durend 'onderhoudswerkzaamheden' te plegen. Er moet steeds opnicuw benoemd worden

welke zaken vallen onder 'werkhervattingsproblemen' en welke zaken vallcn ondcr

'gezondheidsproblemen'. Wat waaronder valt is tot op zckere hoogte onderhandelbaar,

mits er tussen verzekeringsartsen en zieke werknemers een (stilzwijgende) overeenstcm-

ming bestaat dat de verzekeringsarts verantwoordelijk is voor de werkhervatting, en het

probleem dat tijdens die gesprekken op de agenda Staat de werkhervatting is. Die over-

eenstemming komt mede tot stand door het stimuleren van een afstandeltjk perspectief

ten aanzien van zijn eigen situatie bij de werknemer, hetgecn enige distantic ten opzichte

van de behandelaar impliceert. Die distantie geeft op haar beurt weer ruimte om intcr-

venties ten aanzien van de werkhervatting onaftiankelijk te maken van de uitkomst van

het behandelingstraject. De verhouding tussen verzekeringsartsen en behandeiend artsen,

zoals die in de gesprekken tot stand komt, is harmonieus, ieder heeft een eigen deskun-

digheidsdomein. Met het deskundigheidsdomein 'behandelen van gezondheidsklachten'

worden behandelend artsen en therapeuten tot buitenstaanders ten aanzien van het pro-

bleem rondom de werkhervatting.

Waar de constructie van dienten tot zieke werknemers mede tot stand komt door het

creeren van commitment van zieke werknemers zelf, aan de problecmdefiniering werk-

hervatting en aan hun rol van werknemer, ligt dat in het geval van behandeiend arisen

anders. Werknemers worden aan de in het gesprek geconstrueerde rol en vcrantwoordc-
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lijkheden gebonden door de implicaties die eigen voorstellen en afspraken hebben voor

de vvijze waarop zij zieh gedragen. De constructie van de rol van verantwoordelijkheden

van behandelend artsen en therapeuten vindt eveneens in de interactie tussen zieke werk-

nemers en verzekeringsartsen plaats, en niet in een directe onderhandeling tussen verze-

keringsartsen en behandelend artsen en therapeuten. In de praktijk is er nauwelijks tot

geen contact tussen die beiden, maar vormt de zieke werknemer de schakel tussen hen.

Voor een effectieve uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling is het voor

verzekeringsartsen van belang dat zij een eigen onafhankelijk domein creeren, waarin zij

zeggenschap over en autoriteit ten opzichte van de client hebben. De medewerking van

de zieke werknemers, en hun erkenning van de specifieke taak van verzekeringsartsen is

daarbij van belang, lien erkenning van deze domeinscheiding door behandelend artsen en

therapeuten vergcmakkelijkt weliswaar hun werk, omdat zieke werknemers dan zowel in

de spreekkamer van de verzekeringsarts als in de behandelend arts dezelfde boodschap te

horen krijgen, maar is secundair. De beinvloeding van behandelend artsen ligt echter

buiten de directe invloedssfeer van verzekeringsartsen. Meer dan te pogen om behande-

lend artsen en therapeuten aan hun rol te binden, richten verzekeringsartsen zieh dan ook

op het committeren van zieke werknemers aan hun opvattingen over de taak- en deskun-

dighcidsverdcling tussen behandelend artsen en henzelf, om die domeinscheiding in de

praktijk te effectucren.

3. Samenvallende domeinen

In de gesprekken tussen zieke werknemers en verzekeringsartsen worden taken voor

behandelend artsen onderscheiden van taken voor verzekeringsartsen. Door het probleem

van zieke werknemers te transformeren in twee problemen, krijgen beide een afzonder-

lijk deskundigheidsdomein toegewezen. Behandelend artsen gaan over de behandeling

van gezondheidsklachten, verzekeringsartsen over de werkhervatting. Door het probleem

in de verzekeringsgeneeskundige spreekkamer te definieren als een probleem ten aanzien

van de vraag 'hoe te komen tot een werkhervatting', komt de behandelend arts of thera-

peut op afstand te staan en creeert de verzekeringsarts een eigen zeggenschapsdomein.

Zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien slagen verzekeringsartsen er niet altijd in om de

probleemdefinitie random de werkhervatting centraal op de agenda te krijgen. In sommi-

ge gevallen houden dienten vast aan een ziekte georienteerde definitie van hun proble-

men. In deze gevallen wordt het problematisch voor verzekeringsartsen om de werkher-

vatting als afzonderlijk probleem te behandelen en zichzelf als een onafhankelijke autori-

teit ten opzichte van de zieke werknemer te presenteren. In deze paragraaf zal ik bespre-

ken wat er verschuift in de verhouding tussen verzekeringsartsen en behandelend artsen,
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als een ziektc georienteerde probleemdefiniering centnuü komt tc staan. In net cerste deel

komen situaties aan de orde, waarin verzekeringsartsen zieh genoodzaakt voelen zieh

neer te leggen bij adviezen van behandelend artsen. In net tweede deel situaties waarin

ze die adviezen juist gebruiken om de arbeidsongeschiktheid van cen zieke werknemer te

beeindigen.

Concarrentie tussen artsen

Het behandelen van de werkhervaning als een onafhankelijk probleem ten opzichte vtn

de behandeling van gezondheidsklachten. dat thuis hoort in de spreekkamer van verzeke-

ringsartsen, Staat of valt met de mate waarin verzekeringsartsen er in slagen om die

werkhervatting tot centraal onderwerp van de gesprekken met zieke werknemers te

maken. Een door de werkhervatting gedomincerde gespreksagenda lijkt de stilzwijgcnde

overeenstemming tussen verzekeringsartsen en ziekc werknemers in zieh tc dragen, dat

adviezen en afspraken ten aanzien van de werkhervatting zaken zijn die met de verzeke-

ringsarts geregeld moeten worden, dienten respecteren het zeggenschapsdomein van

verzekeringsartsen. Bij een gespreksagenda waar een ziekte georienteerde problecmdcfi-

nitie centraal Staat lijken dienten de domeinscheiding en daarmee het verschil in taken

en bevoegdheden tussen behandelend artsen en verzekeringsartsen niet tc onderkennen.

VK vorige keer hebben we afgesproken dat u zou uitbreiden vtn 2 nur 3 ochtenden
cl: ja, dat heb ik gedaan, maar nu Aen /£ 6// de c/iiro/irucfor fn dVe re/ <&/ M u/un/iüe//i/A /00% i&

Z/etewef m moeif. Hij had goede hoop dat het goed zou komen

cl: de huisarts zei dat ik 3 of 4 keer naar de chiropractor moest. de therapeut vond dal raar, wat de

fysiotherapie in 20x niet lukl moet hij nu in 3x doen.

va: ja, maar die therapie werkt heel anders. Wat merkt u van de therapie, helpt hei?

cl: eerst werd het erger, nu heb ik alleen nog last van m'n schouder, maar ik heb de laalste tijd ook

niks gedaan.

va: hoc lang moet u rust houden?

cl: nou. u *un/ in/ormarie o /wagen 6// de //Kr<yieu/, maar dat moet dan wel schriftelijk.

va: komt u over een maand maar terug, dan kijken we of rust en wärmte op uw vakantie hebben

geholpen.

In de nabespreking geeft de verzekeringsarts aan: die chiropractor helpt niet goed, zoveel behandelin-

gen mag helemaal niet. Dit is een heel lastig geval. de vrouw heeft allerlei argumenten waarom ze niet

aan het werk wil, maar die belemmering valt volgens mij best mee, ze is heel passief en dat adviet

100% Ziektewet komt haar maar al te goed uit.

De vrouw geeft aan dat ze het advies van de chiropractor om te stoppen met werken

heeft opgevolgd en sluit zieh aan bij de verontwaardiging van de chiropractor dat deze

maar drie keer een behandeling mag geven. De vrouw beroept zieh op de autoriteit van

de chiropractor en volgt zijn adviezen op. Gedurende het gesprek blijft de verzekerings-
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arts redelijk neutraal, alhoewel hij aangeeft dat de doorvcrwijzing van de huisarts gezien

het karakter van de behandeling van de chiropractor alleszins redelijk is. Hij gaat tevens

akkoord met volledige Ziektewet van de vrouw. In de verklaring die hij na afloop geeft

blijkt dat hij het eigenlijk niet eens is met dat besluit. Hij is van mening dat de chiro-

practor ongelijk heeft en de vrouw de chiropractor gebruikt om haar wens om volledig

thuis te zitten kracht bij te zetten. De verzekeringsarts legt zieh daarbij neer, maar ervaart

dat als noodgedwongen. Hij kan niet anders. De vrouw definieert haar probleem als een

probleem, namelijk een medisch. Ze gaat er vanuit dat de chiropracter daar zeggenschap

over hceft en beschouwt dat niet als een probleem waarin ze zelf verantwoordelijkheid

draagt voor de oplossing. De verzekeringsarts is er niet in geslaagd om voor zichzelf een

onafhankclijk dome in tc crccren. Een directe concurrence met de chiropracter gaat hij uit

de weg. - .. . . • • • , . • - • : . - • . . ' . • • f . » « ^ ; * - v , , , - , - . . , - - - « . . ^ . . ; . , » . - , ; .

' ' . • - * ' "

va: u bent 4 weken geleden hier geweest, toen was het niet beter U was doorverwezen naar de

rcumaloloog, en we hebben afgesproken dal we nu zouden kijken hoe dat verlopen is.

cl: ik ben geweest en heb bloed- en urineonderzoek gehad. Er zijn ook röntgenfoto's gemaakt van

m'n hand en de longen.

vi: heeft u al uiulagen? '" u • ^ -̂  •'•• . i•, •: • n . • , ."; ^

cl: nee, specialist ging met vakantie. " •' ' '--i» . .:• • ">iL~ -• > * • • . ' ]

va: wanneer bent u daar geweest?

cl: 3 weken geleden. de uitslag koml over 3 weken. •

va: heeft specialist al iets gezegd over uitslag?

cl: in dc hand zit een ontsleking, verder moel hij de uitslag arwachten. Ik heb medicijnen gekregen,

die helpen goed legen de pijn.

cl: ik doe bijna niks. .

va: is dat advies van de specialist? • -.,., - .. • . - -

cl: nee, ik kan niks, zodra ik wal ga doen komt de pijn en hou ik op.

va: wij wachten uitslag even af; daama kan ik eventueel informatie opvragen. Wij maken een afspraak

voor over 3 weken. (kijkt nog even naar hand) Uw hand is inderdaad dik, maar het ziet er beter

uii dan de vorige keer.

na afloop zegl de verzekeringsarts: Mer n7 At regen een muur, ze nee/} genocg gezag ac/i/e/- r;'cn om

me/ (e weriken ftpec/Wto/. Auiraf/JA ne/ goaf Ae/er d u eigen/iyJt v/nd ;> da/ ze net maar weer moer

maar het is vorige keer mislukt, dus eigenlijk heb ik geen ruimte. Die W/n/e* tvaar ze

» W l ii «rg jo/l. ze ic/iri/w« meesta/ wa( de n n ^ e n vn//tn, da/ maaA; ne/ uns erg

Ook in dit fragment is tijdens het gesprek niet veel te merken van de wijze waarop de

verzekeringsarts denkt over de behandeling. Uit zijn reactie achteraf blijkt echter dat hij

het niet eens is met de arbeidsongeschiktheid. De vrouw geeft geen blijk van erkenning

van het bestaan van een onafhankelijk probleem. dat door de verzekeringsarts opgelost

zou kunnen worden. Zonder die erkenning, verdwijnt de zeggenschap of autoriteit van de
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verzekeringsarts. De verzekeringsarts ziet net als onmogelijk om zijn eigen koers te
varen.

In bovenstaande voorbeeldcn leggen verzekcringsartscn zieh neer bij dc adviezen die

de behandelend arisen volgens rieke werknemers hebben gegeven. I)c vraag of los van

net verloop van de behandcling een werkherv atting mogelijk is staat niet meer op de

agenda. Daarmee verdwijnt het domein van verzekcringsartscn De verzekeringsarts volgt

wat dc behandclend arts doet. want hct specifieke verzekeringsgeneeskundige ondenverp

is van de agenda verdwenen en daarmee is de zeggenschap van verzekeringsgenecskun-

dige nihil geworden. Verzckeringsartsen lijken geen eigen taak mcer tc hebben en volgcn

de adviezen van behandelend artsen op.

Verzckeringsartsen geven twee typen verklanngen voor hct feit dat zij zieh neerlcggcn

bij arbeidsongeschiktheid, als behandclend artsen of therapcuten dat aangeven. tcrwijl zij

zelf van mening zijn dat zieke werknemers wel weer gedeeltclijk kunnen hervattcn. In

een van de voorbeclden in de vorige paragraaf gaf dc verzekeringsarts aim dat hij zieh

niet bemoeit met de therapie omdat dat verwarrend is voor de client en omdut therapcu-

ten dat vervelend vinden. Die argumenlatic verwijst implicict naar ccn specifieke vcrhou-

ding tussen dc verzekeringsarts. de client en de therapeut, die in andere situatics cxplicie-

ter benoemd wordt als een vertrouwenskwestic. Zo zcgt een van de verzekcringsartscn na

afloop van een van de gesprekken:

Adviezen van de rysiotherapeuten zijn vaak discutabel; maar soms interpreteren mensen het ook niet
goed; de therapeut zegt dan het gaat zoveel weken duren, en mensen zeggen dan dat ze al die tijd niki
mögen doen. M voer geen (focuM/e over tie /Aerqpie, db< u j/ec/i/ voor >*•/ vcrfrouHe/t.

Bij geven van tegenstrijdige adviezen door behandelend arts enerzijds en verzekeringsarts

anderzijds zou een patient gedwongen worden om voor een van beide tc kiezen. De ver-

houding tussen verzekeringsartsen en behandelend artsen zou dan een concurrcntie

verhouding worden, waarin ze strijden om het vertrouwen van dc zieke werknemcr. Door

de behandeling aan de behandelend arts of therapeut over te laten, ook al lijkt die bchan-

deling in de ogen van de verzekeringsarts niet geschikt, wordt die strijd om het vertrou-

wen gepacificeerd. Verzekeringsartsen respecteren de domein- en deskundighcidsschei-

ding tussen hen en behandelend artsen en therapeuten. Als werknemers aangeven dat

behandelend artsen adviezen geven ten aanzien van de werkhervatting, en die behande-

lend artsen het domein van de verzekeringsartsen betreden, wordt het echter moeilijker

om die strijd om het vertrouwen te pacificeren, omdat dienten in dcze situatics die

domeinscheiding, of eigenlijk de specifieke taak die verzekeringsartsen tot hun domein

rekenen, niet lijken te erkennen.

De construetie van de verhouding tussen verzekeringsartsen en behandelend artsen als

een potentiele concurrentie-verhouding komt tot stand in de reflectie van verzekenngsart-
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sen op voorgenoemde voorbeelden waarin ze het optreden van de client als een vertrou-

wensbreuk definieren. In de ogen van verzekeringsartsen is een vertrouwensbreuk proble-

matisch voor hun werk omdat het advies van de behandelaar een belemmering vormt om

een eigen, afwijkend advies te formuleren. Dat dat eigen advies niet meer geformuleerd

kan worden hangt samen met het feit dat ze veronderstellen dat dienten de zijde van de

behandelend arts zal kiezen. In die beeldvorming over de situatie worden de verzeke-

ringsartsen als zwakker geconstrueerd. p :-«; i ' . -.ifc:". rv,-TÜ»f.Vft.!?iH-s'r ?!-,

Een tweede argument dat verzekeringsartsen geven voor het feit dat ze meegaan in

een arbeidsongeschiktheidsverklaring, terwijl zij zelf van mening zijn dat iemand wel kan

werken, is de inschatting dat ze een beroepszaak zullen verliezen als een zieke werkne-

mer in dczc gevallen in beroep gaat legen een 'arbeidsgeschikt' verklaring. ^ «. ., i,t.r

v§: hoe gaat het nu? , ^ , ,;• ,

cl: ik ben geneigd um te denken dat het wel goed gaal, maar klachten nemen toe. .

va: welke klachten?
* . 1 ' . * • ' . • . - - ..- • .

va: we moeten maar 30% blijven proberen. U bent over 3 maanden uitgeteld, wanneer begint het
verlof? • . . .

cl: over 7 weken.
va: dan maak ik geen nieuwe afspraak meer, lot dan blijft het 50% Ziektewet, als het niet meer gaat

moet u even bellen. Na het verlof bent u 100% arbeidsgeschikt, als dat niet gaat mod u zieh

opnieuw ziek melden.

De vrouw belt 's middags terug. Ze is bij de /wuam geweest en wog ajuo/uui mef meer werten. De

verzekeringsarts gaat akkoord met volledige Ziektewet.

De verzekeringsarts geeft daarop als reactie: Ay rwa/igenc/Kj/wWac/t/en arfviezen a/f(/</ opvo/gen oo* a/

Aen _/e At"/ t/aar me/ mee eeni, dewr « yur«prut/e«ie over

Alhoewel de verzekeringsarts in het gesprek met de vrouw tot een afspraak over het ge-

deeltelijk blijven werken komt, besluit hij na het oordeel van de huisarts dat de vrouw

niet meer hoeft te werken. Hij geeft zijn taak over aan de huisarts. In de motivering van

dat besluit verwijst hij impliciet naar de mogelijkheid van een beroepszaak. De jurispru-

dentie in beroepszaken laat zien dat oordelen van behandelend artsen ten aanzien van de

werkhervatting bij vrouwen met zwangerschapsklachten oordelen van verzekeringsartsen

overrulen. De verzekeringsarts staat zijn taak af. In deze situatie wordt de scheiding van

taken doorbroken en tegelijkertijd een andere verhouding tussen behandelend arts en

verzekeringsarts geconstrueerd. In plaats van de harmonische verhouding die bij een

taakverdeling tot stand komt, verschijnt hier, evenals in situaties die gedefinieerd worden

in termen van vertrouwen, een potentiele concurrentie-verhouding. Nog sterker dan in

gevallen waarin verzekeringsartsen veronderstellen het vertrouwen van dienten te verlie-

zen, beschouwen verzekeringsartsen deze strijd bij voorbaat als een verloren strijd. Een
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hierarchische verhouding tussen behandelend arisen en verzekeringsartsen wordt hier

ge(re)produceerd.

Medhch gezien is er niets aan de hand '

Toch betekent een ziekte georienteerde problecmdcfiniering en het opgeven van het

eigen domein in de gesprekken met dienten met altijd dat verzekeringsartsen het nukij-

ken hebben. In een aantal gevallen wordt een keuze gemaakt om van vertoog te verande-

ren, zodat de verzekeringsarts de greep op de situatie niet verliest. Waar in het werkher-

vattingsvertoog de eigen verantwoordclijkheid van de patient een helangrijk element is

om succcsvol tot een rei'ntegratie te komen. is het binnen het ziekte georienteerde ver-

toog niet zozeer van belang wat de zieke werknemer vindt. maar Staat er icts anders op

het spei. Aan het einde van het vorige hoofdstuk heb ik al laten zien dat verzekeringsart-

sen in sommige gevallen de Ziektewet beeindigen door een beroep te doen op de formcle

criteria. Verzekeringsartsen vallen dan terug op een formcle definitie van hun taak: het is

geen ziektewetprobleem mecr. Daarbij doen ze een beroep op medisch-tcchnische infor-

matie. Verzekeringsartsen, zo zou je kunnen zeggen, vechten hier terug met de middclcn

van de (onwillige) client. Bij dienten die leimen op uitspraken van bchundelend urtsen,

vervalt als het ware het recht op een eigen oordeel. Als bchondelend art sen niets kunnen

aantonen, of aangeven dat de klachten minder ernstig zijn dan de client zcgt, kunnen

dienten dus aan het werk, ook al vinden ze zelf hun klachten wel ernstig.

va: ik heb u 3 weken geleden gezien, hei ging toen icts beler, 's nachts had u nog veel pijn, u ging

naar fysiotherapie, en we hebben afgesproken dat u naar de huisans zou gaan voor verder onder-

zoek.

cl: de huisarts heeft bloed afgenomen, er wordt naar van alles gekeken, vrijdag koml de uilslag,

afhankelijk daarvan wordt ik doorverwezen, misschien heeft het te maken met de overgang.

va: wanneer krijgt u precies de uitslag?; het zou kunnen dat klachten met elkaar samenhangen,

cl: ik heb pijn aan m'n duim....

va: daar komen we zo op terug, eerst wil ik weten hoe het is met uw rug, gaat het beter dan de vorige

keer?

cl: ik heb nog last bij het stofzuigen, en met traplopen, nu ook bij het naar beneden gaan, dan voel ik

m'n knieen, maar die zijn altijd al siecht,

va: en de rug?

cl: ja dat zeg ik, uitstraling in m'n been vanuit de rug.

va: ik weet genoeg, u bespreekt eind deze week de uitslag van het bloedonderzoek met huisart» en de

doorverwijzing voor uw rug, ik zie u over twee weken terug.

Na afloop van het gesprek geeft de verzekeringsarts aan: die duim noemde ze vorige keer wel, maar
niet zo duidelijk. Toen ging het over de rug. ft wac/i/ u/tt/aj; a/ a/5 /ies /i/e/j / j , M ze arAe/dtigejc/i/A/.

Het zou wel kunnen dat rug samenhangt met gewrichtsklachten.

De vrouw heeft steeds nieuwe klachten. De verzekeringsarts twijfelt over de vraag of die

klachten nu wel echt een belemmering opleveren. De uitslag van het bloedonderzoek
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wordt cruciaal. Als daar niets uitkomt is de vrouw arbcidsgeschikt. Behalve het medisch

critcrium als maatstaf voor de beoordeling, gelden in dit vertoog ook andere randvoor-

waarden waarbinnen een besluit als legitiem wordt gezien. Beslissingen die tegen de wil

van belanghebbende in genomen worden, geven een risico dat de dienten tegen dat

besluit in beroep gaan. Er komen dan mogelijk derden in het spei, bijvoorbeeld in een

beroepszaak. Verzekeringsartsen antieiperen op de mogelijkheid dat hun oordeel niet

getoetst wordt aan de 'informele' interprelatie van de wet als zouden verzekeringsartsen

de werkhervatting moeten stimuleren, maar aan het formeel-medische criterium. Het

vermoeden van een verzekeringsarts dat de klachten van iemand niet zo ernstig zijn

behoeft dan ecn bevestiging van derden, voordat hij daadwerkelijk zijn besluit neemt.

v t : vier weken geleden bent u hier geweest , hei g ing toen niet zo goed, maar ik heb toen loch bes lo-

ten dat u weer kon werken, dat heeft u gedaan, maar 2 weken geleden heeft u zieh weer ziek

gemeld , met dezelfdc Machten?
cl: ja, toen w o de arm opeens weer dik, ik ben loen naar het ziekenhuis geweest . daar heb ik een

prik gekregen. ik moest rüsten, maar het heeft niet geholpen, de arm is nog steeds opgezet en doet

pijn, morgen ga ik weer t e m g naar de specialist.

v»: de pijn, i i die continu? •••< ' »• • ' .. ; . ,

cl: Ja. • • . . . . . , , . . _ . _,,...,
,, va: wordt u er i nachts wakker van? ,., , . . , , . . ,

cl: nee
vt: wanneer wordt het erger?
cl: het koml opeens opzetten.
va: wat doet u thuis""

cl: niks, dat gaat niet, m'n vriend doet alles, en soms komt m'n moeder.
va: wat zei de specialist?
cl: niks. die heeft alleen een prik gegeven.
va: (bekijkt de arm) het is duidclijk dik, maar de kracht funetie is goed. Ik wil even afwachten wat de

specialist zegt, overmorgen zie ik u dan weer terug, u kunt zo meteen een afspraak maken
Na afloop van het gesprek geeft de verzekeringsarts aan: dat was een hele rare bobbel op de peesaan-
hechting. ik weet niet wat dat is, de kracht is goed, een erg raar beeld. M wi/ /oc>i even q/Woc/i/en u-a/
dV jp*c/ay/j/ zeg/. maar Aier jpee// reAer oo* me« da/ de vroi/w nie/ zo gemo/iveera' ii. /* denA e/gen-
/(/* dar « u*/ weer aa/i ne/ H*rA ilan. ne/ //g/ een 6ee//e aan niaf de jpecia/u» reg/. D/Y zou we/ eem
•cn A«ro«yuzaaA fan/ten ivorden. duar /aal /i Ae/ dan we/ 0/7 aanAomen.

Als de specialist nicts ernstigs aantoont, gaat de verzekeringsarts de strijd aan. Het

verhaal van de zieke werknemer doet niet meer ter zake. Het wettelijke criterium van

medisch-objecticve maatstaven wordt ingezet.

vt: (leest de brief die hij op verzoek heeft ontvangen van de neuroloog) de newro/ooje /tan geen

imsf" vifxjlfn. hij suggereert dat de reumatoloog misschien meer kan vinden, wat zegt u huisarts

daarvan? - ,

96



va: ik kan MI/N oordrW atf«n tasermt op «nforAr pfgmwts. daw komi met» uil. ik heb met uw
hutsaru overlegt. en de neuroloog gehoord. Er is geen duidelijke medische reden op dit moment:

,;J^ dat betekeni dal ik de Zicfctewet moet beeindigcn Als de medische gegcvcns veranderen worth he«

andere, maar nu is er gcen aanleiding om de Zicktewet te conunueren.
cl: xo als ik er legen aankijk. is dat ik nu niet voor de klas kan staan.
va: dat kan ik me voorstellen. ik snap uw verhaal wel. en ik begrijp dat het niet makkelijk It, MOOT /*

r kwrwow 6wdr* voor <4r ZlcAnrwtf.

5» : > ; . " Ü f u i ' . ^ o ; . ^ n . v < : r ;•», . ;• , . • • . R -. • * . . - . - -. , . i s * ' . » : . . « . - . . .-

va: i« zi# gee» refawn M M m <a> 2»>fa»wr «r fccrnoW alt u het er niet me« tens bent kunt u in
beroep gaan.

Het oordeel van de vrouw is niet mecr relevant. De verzekeringsarts stapt ov*r QMT 9CH
formele aanpak. Hij kan er ook niets aan doen. het is zo in dc wet gcrcgeld. De specU-
listen hebben gezegd dat cr niets aan de hand is. De problecmdcfinitic van werkhervat-
ting wordt verlaten en vervangen door het probleem "zijn de klachten echt'. Op die vraag
verschaft de behandelend arts het antwoord en de verzekeringsarts volgt dat. In plaats
van een tegenstandcr in de concurrentiestrijd om het vcrtrouwen van dc /ickc werkne-
mer, wordt de behandelend arts tot bondgenoot van de verzekeringsarts. Icgclijkcrtijd
herdefinieren verzekeringsartsen him taak. In plaats van begclcidcn naar een wcrkhcrvat-
ting, treden ze op als controleur die op objectieve gronden besluitcn nemen. Daarmee
verliezen ze wel een onafhankclijk /.eggenschapsdomein. Hun besluitcn vlocicn immcrs
voort uit datgene wat behandelend artsen zeggen, en komen niet als onaihankelijke
oplossing voor een ander Problemen, waar behandelend artsen niets over te zeggen
hebben, tot stand'.

Medische adviezen, vertrouwen en verantwoordelijkheid
De identiteit van verzekeringsartsen wordt bepaald door de defmitie van hun deskundig-
heid en de afbakening van het domein. Die deskundigheid wordt inhoudclijk gedefinieerd
door het oplossen van problemen ten aanzien van de werkhervatting en methodisch door
het aanzetten van zieke werknemers tot het opnemen van een eigen verantwoordelijkheid
ten aanzien van het oplossen van belemmeringen ten aanzien van het werk. Deze defini-
tie van deskundigheid construeert een eigen domein ten opzichte van behandelend artsen,
die over deskundigheid beschikken ten aanzien van de behandeling van klachten.

In gesprekken tussen werknemers en verzekeringsartsen die gedomineerd worden door
een ziekte geori enteerde probleemdefinitie wordt de domeinscheiding tussen verzeke-
ringsartsen en behandelend artsen afgebroken. Omdat de werkgeori enteerde situatiedefi-
nitie in de gesprekken weg valt, verliezen verzekeringsartsen hun taken. Vaak leggen
verzekeringsartsen zieh daarbij neer en volgen de adviezen van behandelend artsen of
therapeuten. In feite houden ze dan vast aan hun deskundigheid, maar is er geen ruimte
om die taken naar behoren uit te kunnen voeren. Om die taken uit te kunnen voeren is
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namelijk commitment van de zieke werlcnemer nodig, commitment aan de oplossingsstra-

tegie dat deze actief zoekt naar oplossingen om zijn of haar werk weer te kunnen oppak-

ken. In gesprekken waar de ziekte georienteerde definitie centraal op de agenda staat,

hebben zieke werknemcrs hun eigen positie echter juist als zieke en niet als werknemer

gedefinieerd, en zien ze zichzelf op de eerste plaats als patient van de behandelende arts.

Verzckeringsartsen voelen zieh in deze situaties in net nauw gedreven. Waar bij een

domeinscheiding tussen vcrzekeringsartsen en behandelend arisen zieke werknemers

tegelijkertijd adviezen van behandelend artsen en verzckeringsartsen kunnen opvolgen

omdat die betrckking hebben op verschillende problemen, is in gesprekken waar een

zicktc georienteerde probleemdefinitie op de agenda staat slechts een domein over. De

optic om dc concurrcntie met de bchandelend artsen aan te gaan over wie als adviseur

van dc zieke wcrknemer kan optreden is bij voorbaat een verloren strijd. Daarmee repro-

duccren verzekcringsartsen de hierarchische verhouding binnen de medische beroeps-

grocp.

I let sprcken in termen van strijd met behandelend artsen moet wellicht enigszins

genuanecerd worden. De rcactie van verzekeringsartsen op het handelen van behandelend

artsen, is een rcaclie op de 'verhalen' van zieke werknemers over behandelend artsen.

Verzekeringsartsen gcven aan dat die uitspraken van zieke werknemers heel goed af

kunnen wijkcn van wat behandelend artsen hebben (willen) zeggen.

va: je moet er rekening mee houden dat het een interpretatie van iemand is die in een kwetsbare
situatie zit. Soms blijkt dan dat 20'n /iu/.?ar/j o/y^j/o^Aerapeu/ nef vee/ genuamreerder gezegrf

/lee// «/an yt in «ws/e ini/an/i'tr rou acnten

Meer dan het voorkomen van een strijd met behandelend artsen, gaan verzekeringsartsen

dus de discussie met dienten, of deze de adviezen van een behandelend arts wel juist

interpretcren, uit de weg. Die opstelling lijkt wellicht merkwaardig, omdat navraag bij

bchandelend artsen de gepereipieerde verschillen tussen de adviezen van behandelend

artsen en adviezen van verzekeringsartsen eenvoudig zou kunnen corrigeren. Het is

echter maar de vraag of het probleem daarmee opgelost zou zijn. Het probleem waar

verzekeringsartsen mee geconfronteerd worden draait niet zozeer om de inhoud van de

adviezen, maar is terug te voeren op het gegeven dat de client het onderscheid in taken

en zeggenschap tussen behandelend artsen en verzekeringsartsen niet onderkent en bo-

vendien zijn verantwoordelijkheid als werknemer niet op zieh neemt. Om hun domein

veilig te stellen is het voor verzekeringsartsen van belang dat zieke werknemers de

scheiding van domeinen erkennen en zieh committeren aan de situatiedefinitie en de

taakopdraeht binnen de verzekeringsgeneeskundige praktijk. Boven tafel krijgen wat de

behandelend arts bedoeld heeft te zeggen, door de kwestie aan de behandelend arts voor

te leggen, draagt niet bij aan het bewerkstelligen van dergelijk commitment. Er zijn zelfs
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argumenten aan le voeren op grond waarvan een dergelijke actie juist een avercchts
effect zou hcbben. Zo erkent de verzekcringsarts op dat moment de autoritcit van de
behandelend arts en komt zijn onafhankelijkheid in het geding. Bovcndien spreckt uit hct
navraag doen bij de behandelend arts een wantrouwen naar de zicke wcrknemer toe.
Navraag doen is immers alleen maar zinvol als er bij de verzekcringsarts gerede twijfel
bestaat dat de ziekc wcrknemer dc waarheid met spreckt. Om een commitment en een
interne motivatie bij zieke werknemers te bewerkstelligen om mcc tc werken binnen de
door de verzekeringsarts gedefinieerdc probleemstelling. is een dergelijk wantrouwen
ccrder contra-productief. Het doct expliciet afbreuk aan de oproep van dc verzekcrings-
arts dat het in dc gesprekken tussen verzekcringsarts en /ickc wcrknemer gaat om dc
mening van de zieke werknemer'. Dat wil zeggen dat dc wijzc waarop dc /.ickc wcrknc-
mer het advies van de behandelend arts gehoord heeft, uitgangspunt van het gesprck is.
Of de werknemer volgcns de behandelend arts een juiste interprctatie gecft van wat die
gezegd heeft of niet. doet niet ter zake. Die intcrpretatic. of dc wijzc waarop dc werkne-
mer hct advies gehoord heeft, is op dat moment werkclijkhcid voor dc wcrknemer.

Om dezelfde reden is de keuze om op formele gronden een eindc te maken aan de
arbeidsongeschiktheid voor verzekeringsartsen niet echt een bevredigendc oplossing. Men
formele opstelling en het gebruik van medisch objecticve bewijzen van zicktc als hurd
criterium voor toelating tot de Ziektewet (of cigcnlijk hct ontbreken van ccn dcgclijk
bewijs als hard criterium voor uitsluiting) leiden implicict tot ecn andere identiteit van
verzekeringsartsen, namelijk een identiteit van objecticve controlcur. Ze raken dan hun
eigen zorgvuldig geconstrueerde domein kwijt en worden afhankeiijk van behandelend
artsen, want het zijn behandelend artsen die aangeven of er al dan niet sprakc is van
echte ziekte. Behalve verlies van het inhoudelijke domein, schorten ze daarmec ook hun
deskundigheid op als 'stimulator' van de eigen verantwoordelijkheid van de zieke werk-
nemer. Daarmee wordt de werknemer leidend voorwerp, niet alleen van de bchandeling
van klachten maar ook ten aanzien van de beoordeling. Behandelend artsen worden in
deze situaties weliswaar een steun voor de verzekeringsarts, tegelijkertijd worden zowel
dienten als verzekeringsartsen afhankeiijk van de behandelend artsen'.

4. Conclusie .

De definiering van het probleem in de verzekeringsgeneeskundige praktijk als een pro-
bleem rondom de werkhervatting van de zieke werknemer speelt niet alleen ecn rol bij
de constructie van dienten als 'werknemer', maar is tevens van belang voor de construc-
tie van de verhouding tussen behandelend artsen en therapeuten enerzijds en verzeke-
ringsartsen anderzijds. Met behulp van die probleemdefiniering wordt het mogelijk om
een domein voor verzekeringsartsen te onderscheiden van dat van behandelend artsen,
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ondanks hct feit dat de positie van beiden haar legitimering vindt in de expertise op het
terrein van (het behandelen) van ziekte. .»^'-Tv^jg^rt afs .,s»iij ?.-.•. .Mas^s*- ,-JS •••«striv

In dit hoofdstuk zijn een tweelal mechanismen besproken, die hun basis vinden in
onderscheid tussen cen ziekte geori enteerde probleemdefmitie en een werkgeorie nteerde
problecmdefmitie, waarmee een domein- en deskundigheidsscheiding tussen behandelend
artsen en verzekeringsartsen gestalte krijgt. Die mechanismen 'werken' in op de rol van
dc client. Die client wordl in de spreekkamer van de verzekeringsarts niet alleen gecom-
mitteerd aan een specifieke probleemdefinie ring, zoals we in het vorige hoofdstuk heb-
ben gezien, maar ook aan de taak en het werkterrein van verzekeringsartsen. Dat com-
mitment komt tot stand door middel van het verdelen van taken over behandelend artsen
en verzekeringsartsen. ßehandelend artsen krijgen daarbij een weliswaar duidelijke maar
eveneens a/xeAafom/t? taak toegewezen. Door de behandelend arts middels die taaktoe-
wijzing ccn plaats te geven ontstaat ruimte voor verzekeringsartsen om het voor de client
aannemelijk en redclijk te maken dat verzekeringsartsen een aantal andere taken kunnen
en moctcn uitvoeren. Door de taken van behandelend artsen enerzijds en verzekeringsart-
sen anderzijds te definieren als oplossingen of behandelingcn van verschillende proble-
men wordt hct mogclijk om de begeleiding naar de werkhervatting tot een kwestie te
maken die los Staat van deskundighcid van behandelend artsen. Behandelend artsen
worden zo tot buitenstaanders ten opzichtc van het werkhervattingsdomein en verant-
woordclijk voor hct Irajecl van de behandeling van klachtcn. Het varen van een onafhan-
kelijke koers in hct werkhervattingstraject door het wegschrijven van de invloed van
behandelend artsen is een kwestie van geven en nemen (onderhandelen). Het volstrekt
negeren van het bchandelingstraject, met andere woorden het negeren van het bestaan
van de behandelcnd arts, houdt immers het risico in dat niet alleen de behandelend arts
uit het werkhervattingstraject verdwijnt, maar dat deze bovendien de werknemer mee-
neemt. Niet in lijfelijke zin uiteraard, want de plicht om op het spreekuur van de verze-
keringsarts te verschijnen blijft overeind, maar als werknemer. De client wordt dan alleen
maar patient, terwijl verzekeringsartsen dienten nodig hebben, die met distantie naar hun
eigen situatie kunnen kijken, om op het juiste moment zieke en op het juiste moment
werknemer te zijn.

De verhouding tussen behandelend artsen en verzekeringsartsen komt tot stand in de
spreekkamer van verzekeringsartsen. Behandelend artsen zijn daar niet aanwezig, de con-
structie heeft dan ook meer betrekking op de functie die ze vervullen bij de construetie
van verzekeringsartsen en werknemers, dan dat het een representatie is van datgene dat
behandelend artsen de facto doen in hun eigen spreekkamer. Om de logica van de con-
structic van verzekeringsartsen en werknemers te begrijpen, is inzicht in de construetie
van bchandelend artsen echter we I relevant. Verzekeringsartsen hebben specifieke cli-
enten nodig, dienten die zieh gedragen als werknemers, verantwoording dragen voor hun
eigen handelen en gericht zijn op activiteiten die een werkhervatting mogelijk maken. om
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hun domein ten opzichte van behandelend artsen veilig tc stellen. Cliönten die hun rol als

zieke naar voren haJcn. zijn niet allccn moeilijkc dienten omdat het zick /ijn cen bclcm-

mering vormt om aan net werk te gaan. maar ook omdat 'zicken' de verzekeringsgenees-

kundige expertise ontkennen. Zieken maken deel uit van de wereld van behandclcnd

artsen en laten de verzekeringsartsen gcen ruimte. Dat is problematisch omdat ecn "goc-

de' arbeidsongeschiktheidsbegeleiding daarmee onmogelijk wordt. Ken gocde arbcidson-

geschiktheidsbegeleiding bestaat uit het op basis van vertrouwen stimulercn van dienten

om zieh als verantwoordelijke werknemers te gcdragen. Bij zieken ligt dat problematisch.

Houden verzekeringsartsen vast aan hun identiteit, dan staan ze machtcloos ten opzichte

van zieken, want slagen ze er niet in op deze dienten om fe /*)/en tot werknemcrs. Met

verruilen van die identiteit voor een formele opstelling resultccrt weliswuur in een ar-

beidsgeschikt verklaring en maakt de zieke in die zin noodgedwongen tot werkncmcr,

maar schiet te kort ten aanzien van net berciken van dat docl op basis van A*/ vrr/r«>w-

Hfn, en stelt vragen ten aanzien van de mate waarin de werknemer /.ich gebunden voclt

aan het besluit en aan de mate waarin de client dc 'veranlwoordelijkhcid' die bij het

werknemcrsschap hoort opneemt. Externe dwang laat immers gcen ruimte voor een

internalisering van de controlc door zieke werknemers. Zij gaan werken omdat het moct,

niet omdat zij tot het inzicht komen dat dat alleszins rcdclijk is. dat dat ondcrdcel vormt

van de verantwoordelijkheden die zij dragen omdat zij werkncmcr /.ijn. I)c urbcidsongc-

schiktheidsbegeleiding op deze wijzc beeindigen houdt dan ook een groot risico in voor

de vraag hoe lang de werknemer 'werknemer' blijft, ofwel het vergroot het risico op een

nieuwe ziekmelding op korte termijn.

Met het vervangen van de patient door de werknemer verdwijnt de behandelend arts

uit zieht. Behandelend artsen hören immers bij patienten, niet bij werknemcrs. Rn alhoe-

wel verzekeringsartsen er lang niet altijd in slagen de client tot werknemer te construe-

ren, is de positie van behandelend artsen in de logica van de verzekeringsgeneeskundige

praktijk er een van buitenstaander. Werknemers hören niet bij behandelend artsen, maar

wel bij werkgevers. Op grond van het voorgaande wordt het aannemelijk dat die werkge-

vers wel een serieuze plaats hebben binnen de logica van de verzekeringsgeneeskundige

praktijk. In hoofdstuk drie hebben we al gezien dat werknemers in het kader van de

arbeidsongeschiktheidsbegeleiding bijvoorbeeld gestimuleerd worden om contact te

onderhouden met hun werkgever en te overleggen over mogelijkheden om hun werk

weer op te pakken. Welke plaats werkgevers precies in de logica van de verzekeringsge-

neeskundige praktijk innemen en wat 'werkgever' zijn in deze context betekent is het

onderwerp van het volgende hoofdstuk.
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1. Vergelijk De Swaan (1990), The management of normality, hoofdstuk 6, The initial interview as task.
De criteria die Psychotherapeuten hanleren tijdenj intake gesprekken vervullen een rol bij de selectie van
patienlen, maar zij speien (evens een rol bij net demarkeren van een competentiedomem van psychothera-
peuten ten opzichte van andere hulpverleners.

2. In 77ie j>s/em o//7rw/fjjio/u, an esjay on /ne «Avufon o/erper» /oAour laat Abbott (1988) zien dat de

verhouding tussen professionals niet gegeven is met hun formele taakstelling. De scheiding tussen zeggen-

Khapsdomeinen koml in de praktijk tot stand en vormt geen afspiegeling van de formele scheiding. Die

formele scheiding en taakdefinitie speelt wel een rol bij de legitimering van werkzaamheden en net

bewaken van een deskundigheidsdometn. ••'' ' " ' ' ' '" '" ''

3. Vgl. de Swaan (1990), een dubbelperspectief vergt en vereist van de belanghebbende dat hij een zekere

mate van distantie kan betrachten ten aanzien van zijn problemen
Mudde (1995) spreekt in dit verband over een adequate zelfpresentatie (blz. 137)

4. De Wilde (1992) beschrijft pacificeren als een belangrijk element in de demarcatiearbeid van verschil-

lende wctenschappelijke disciplines, met name als een eenmaal verworven positie verdedigd moet worden.

5. Voor de volledigheid is net goed om op te merken dat verzekeringsartsen deze Strategie ook niet altijd

Mntrckkelijk vinden omdal ze op basis van ervaring vinden dat de samenwerking met behandelend artsen

•I Iharapeuten nogal tc wcnsen overlaat. Behandelend artsen laten vaak lang op zieh wachten en geven

informatle woar een ver/ckeringsarts weinig aan heeft De volgende uitspraken van verzekeringsartsen

Illustreren dat Ik heb het rapport opgevraagd bij de psychiater, maar niets ontvangen. De communicatie

.ten' JH* vwn' , f >vctivwr jver .raw ».iliuHr .wr; ilnGumitir jpviHgerr Jij' Je" ituiitar!.' iir itnresun' gewr p w

bleem, maar tegenwoordig is er wel een machtiging voor nodig. Bij specialisten kun je alleen schriftelijk

informatie opvragen, maar dat duurt vaak lang.; Met de psychiatrische sector loopt dat meestal goed,

daarmee kun je ook overleggen over het werk. Met specialisten is dat moeizaam, vaak geven ze geen

antwoord op je vragen, maar ze bemoeien zieh wel met het werk. Dat ga ik meestal legen door aan de

orde te stellen of de specialist wel weet wat voor werk Jemand doet.

6. Dit betekent overigens niet dat verzekeringsartsen nooit navraag doen bij behandelend artsen. In een
aantal gevallen geven ze expliciet aan dat in sommige gevallen, juist als er onenigheid bestaal tussen zieke
werknemers en henzelf, het oordeel van de behandelend arts door zieke werknemers als legitiem argument
geldt om zieh bij het besluit van de verzekeringsarts neer te leggen. In het kader van een volgens verzeke-
ringsartsen 'goede arbeidsongeschiktheidsbemiddeling' is deze 'Strategie' echter niet erg bevredigend. Zo
zegt een van de verzekeringsartsen naar aanleiding van een gesprek met een client: ik denk wel dat dat
(info opvragen over belastbaarheid, AM) ook van belang is, je probeert hier in de spreekkamer, de aeeep-
tafi«; va«y<? Aes/iuing ro j{r«0f moge/ij'A /e maien. . het is niet het enige, het zou voor mij n/er ne/ emge
orjfMmenf zi/'n »m m/orma/i« op /e vrugen Het gebeurt wel eens dat ik tegen mensen zeg, nou ik weet
voldoende om deze beoordeling te doen. Het is niet niet nodig om informatie op te vragen, dat heeft geen
enkele meerwaarde voor mij. maar het kan meespelen voor de aeeeptatie van de beslissing.

7. Dat 'bondgenootschap' kan in een concreet geval soms effectief zijn. In breder verband maakt dat
verzekeringsartsen echter ook kwetsbaar. Discussies binnen de beroepsgroep van artsen laten zien dat juist
die identiteit als controleur reden voor behandelend artsen is om verzekeringsartsen een status aparte
binnen de beroepsgroep te geven. Juist dat controle aspect van het verzekeringsgeneeskundige werk wordt
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door amen ab smct op hct «rvolk geneeskundig beroep gezien. »«arbinnen de vertrouwensrelatie met

patientcn van wezenlijk belang is.
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Werkgevers als spil in de verzuimbegeleiding
- de construct!« van een gczondc arbcidsrelatie • ~

"**»-»$? .»TV- ••.-.' **'. ' •*• " '•."-' } j ! ' G f . " . * * . ' *£4 ' • iw w . \ - ^ \ .')v*>v< H ' - 4 - , i * » v t -

I . I n l e i d i n g '*" »i • ' ' * " • ' ^ ' - ' ' ' - ' . " ^ i i . i fe.«r.:>!-:-- , .^
: i r . *> fill t:-;;o

Naast 2aeke werknemers. veraciceringsaftsen en behandelend arisen vonnen werkgevers

een vierde groep van betrokkenen bij de arbeidsongeschikthcidsbegeleiding cn • bcoordc-

ling. De constructie van de rol en verantwoordclijkheden van werkgevers Staat in dit

hoofdstuk centraal. De rol cn vcrantwoordelijkhedcn die werkgevers krijgcn tocbcdccld

in de arbeidsongeschiktheidsbegelciding en -beoordeling hangen samen met de in de

vorige hoofdstukken besproken onderdelcn van de logica van de ver/rkeringsgeneeskun-

dige praktijk, zowel met de rol en verantwoordclijkheden die andere betrokkenen krijgcn

toebedeeld als met de speeificke wijze waarop arbeidsongeschiktheid gedcfiniccrd wordt.

In de vorige hoofdstukken hebben wc gezien dat arbeidsongeschiktheid gedefinicerd

wordt in termen van belemmeringen voor de werkhervatting. Hct domein van verzekc-

nngsartsen wordt door die definitie afgebakend en hun deskundigheid bestaat uit hct

begeleiden van mensen bij het hervatten van hun werkzaamheden, door hen te stimulcrcn

om de verantwoordelijkheid als werknemer op te nemen. Dat deskundigheidsdomein

wordt gevormd door een speeifieke definitie van het probleem en speeifick type oplos-

singen, maar ook door een speeifiek type dienten, dienten die in deze logica een rol

speien zijn verantwoordelijke subjeeten die (bereid zijn) zichzelf in de eerste plaats als

werknemer (te) zien, en niet als zieke. Voor verzekeringsgeneeskundige zeggenschap in

dat domein is het noodzakelijk dat domein af te bakenen van dat van behandelend arisen

en dat dienten afstand nemen van hun zieken rol en van bchandelend artsen. De defi-

niering van arbeidsongeschiktheid in termen van belemmeringen voor een werkhervat-

ting, het werknemersschap van de client en de deskundigheidsdefinie ring van verzeke-

ringsartsen haalt werkgevers binnen in de logica van de verzekeringsgeneeskundige

praktijk. Hun rol en verantwoordelijkheden worden mede bepaald door de logica, maar

tegelijkertijd is de roldefinitie van werkgevers medebepalend voor die logica.

In tegenstelling tot behandelend artsen komen werkgevers niet alleen tcr sprake in ge-

sprekken tussen werknemers en verzekeringsartsen, maar zijn er ook directe contacten

tussen verzekeringsartsen en werkgevers. De belangrijkste vormen van direct contact zijn

de Sociaal Medische Teams, die bestaan uit (vertegenwoordigers van) werkgevers, verze-

keringsartsen en bedrijfsartsen en gesprekken tussen arbeidsconsulcntcn ' en werkgevers,

die in opdracht van verzekeringsartsen plaats vinden. De rol en verantwoordelijkheden

van werkgevers worden op deze verschillende plaatsen geconstrueerd. In dit hoofdstuk
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zal ik dit constructieproces bespreken in het licht van de andere onderdelen van de logica

van de verzekeringsgeneeskundige praktijk*.

In dit hoofdstuk staan de rol en verantwoordelijkheden van werkgevers centraal. Die

rol en verantwoordelijkheden van werkgevers hebben overigens geen betekenis zonder de

aanwezighcid van een werknemer. In de gesprekken tussen werknemer en verzekerings-

arts en werkgever en verzekeringsarts gaat de bespreking van de rol van de werkgever

dan ook vrijwel altijd gepaard met de bespreking van de verhouding tussen werkgever en

werknemer. In dc eerst paragraaf staat de constructie van de verhouding tussen werkge-

ver en werknemer centraal. Daarbij komt eerst de relatie tussen deze verhouding en de

definitie van arbeidsongeschiktheid aan de orde. Vervolgens wordt de verhouding tussen

werkgever en werknemer ten opzichte van de verzekeringsgeneeskundige deskundigheid

besproken. In de tweede paragraaf wordt het belang van verantwoord werkgeverschap

voor dc arbeidsongeschiktheidsbegeleiding vcrder uitgewerkt, door in te gaan op situaties

waarin werkgevers zieh onttrekken aan hun verantwoordelijkheid. Evenals werknemers

belemmeren werkgevers de arbeidsongcschiktheidsbegeleiding als zij toegewezen verant-

woordelijkheden niet op zieh nemen. Het zieh onttrekken aan verantwoordelijkheden

hceft dan ook conscqucntics voor het werk van verzekeringsartsen en de mate waarin

werknemers is staat zijn hun wcrknemersrol vorm te geven. Met een bespreking van deze

consequences wordt het hoofdstuk afgcsloten.

2. De werkhervatting als probleem van de werkgever

"../A Ae/> mt/ OT'M wtrAgevtr o/£>«;.sproten Ja/ /A vo/gencte wee* voor Aa/ve </agen

Zowel de definitie van het deskundigheidsdomein van verzekeringsartsen als de plaats

van dienten in de arbeidsongeschiktheidsbegeleiding en -beoordeling impliceren een rol

en verantwoordelijkheden voor de werkgever. Werknemerschap heeft geen betekenis

zonder werkgever. Met de constructie van werknemers wordt tegelijkertijd een werkge-

ver of beter nog een relatie tussen werkgever-werknemer gedefmieerd. De werknemer-

werkgeverrclatie bevindt zieh in het hart van het verzekeringsgeneeskundig domein. De

constructie van een specifieke werkgeversverantwoordelijkheid en een specifieke werkne-

mer -werkgeverrelatie zijn van belang voor de definitie van arbeidsongeschiktheid en het

verloop van de arbeidsongeschiktheidsbegeleiding en -beoordeling en de verzekeringsge-

neeskundige identiteit. De constructie van die werkgeversverantwoordelijkheid en de

werkgever-werknemerrelatie staan centraal in deze paragraaf. In het eerste deel komt aan

de orde hoe die verantwoordelijkheid samenhangt met de definitie van arbeidsongeschikt-

heid, in het tweede deel staat de relatie tussen verantwoordelijkheden van werkgevers.
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wcrkncmers en verzekenngsartscn en de consequenties die dcze vcrantwoordelijkheids-
verdeling heeft voor de arbeidsongeschiktheidsbegeleiding en -bcoonieling ccntnuü.

, r i ' - i r t . - ' • • , - • - • > _ • • > • . - r » ; • • » > , •' > : • " ;, • • • •• - • • • • > • • > ' •

Arbetds(on)gescbikt of (on)geschikte arbeid
Een van de elementen in hel constructieproces van dienten tot wcrknemcrs wordt ge-
vormd door dienten voortdurcnd tc stimuleren na te denken hoc zij zeit" de werkhcrvat-
ting gestalte kunnen geven. Werknemers worden door middel van vragcn over hoe zij de
toekomst wat werk betreft zien aangemoedigd om na te denken over hun werk en om
met de werkgever te overleggen over die mogelijkhcdcn. Het zijn niet dc verzekcrings-
artsen die bepalen hoe mensen hun werk inrichten, dc verantwoordelijkhcid voor het
zoeken naar oplossingen wordt op het bordje van werknemers gelcgd. Wcrkncmers doen
dat echter niet alleen, maar in samenspraak met hun werkgevers. De vraag of er sprake is
van arbeids(on)geschikthcid wordt daarmce afhankelijk gemaakt van dc wijzc wuarop
werknemers en werkgevers gezamenlijk oplossingen definieren Die oplossingen hebben
op de eerste plaats te maken met de mogelijkhcdcn voor het verrichten van arbcid ondcr
aangepaste omstandigheden.

va: heeft u zelf plannen om he( werk te hervatten?

cl: ik ben een paar keer op het werk geweett, ik wil nu even de foto afwachien, de uitilag koml

maandag, en daarna wil ik eigenlijk wel beginnen.

va: u heeft overleg gehad met de werkgever?

cl: ja, dinsdag zou ik bellen. .

va: en <&>n ̂ aa/ u een p/an ma^f n.

cl: ja, als het goed is ga ik dan beginnen met 8u pw. twee of drie weken en daarna weer hclemaal.

va: rege/ da/ maar me/ ne/ tvez-A, dan zie ik u over 3 weken temg.

De vrouw heeft een voorstel dat ze met haar werkgever gaat overleggen. De verzekc-
ringsarts geeft aan dat ze die plannen verder met haar werkgever moet bespreken. Werk-
nemers en werkgevers maken onderling afspraken ten aanzien van het preciezc aantal
uren dat iemand gaat werken en ten aanzien van dc taken die de werknemer uit gaat
voeren. In feite vormen deze afspraken (indirect) het antwoord op de vraag of iemand
arbeidsongeschikt is of niet. Het (gedeeltelijk) hervatten van het werk heeft immers tot
consequentie dat iemand praktisch gezien (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt wordt. Vaak
worden werknemers met een relatief open opdracht naar hun werkgever gestuurd. De
afspraken die ze maken worden in het volgende gesprek na besproken.

va: u heeft een gesprek gehad met u leidinggevende? Hoe ging dat?
cl: redelijk.

va: viel het mee? .

cl: ja, ik heb wel kunnen praten en er werd geluisterd. Ik heb nu afgesproken da ik volgende week
weer ga beginnen voor no/ve dbgen. moor dan nog me/ aWi/en.
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va: dat moet u goed mW <fe/r/<&/er q/iprefen. ,5 >•:. - •••-"•./li

Het ovcrlcg tussen wcrkncmer en wcrkgcver gaat in eerste instantie over mogelijkheden

om in aangepaste omstandigheden te kunnen werken. Werkgevers wordt gevraagd om

mee tc werken aan plannen die het mogelijk maken om werknemers gezien him beper-

kingen toch zinvol werk te laten doen. Daarvoor wordt van hen flexibiliteit verwacht ten

aan/.ien van het organiseren van de werkzaamheden. Die flexibiliteit heeft invloed op

mogelijkheden om belcmmeringen voor de werkhervatting op te heffen en kan daarmee

de arbcidsongeschiktheid (ten dele) opheffen. Werknemers worden door verzekeringsart-

scn gcstimuleerd om daar met hun werkgevers over te overleggen. Maar ook werkgevers

worden door vcrzekeringsartscn, bijvoorbeeld gedurende het SMT, aangemoedigd om

zieh acticf op tc stellen bij het zocken naar oplossingen.

[Tijdeni een Sociaal Medi»ch Team bij een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg komt een
vrouw ler sprake. die daar ah maalschappelijk werkster werkt.)

wg: dcze vrouw it inmiddels al een behoorlijke lijd uil de roulatie. Er is van alles aan de hand, maar

precla welen we het niet Ik maak me wel zorgen over hoe het moet als ze straks terug komt. Er

ll nog «I het een en ander aan het veranderen, hel zou goed zijn als ze daar wat feeling mee zou

houden, anders komt ze straks terug en weet ze niel meer hoe het er hier aan toegaat. Wo» zouefcn

HT a/.i /nj/W//n# Ai/mwn Jot'« '

va: deze vrouw heeft aangegeven dat er twee problemen speien, waardoor ze haar werk niet kan doen.

Op de eerste plaats is haar lopen beperkt. Omdat ze immobiel is vindt ze het eng om met dienten

in contact te komen, omdat ze bij onverwachtse agressie of problemen met dienten niet weg kan.

Dournaast zegt ze dat ze nogal wat tijd nodig heeft om regelmatig de door de fysiotherapeut

voorgeschreven oefeningen te doen.

wg: oh, maar me/ 1/1«? f i r o t / m va// A»/ mkenmg ;c /loucfen. Als ze geen baliediensten draait en geen

nieuwe dienten krijgt. komt ze niet in contact met dienten die zieh onvoorspelbaar gedragen.

va: dan lijkt het me goed dal u dat met de vrouw gaat bespreken. Als er mogelijkheden voor haar zijn

om het werk op te pakken, moeten die zo snel mogelijk benut worden,

wg: ik denk dat haar afdelingshoofd maar met haar moet gaan praten.

De personeelsfunctionaris heeft een probleem gesignaleerd bij een van zijn zieke mede-

werkers en vraagt aan de verzekeringsarts wat zij kan doen om de vrouw op z'n minst

contact te laten houden met haar werk. De verzekeringsarts geeft geen direct antwoord

op de vraag van de personeelsfunctionaris, maar vertelt wat de vrouw zelf heeft gezegd.

Daarmee legt hij het beantwoorden van de vraag wat de personeelsfunctionaris kan doen,

terug bij de personeelsfunctionaris. Die doet vervolgens zelf voorstellen over hoe een

gedeeltelijke werkhervatting vorm kan krijgen en de arbeidsongeschiktheid van de vrouw

voor een groot deel opgelost kan worden.

Gedurende het SMT wordt, door het terugleggen van problemen van werknemers. een

beroep gedaan op het zelfoplosscnd vermögen van werkgevers. Dat moet hen leren om
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Problemen zelf te herkennen en veranrwoordelijkheid te nemen voor het zoeken naar

oplossingen voor bclemmenngcn die werknemers ondervinden.

(Tijdens hei SMT verteh een werkgever naar aanleidmg van de hespreking van de verzuimc(jfen van
hei afgelopen half jaar hei volgende:)

wg: Met mevrouw x hebben we een uilvoeng gesprek gevoerd omdat w na haar rwangendMp veel-
vuldig verzuimde Ze woonl op vrij grote afstand van haar »erk en haar dochtertje ging naar de
creche in haar woonplaats Uu hei gesprek bleck dat zc met name op vrijdagmiddag rcgelmatig in
de problemen kwam. Op die lijd komen er vaak cnsissiluaties voor. Veel andere opvanginstellin-
gen zijn dan al gesloten. daarom komen mensen bij ons terechi Maar op vriidagmiddag is hel
tevens moeilijk en tijdrovend om nog voor hel weekend wat le regelen. omdal veel andere instel-
lingen al gesloten zijn Mevrouw x werkle vaak op vrijdagmiddag alleen Dal levcrde veel span-
ningen op. omdal ze haar dochter op lijd van de creche moest halen. terwijl de afhandeling van
opvang van mensen nog met geregeld was Die spanningen werden haar sonn tc veel. en dan
meldde ze zieh daama ziek. Toen dat problecm eenmaal boven tafel was gekomen hebben we de
rooslering van medewerkers opnieuw bekeken Mevrouw x werkte vaak op vnjdag alleen, omdat
veel van onze medewerkers part-time werken en de vnjdag vrij hebben Nu hebben we die roostc-
ring veranderd, zodat mevrouw x nie! meet alleen dienst heeft op vrijdagmiddag Dat Icidt tot
minder spanningen. waardoor haar ziekteverzuim ook is gedaald Ook bij andere vrouwen hlijken
strakke werktijden vaak een probleem Door flexibilisering van de werklijden en kleine verande-
ringen in de roosters proberen we mensen tegemoet le komen, die problemen hebben met hel
realiseren van oppas voor de kinderen. Vaak maken deze aanpassingen een einde aan het verzuim.

De werkgever doet in het SMT verslag van de wijze waarop hij om is gegaan met het
speeifieke probleem van een van de medewerkers. Door een gesprek met de vrouw tc
voeren over de redenen van haar verzuim, heeft de werkgever zieh evencens afgevraagd
of de problemen die de vrouw heeft niet ook bij andere werknemers speien. Het af'stem-
men van roosters en diensten op prive-omstandigheden of wensen, blijkt een positief
effect te hebben op het ziekteverzuim van deze medewerkers. Deze invulling van zijn
verantwoordelijkheden als werkgever beinvloeden de arbeidsongeschiktheid in positieve
zin. Door de vragen van werkgevers over hoe zij om moeten gaan met (problemen van)
zieke werknemers, niet direct te beantwoorden, maar terug te leggen bij werkgevers
worden werkgevers gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen om zelf voorstellen
te doen over hoe zij zaken aan kunnen pakken.

Alhoewel werkgevers er toe aangezet worden om creatieve plannen te bedenken om
de arbeidsongeschiktheid van een werknemer ten dele op te heffen, betekent dat niet per
definitie dat werkgevers werknemers altijd de mogelijkheid moeten bieden om aangepas-
te werkzaamheden te kunnen verrichten. Het is eerder een inspanning.sverplichting,
waarover ze verantwoording moeten af leggen. Waar werknemers in gesprekken met
verzekeringsartsen plausibel moeten maken dat hun klachten een belemmering vormen
voor het uitvoeren van werkzaamheden, wordt van werkgevers verwacht dat ze plausibel
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maken dat het niet mogelijk is om aanpassingen in de werksituatie te creeren, die het
mogelijk maken om een zieke werknemer werk te laten uitvoeren.

cl: ik heb met de leidinggevende gesproken, want ik wil graag arbeidstherapeutisch aan de slag. Maar

de leidinggevende ziet dat niet zitten. Er zijn al te veel mensen arbeidstherapeutisch aan het werk

(3), en ze vindt dat ik te weinig kan.

Vi: hoc lang kunt u uw prothese aanhouden? . •.,

cl: het wuselt, maar soms moet hij na 10 min. echt af.

VK dat ii ook wel heel kort. Ik kan me het standpunt van de leidinggevende wel voorstellen. U kunt

- op de afdeling nauwelijks iets doen, zeker gezien het feit dat er al veel andere mensen rondlopen

• die alleen lichte werkzaamheden doen. Ik wil u graag over S weken terug zien, dan heeft u die

" nieuwe prothese. AI) het in de tussentijd nou beter gaat, kunt u overleggen met uw leidinggevende

over werk op arbeidstherapeutische basis Misschien kan dat eventueel op een andere afdeling.

De werknemer wil graag op arbeidstherapeutisch basis aan het werk. De werkgever is
echter van mcning dat het niet mogelijk is aangepaste werkzaamheden aan te bieden. De
verzckeringsurts vindt de argumcnten van de leidinggevende redelijk, gezien de beperkin-
gen van de vrouw en de bijzondere situatie op de afdeling waar ze werkt. De arbeidson-
geschiktheid wordt guhandhaafd, maar als de situatie van de vrouw verändert, moet de
werkhervatting opnieuw worden bekeken. Ook de vraag of de situatie op de afdeling dan
nog een belcmmering vormt zal dan opnieuw op de agenda staan. De problemen die het
grote aantal mensen dat al op arbeidstherapeutische basis werkt op de afdeling kan in
prineipe immers omzeild worden door de vrouw tijdelijk op een andere afdeling werk-
zaamheden te laten verrichten. De vraag of de werkomstandigheden het toelaten of
iemand wel of niet aangepaste werkzaamheden kan doen, moet steeds opnieuw door de
werkgever bcargumenteerd worden.

va: vorige keer hebben we afgesproken dat we nu afspraken zouden maken over uw werkhervatting, u

zou met uw werkgever een afspraak maken om de mogelijkheden bekijken, wat zei werkgever?

cl: we hebben geen concrete afspraken gemaakt, ik heb wel aangegeven dat ik per half Juli weer

halve dagen ga werken. Binnenkort gaan we preciezere afspraken maken.

v*: het is nu begin juni, waaram />os Aa//yu//>

cl: dSan M Je ver/>ouH<mg A/aar, en « Art war nuf/ger

va: het verhaal is duidelijk, ik wil nu een prineipe afspraak maken over de werkhervatting: vanaf 11

Juli op arbeidstherapeutische basis. Eind Juli hebben wij een nieuwe afspraak, mocht dat niet

haalbaar zijn dan moet u bellen.

De vrouw zou haar werk hervatten, maar door de verbouwing op haar werk, kan daar
volgens de werkgever geen rekening mee gehouden worden. Alhoewel de vrouw eigen-
lijk wel eerder zou kunnen hervatten, wordt het argument van de werkgever dat de
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vrouw gczien de ongewone situatie op het werk haar werk niet kan doen, als rcdeltjk
beschouwd. . , - - "

Wat wel en niet kan wordt niet zozeer door de situatie bepaald. als wel door de over-

tuigingskracht van de argumenten van dc werkgever. Een voorbeeld uit de thuiszorg laat

dat zien.

va: ik heb u ongeveer 6 weken geleden voor het laatst gerien, en u heeft 4 weken geleden het werk
herval Na drie weken heeft u zieh opnieuw ziek gemeld

cl: klopt. hel ging eigenlijk heel goed. maar nu heb ik een ontsteking in m'n schouder Nu ben ik

weer aan het werk.. . . . .

va: het werken ging goed, x wer*/ voorwune/i/i m /irfoe geziwirn'' "

cl: ja, het ging goed. ik werk nu bij GGV (gezinnen die geestelijke verxorging krijgen - sociaal-

psycholog isch 'maatschappel ij k)

va: mooi. dus u heeft loch die plaals gekregen U heeft alken maar (XiV-gezinnen? '

cl: ja. in principe wel, dat ligt een beelje aan hel aanbod. '.. • • . • . "

va: en u heeft het werk weer helemaal opgepakl'' . . . . ,,,,

cl: ja, voor 40u

va: en de werkgever zoekt lichte gezinnen?

cl: ja, J m/dUojjj /vn /> orftei<ztr>wrqpa</4jrJt aon Vr n w t 'i ocAtencft w*rt; dbur /#ma/k/ ,

De VTOUW heeft last van haar rug en heeft daardoor moeite met het verrichten van zware

huishoudelijke werkzaamheden. Voor een werkgever in de thuiszorg is het niet goed

mogelijk om de arbeidsomslandigheden in materielle zin aan te passen. Verzorgcnden

werken in prive-situaties met hulpmiddelen die de mensen die verzorgd worden zelf

aanreiken. De werkgever heeft dan ook een andere oplossing bedacht, waardoor rckening

gehouden kan worden met de belemmeringen van de vrouw. F.nerzijds door gezinnen tc

zoeken waar de hulpverlening niet bestaat uit zware huishoudelijke werkzaamheden en

anderzijds door het werk te verdelen. De vrouw doet in sommige gezinnen lichte huis-

houdelijke werkzaamheden en er komt iemand anders voor het zware werk. Na afloop

van het gesprek geeft de verzekeringsarts aan:

va: bij de thuiszorg in x kan heel veel. Mensen doen dan lichte gezinnen, of andere (huiihulpen

komen dan de ramen wassen Collega's in andere regio's reageren daar vaak verbaasd op. Maar

hier gaal het goed, differentiatie is belangrijk. Er zu naluurlijk wel een grens aan, ik kan met voor

te veel mensen met beperkingen tegelijkertijd om aanpassingen vragen, dan word! het voor ande-

ren te zwaar.

Een voorbeeld uit een andere regio laat zien dat wat redelijke aanpassingen zijn niet van-

zelf spreekt.

va. wat maakt het werk zwaar?
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cl: bij mensen thuis heb je vaak siecht malenaal en weinig hulpmiddelen, dan kan ik m'n nig niet
ontzien.

va: wal doet u er aan all dat erg »lech! it?

cl: ik heb er wel een» over gesproken met m'n leidinggevende. Die gaat wel naar de mensen toe,
maar alt die geen dingen willen aanschaffen, houdt het op.

na afioop geen de verzekeringsarts aan Soms wou ik dat ik een andere werkgever had dan de thuis-

zorg, dan kon ik mensen wat anders laten doen. /n <fe /Auuzorg itu/i ye /»/ wer* m«

De vrouw geefl aan dat ze haar werk niet kan hervatten omdat het te belastend is voor

haar rug. De werkgever heefl geprobeerd om die situatie te veranderen, maar heeft daar

volgens de vrouw weinig invloed op. De verzekeringsarts legt zieh neer bij de arbeidson-

geschikthcid van de vrouw en legitimeert zijn besluit door te wijzen op de bijzondere

situatie in de thuiszorg. Omdat verzorgenden van een thuiszorgorganisatie bij mensen

thuis werken, heeft de werkgever volgens de verzekeringsarts inderdaad weinig mogelijk-

heden om de situatie aan tc passen. Alhoewel de verzekeringsarts wcet dat zijn collega

uit het vorige voorbccld werkaanpassingen regelt door de organisatie van het werk en de

taaktocwij/.ing tc veranderen, Staat hij op het standpunt dat in de thuiszorg in algemene

zin geen werkaanpassingen mogelijk zijn. De argumenten van de werkgever, dat de

vrouw geen rugsparende arbcid kan verrichten omdat de situatie in de gezinnen waar zij

werkt niet aangepast kan worden, wordt door de verzekeringsarts plausibel gevonden.

Werknemers overleggen met hun werkgever over mogelijkheden om het werk aan te

passen. Werkgevers worden verondersteld mee te werken aan het bedenken van oplossin-

gen, of, als zij denken dat die niet mogelijk zijn, te beargumenteren waarom een werk-

aanpassing niet mogelijk is. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat in gesprekken tussen

zieke werknemers en verzekeringsartsen arbeidsongeschiktheid gedefinieerd wordt als

belemmeringen om het werk uit te voeren. Door die definiering wordt aan werknemers,

maar. zoals bovenstaande gespreksfragmenten laten zien, ook aan werkgevers een verant-

woordelijkheid voor de oplossing van het probleem toebedeeld. De definiering van het

probleem in termen van werkhervatting en niet in termen van ziekte is niet zomaar een

beschrijving van hetzelfde probleem in andere termen. Een andere probleemdefini ering

herbergt andere sociale en organisatorische veronderstellingen. Dat wordt zichtbaar als

we ons de vraag stellen of oplossingen mogelijk zijn. In bovenstaande voorbeelden heeft

het beantwoorden van die vraag slechts ten delen met de klachten van de werknemer te

maken. De vraag of een werknemcr (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, is evenzeer

afhankelijk van de mate waarin werkomstandigheden aangepast kunnen worden. Met

andere woorden van de mate waarin werkgevers actief zoeken naar oplossingen en of zij

al dan niet plausibel kunnen maken dat de belemmeringen niet opgeheven kunnen wor-

den door werkaanpassingen.
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Een open arbeidsrelatie ' "

De probleemdefinitie in de verzekeringsgenceskundigc praktijk, die gesteld wordt in

tennen van belemmeringen voor een werkhervatting. plaatst de ziektc in curatieve zin op

de achtergrond en haalt de afstemming tusscn datgene wat een werknemcr kan cn wat hij

moet docn naar voren. Die afstemming is nict alleen afhankelijk van dc klachten van

zieke werknemcrs. maar evenzeer van de mogeiijkheden die werkgevers zien om wcrkta-

ken en omstandigheden aan te passen. Die afstemmingsproblcmatiek is een kwestie die

werknemers en werkgevers onderling besprcken. Dc conscqucntic daarvan is dat dc

vraag of iemand al dan niet arbeidsongeschikt is, mede bcpaald wordt door dc vruug in

boeverre werkgevers en werknemcrs er in slagen daar goede afspraken over te maken.

Verzekeringsartsen zijn bij de uitvoering van de arbcidsongcschiktheidsbcgclciding cn -

beoordcling afhankelijk van werkgevers en de wijze waarop werkgevers cn werknemcrs

gezamenlijk hun werkgever-werknemer relatie vormgeven. Waar verzekeringsartsen /.ich

weinig bemoeien met de precieze vormgeving van de aangepaste wcrk/iiumhcdcn, huu-

den ze zieh wel intensief bezig met de aard van die relatie. In vcrgelijking met de con-

tacten die dienten onderhouden met behandclend artsen. worden contacten tusscn werk-

gevers en werknemers in de spreekkamer van dc verzekeringsarts uitvocrigcr nubespro-

ken, in die zin dat zowel ingegaan wordt op datgene wat werknemcr cn werkgever

afgesproken hebben, als op de wijze waarop die afspraken tot stand zijn gekomen en wat

de opstelling van de werkgever daarbij is geweest. In deze gesprekken wordt een speci-

fieke werkgever-werknemer relatie geconstrueerd.

Werknemers en werkgevers, zo hebben we gezien, voeren ovcrleg met elkaar. Overleg

voeren betekent in de eerste plaats praten over de praktische inrichting van de werk-

zaamheden. ,

cl: ....ik werk nu 2x4uur en doe even geen GGV (gezinnen die geestelijke verzorging nodig hebben).

daamaast doe ik administratief werk, dat neem ik mee naar huis Dat bevalt goed, want dan kan ik
het doen als ik me kan concentreren.

va: op het werk Aee/f u uunpaxjmgen maWe/iyi dünnen

cl: ja, dat ging nee/

De werkgever heeft, aldus de vrouw, meegewerkt aan het treffen van maatrcgelen om het

mogelijk te maken dat de vrouw werkzaamheden verricht, en geen belemmeringen of

bezwaren aangevoerd. Maar van werkgevers wordt meer verwacht dan dat zij mcewerken

aan 'organiseren' van aangepaste werkzaamheden. Bovenstaand gesprek gaat als volgt

verder:

va: er is wel
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cl: ja, <fe /eW/Vi/afevendt jnap/ >*?/ ferW go«/, ik mag de administrate doen als ik net kan, en ik wil

wel graag halve dagen volhouden, de leidinggevende zegt ook, 100% kan even met.

• ' ' . . . , .- . • . - - . _, , , , . . _ . „ > . „ , . ; . , . - , . - . - , . •

va: nog even over het wert, de leidinggevende coÖrdineert bet?

cl: ja, dat loopt heel goed.. ' - '"' ' ' " • « '

Om die aanpassingen te regelen is het nodig dat de werkgever betrokkenheid toont bij

situatic van de werknemcr. Werkgevers kunnen een werknemer steunen bij de moeilijk-

heden die ze ondervinden door aandacht te even aan de kwetsbare situatie waarin deze

verkeert. Om een werkhervatting succesvol te laten verlopen, is het maken van afspraken

ten aan/icn van aangepastc wcrkzaamhcden niet voldoende, ook begeleiding en aandacht

van dc werkgever zijn daarvoor nood/akelijk.

va; wat hebt u afgesproken op uw werk? ' » • •

cl: nog niet». • ' ' • > " : •

va: wat denkt u zelf? .

cl: ik heb er nog niet over nagedacht.

va: u bent nu 16 uur aan het werk, wanneer wordt dat geCvalueerd?

cl: ja. t/uf A»m/ er mw vun. mel die rcorganisatie.

va: u mew/ toc/i proftrr*/» om A#f HW* J/«M(I /e «wa/ueren, en kijken of u kunt uitbreiden naar 20u.

De vrouw heeft haar werkzaamheden gedeeltelijk hervat, maar spreekt niet met haar

werkgever over hoe dat loopt. Om een terugkeer soepel te laten verlopen is het volgens

de verzekeringsarts wel van belang dat de vrouw met haar werkgever evalueert hoe de

werkhervatting onder aangepaste omstandigheden verloopt. Die evaluatie is een vorm

van aandacht voor de vrouw en de vrouw moet zorgen dat ze die aandacht van haar

werkgever krijgt.

Maar niet allcen werknemers worden gestimuleerd om werkgevers 'bij de les te hou-

den". Ook werkgevers zelf worden aangesproken op nun taak om mensen te stimuleren

en te begeleiden. Bijvoorbeeld gedurende het SMT.

wg: deze vrouw heeft thuis veel problemen. Ze wil over een maand weer beginnen. Het liefst zou ze
minder gaan werken, maar dat gee ft financie'le problemen. Wat is volgens u de prognose?

va: ze kan nog nict aan het werk. A/uur u AIM HI»/ rfimu/m?n c/cif re u/t>n /oe op Ac/ werA iom<

Om een werkhervatting soepel te laten verlopen. is aandacht van een werkgever voor de

situatie van de werknemer van belang. In hoofdstuk 3 is al aan de orde geweest dat

werknemers gestimuleerd worden om contacten te onderhouden met nun werk. Werkge-

vers hebben eveneens een taak om aandacht te geven aan de (problemen van) zieke

werknemers en vcrzekeringsartsen stimuleren werkgevers om daar een actieve rol in te

speien. De werkgever wordt door de verzekeringsarts aangesproken op zijn rol bij de
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begeleiding van de vrouw. Als werkgevers die taak op rich nemen, worden werknemers

door zowel vcrzekeringsartsen als hun werkgevers aangesproken op nun verantwoordc-

lijkheid als wcrknemcrs om contacten op het werk in tact tc houden. Werkgevers hehhen

de veranrwoordelijkheid om wcrknemers daar in tc ondcrsteuncn

Om ecn werkhervarting succesvol te laten vcrlopcn hebben vcrzekeringsartsen ccn

speciflekc werknemer-werkgever relatie nodig. die rich kenmcrkt door een "open" karak-

ter. Dat betekent op de ecrste plaats dat werkgever en werknemer moctcn overlcggcn

over werkaanpassingen en dat de problcmcn van wcrknemers besprcckbaur moctcn /.ijn.

Zowel werkgevers als werknemers hebben een verantwoordelijkheid voor dc wcrkgevcr-

werknemer rclatic. Problcmcn die wcrknemcrs signalcren ten aanrien van hcl gcdrag van

hun werkgevers. mocten rij zclf met werkgevers bespreken. Wcrknemcrs geven bijvoor-

beeld regelmatig aan dat de wcrksfcer of de cultuur van ccn organisatic par ten spec It in

de arbeidsongeschiktheid. .... .-„_,. » .

va: mogelijk koml hcl door spanmngen. is dal op het werte of prive?

cl: dr i/«rr op /irt w l is niet goed Soms wordt het me le veel Er word! nu ook gestolen. en we

draaien veel overdiensten. omdat er zoveel mensen ziek zijn.

vr heeft u dezt prob lernen wel eens op het werk besproken?

cl: nee, niet echt.

va: dat moet u wel doen, u moef /ie( maar eeru #aan uif/vafe» fc(/ /»enonee/jiofa'n

cl: ik weet het niet, ik moet me cent beter voelen.

va: ja, maar uw klachten hebben juist met het werk te maken, daarom moet u gaan praten. U maakt

een afspraak met personeelszaken, en ik ga het ook met uw werkgever bespreken.

cl: misschien is het toch wel goed om te praten.

De VTouw gecft aan dat haar klachten misschien veroorzaakt worden door dc sfcer op het

werk. De verzekeringsarts stimuleert de vrouw om daar over te praten met haar werkge-

ver. In een werknemer-werkgeverrelatie zouden dergelijke zaken bespreekbaar moeten

zijn. De verantwoordelijkheid van werknemers, zoals die in gesprekken met verzeke-

ringsartsen geconstrueerd wordt, heeft niet alleen betrekking op het uitvoercn van wcrk-

zaamheden die ze gewoonlijk doen, maar gaat verder. Werknemers hebben tevens een

verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een open relatie met de werkgevers. Dat

betekent enerzijds het bespreekbaar maken van problemen die werknemers zelf ervaren

en anderzijds het aanspreken van de werkgever op diens verantwoordelijkheid om wat

met die problemen te doen.

In een werkgever-werknemer relatie moeten achterliggende problemen en onvredc

geuit kunnen worden. Werknemers hebben een plicht dat te doen, de verzekeringsartsen

leren werknemers hoe ze dat kunnen doen. Maar ook werkgevers hebben een verant-

woordelijkheid voor het creeren van een open sfeer.
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[Tijdens een SMT in een verpleeghuis brengt de personeelsfunctionaris een ziekenverzorgende ter

iprake]

wg: mevrouw x werkt nu enige tijd halve dagen op arbeidstherapeutische basis. Volgens haar leiding-

gevende doet ze haar taken wel langzaam. maar gaal dat redelijk goed De collega's geven echter

aan dal ze Problemen hebben met haar socialc functioneren in het team. Ik weet niet zo goed wat

we daarmee moeten doen.

, Vi: /J dW- m « /nevroi/tv 2W/a/ ee/u over ge.ipro£en' Heef) de personeelsfunctionaris of de leiding-

gevendc dat bij de evaluatie van haar werk al eens besprokcn?

wg: nee. we weten niet zo goed wat we er mee moeten. , . , , , , .. . , . „ . ; , .

va: ik denk dat u dal dan maar eens mod gaan doen. froogf u Aaar cent no* i f z e ^ v/ndr «Aw Aef

X«(". ook ten aan/ien van de samenwerking met anderen,

wg: dat is minchien wel goed. Haar direct leidinggevende is ook niet altijd even begripvol, misschien

kijkl mevrouw zelf daar wel anders legen aan.

De werkgever vraagt aan de verzekeringsarts wat hij het beste kan doen met het pro-

bleem dat het functioneren van de vrouw klachten oproept bij collega's. De verzeke-

ringsarts geeft geen inhoudelijke oplossing. maar legt het probleem terug bij de werkge-

ver. De personeelsfunctionaris realiseert zieh dan dat de vrouw zelf misschien wel anders

tegen de situatie aan kijkt en wil daar met de vrouw zelf over praten. Het bespreekbaar

makcn van ongenoegens behoort tot de vcrantwoordelijkheid van werkgevers. Werkgever

en werknemer zijn gezamenJijk veranlwoordeJi/k voor he» creeren van een open retef/e.

Niet alleen werknemers worden daartoe aangezet. Ook werkgevers worden aangemoe-

digd om open overleg te voeren en zaken bespreekbaar te maken.

Ook in het geval van conflicten, worden het bespreken van problemen en het zoeken

naar oplossingen in de eerste plaats gezien als kwesties die werkgevers en werknemers

aangaan.

(belanghebbende is secretaresse op een afdeling in het ziekenhuis. Ze werkt daar nu 2 jaar.]

va: U heeft zieh 3 weken geleden ziek gemeld, bent u inmiddels weer in Staat om te werken?

cl: nee, ik denk het niet, ik ben helemaal op, ik heb een conflict met een van bazen, dat is helemaal

uit de hand gelopen. Ik heb twee jaar gevochten om het goed te krijgen, ik kan niet meer.

î .

va: hoe denkt u dat het nu verder moet? krijgt u hulp?

cl: Ik ben bij de bedrijfsarts geweest en ook bij de huisarts £n i* ne/> een gej/ve* mef </e c/us/erma-

nujjer j;e/i<ji/, en er vo/j>/ er nu nog een Ik kan me daar erg over opwinden. Ik wil graag dat m'n

man meegaat. dan blijf ik rüstiger, maar dat mag niet. Zij zitten wel met meerderen. maar ik moet

het allemaal alleen doen. Maar goed, ik wil wel dat het opgelost wordt, dus ik ga er toch maar

weer heen.

va: wat wilt u zelf? een overplaatsing? , - • . . , , - , . . >

cl: cigenlijk wil ik eerst een gesprek met die baas, om de boel uit te praten, maar dat gaat nu niet.

want hij is op vakantie.

va: /a/en HV even a/Wac-toen Aoe Ae/ v-o/pende ^ejpre* ver/oopf. Als het nodig is kunnen we daama

ook de arbeidsconsulent er nog bij betrekken. Ik wil u volgende week even terug zien.
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e e n w e e k l a i e r •.-, i < > - , <-„ . . -, ... * ,•. *.,

v«, hoc n bet gesprek veriopcn

cl: ik ben er met negatief over We fe6*M «m m«r iporwi M«</ aftqpNfcn Ik ga het eerat nog

een half jaw proberen op de »fdeling. «rt <̂tfW«<Ang x m u /.irrtnimfrfdbn, Als d« niet goed
fiat dan gam we kijken naar een andere aldcling.

Na afloop geeft de verzekeringsgeneeskundige «an dal wordt goed geregeld De bedrijfsarti en peno-
neelszaken zijn er bij betrokken Dan hoef ik de arbeidsconsulent niet in te schakelen

Vanuit de dienst personeelszaken wordt de vrouw bcgcleid. worden haar problcmcn be-

spreekbaar gemaakt en wordt naar opiossingen gczocht. Een sterk ontwikkeld oplosscnd

vermögen van werknemers en werkgevers, ook in gcval van conflict, houdt dc verzeke-

nngsarts op de achtergrond, Dc arbeidsongeschikthcidsbegeleiding en -beoordcling loopt

vanzelf.

Naast het regelen van organisatorische kwesties, het begeleiden en het bespreekbaar

maken van ongenoegens over het werk, wordt een 'open' wcrkncmcr-werkgcvcr rclatie

gekenmerkt door het feit dat werknemers en werkgevers elkaar kunncn aansprcken op

gemaakte afspraken.

VK u lacht nog gelukkig, hoe is hel?

cl: beter, ik kan me beter concentreren. Ik heb gebeld nur het werk voor een aftpratk, z»
ferug 6e//en, moor da/ it n/e/ geAew4

va: nou dian moe/en re l e y moor crgem m«e

wat will u zeir?

cl: nou, niet te zwaar werk, da! zou geregeld worden,
va: weet u wel wat ze met u van plan zijn?
cl: ja, ze willen me op een nieuwe afdeling plaatsen.
va: nou, u mo« ze/f nog moor een iteer con/arf cpnemen. Dan maken wij voor over 3 weken een af-

spraak

De man heeft contact met zijn werkgever gehad en die zou hem terugbellen om afspra-

ken te maken. In eerste instantie lijkt de verzekeringsarts dat een tekortkoming van de

werkgever te vinden. Toch moet de werknemer, nu de werkgever het laat afweten, zelf

opnieuw initiatief nemen. Het ontwikkelen van plannen door werknemers en werkgevers

om een werkhervatting vorm te geven is niet vrijblijvend. Werknemers en werkgevers

maken daar, net als werknemers en verzekeringsartsen, afspraken over. Van beide partij-

en wordt verondersteld dat ze zieh aan die afspraken houden, maar ook dat zij elkaar

onderling aanspreken op die afspraken.

vm: dat moet u goed met de leidster afspreken Heeft het gesprek iets opgelost?

cl: nou, dat is even afwachten, tie a/s^raa/t u mu gWo^en

va: da/ it ooA uw veranrwoorde/;y/l/iei</ Ik wil u over 3 weken terug zien
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na afloop geeft de verzekeringsarts aan: dit is een vervelende werkgever, ze vinden ons te soft, maar

het heeft geen zin om harder op te treden, dan zie je ze zo weer terug. De worn» moer dbor dt werAge-

De verzekeringsarts stimuleert de vrouw om haar werkgever aan te spreken op zijn

verantwoordelijkheid maar geeft na afloop te kennen dat ook de werkgever zieh onttrekt

aan zijn verantwoordelijkheid om op serieuze basis met de vrouw te praten. De werkge-

ver zou de vrouw meer moeten aanspreken op haar verantwoordelijkheden om haar taken

goed te vcrvullcn, de werknemer moet haar werkgever aanspreken op zijn verantwoorde-

lijkheid om zieh aan afspraken te houden. Behalve verantwoordelijke werknemers heeft

de verzekeringsarts ook verantwoordelijke werkgevers nodig, om de arbeidsongeschikt-

heidsbcgeleiding goed vorm te geven. Om werknemers hun verantwoordelijkheid op te

laten nemen, is het van belang dat niet alleen de verzekeringsarts, maar ook de werkge-

ver cen werknemer daarop aanspreckt. Als een werkgever dat niet doet, kan de werkne-

mer zieh alsnog aan zijn verantwoordelijkheden onttrekken. Na een gesprek met een

client gccfl de verzekeringsarts het volgende aan:

va: heilloo», de werkgever ipreekl haar wel aan, maar niet echt. Dat moet ik van ze doen. Ik stuur

hur elke kecr weer aan het werk, ik heb met haar besproken dat ze ander werk moet gaan doen.

maar dat ziet ze niet zitten. En de werkgever is er nog niet aan toe om een ontslagaanvraag in te

dienen. Bij organisatie x is dat wel anders, als mensen daar niet funetioneren worden ze daar op

Bangesproken; er worden afspraken met ze gemaakl en als mensen zieh daar niet aan houden zijn

er gronden voor cen ontslag aanvraag. Je moet mensen ook aanspreken op hun funetioneren.

De vrouw wordt door de verzekeringsarts steeds aangesproken op haar verantwoordelijk-

heden als werknemer, maar de werkgever spreekt haar daar niet op aan. Daardoor wordt

het volgens de verzekeringsarts voor de vrouw gemakkelijk om zieh steeds weer ziek te

melden.

Het zoeken naar oplossingen voor de belemmeringen die een werknemer ervaart bij de

uitvoering van de werkzaamheden is een verantwoordelijkheid van werknemers en werk-

gevers. In gesprekken tussen werknemers en verzekeringsartsen en in gesprekken tussen

werkgevers en verzekeringsartsen worden zowel werknemers als werkgevers aangespro-

ken op hun verantwoordelijkheid om een dusdanige relatie te onderhouden, dat ze die

verantwoordelijkheid ook kunnen dragen. Dat betekent dat een werkgever-werknemer

relatie er een moet zijn van open overleg. Dat open overleg houdt enerzijds in dat pro-

blemen en ongenoegens bespreekbaar gemaakt worden, zodat ruimte ontstaat voor we-

derzijds begrip. Maar anderzijds heeft dat overleg een zakelijke dimensie. Problemen en

ongenoegens zijn geen reden om ontslagen te worden van redelijke verplichtingen, een

open relatie betekent eveneens dat werkgevers en werknemers elkaar aanspreken op
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verplichlingen als werknemer en werkgever. Een dergelijke werkgever-wcrknemerrelatie
wordt in de gesprekken geconstrueerd.

Normen voor goed werkgeverschap

De definiering van het probleem in termen van belemmeringen voor de werkhervatting

en het in eerslc instantie toewijzen van verantwoordelijkheid voor het oplosscn van het

probleem aan de client, geeft werkgevers een posilie binnen de arbcidsongeschikthcidsbc-

geleiding en -beoordeling. dienten hebben. om hun verantwoordelijkheid als werkne-

mers op te ncmen. hun werkgever nodig. De vraag of werknemcrs al dan nict nrbeidson-

geschikt zijn is met alleen afhankelijk van hun klachten, muar evenzeer van de mute

waarin werkaanpassingen mogelijk zijn. De vraag of werkaanpassingen mogelijk zijn. is

een kwestie die werkgevers en wcrknemers in onderling overleg beantwoorden. Werkge-

vers krijgen daarmee een stem in de bepaling van arbeids(on)gcschikthcid

De definiering van arbeidsongeschiktheid op deze manicr en niet in termen von gc-

zondheidsklachten, zo is in het vorige hoofdstuk aan dc orde gewcest. plaatst bchande-

lend artsen buiten het domein van verzekeringsartsen. Werkgevers worden in het vcr-

lengde van die definitie en in samenhang met de verantwoordclijkheden die wcrknemers

krijgen toegewczen centraal in dat domein gepositionccrd. Naast hci organiscrcn van

werkaanpassingen hebben werkgevers een verantwoordelijkheid voor het crccrcn van ccn

open werkgever-werknemer-relatie waarin ruimte is voor het bespreken van problcmen

en fricties, maar ook het wederzijds aanspreken op gedrag mogelijk is. Werkgevers

worden gestimuleerd om die verantwoordelijkheid op te nemen en er door verzekerings-

artsen op aangesproken. Verzekeringsartsen spreken werknemers en werkgevers op

vergelijkbare manier, met vergelijkbare middelen aan. Beiden worden gestimuleerd om

hun verantwoordelijkheid op te nemen. Verantwoord werkgevcrschap is nodig om ver-

antwoorde werknemers te creeren en daarmee is de medewerking van werkgevers van

belang voor het uitoefenen van de verzekeringsgeneeskundige laak.

De wijze waarop de verantwoordelijkheidstoewijzing naar werkgevers en werknemers

gestalte krijgt, laat tegelijkertijd nieuwe implicaties zien van de definiering van arbeids-

ongeschiktheid in termen van belemmeringen rond de werkhervatting en nict in termen

van gezondheidsklachten. Het spreken over belemmeringen voor dc werkhervatting en

het naar achter schuiven van de gezondheidsklachten in curatieve zin, crcecrt ruimte om

belemmeringen voor een werkhervatting in algemene zin te bespreken. Het stimulcren en

bespreken van verantwoordelijk werknemers- en werkgeversgedrag kan een zelfstandigc

plaats krijgen in de gesprekken. De definitie van het verzekeringsgeneeskundig domein

in termen van het verhelpen van belemmeringen in dc werkhervatting, schepi de mogc-

lijkheid om die conflicten of Problemen in de arbeidsrelatie centraal te stellen. Hierdoor

behelst die deskundigheid niet alleen een werkgeorienteerde benadcring van gezondheids-
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klachten, maar het gezond houden van een werkgever-werknemer relatie. In feite raakt
die deskundigheid tot op bcpaaldc hoogte los van gezondheidsklachten.

3. Werkgeveri als probleem

Het functioneren van de praktische logica in de verzekeringsgenceskundige praktijk staat
of valt met dc mate waarin diverse betrokkenen zieh conformeren aan dc probleemdefi-
niöring door het opnemen van dc verantwoordelijkhcden die daarmee samenhangen.
Waar wcrknemcrs zieh, door in de gesprekken te volharden in een curatieve probleemde-
finitie en zieh in ecrste instantie te beroepen op hun behandelend arisen of therapeuten,
kunnen onttrekken aan hun verantwoordelijkheid, kunnen werkgevers dat ook. Dat het
mccwcrkcn aan cen oplossing voor de arbeidsongeschiktheid van een werknemer een
verantwoordelijkheid is van de werkgever, is voor de hand liggend door de specifieke
probleemdefinitie die ge.stcld is in termen van belemmeringen voor de werkhervatting.
Vanuit ccn medisch gcoricntecrde definitie van de situatie is de betrokkenheid van werk-
gevers allerminst vanzclfsprckend. Zo'n definitie legt de oorzaak van het probleem
immers in het 'lichaam' van dienten, maakt van dienten patienten, hetgeen hen juist
(tijdelijk) ontslaat van verantwoordelijkheden als werknemers. De vanzelfsprekendheid
van een werkgeversverantwoordelijkheid bij de arbeidsongeschiktheidsbegeleiding en -
beoordeling is dan ook gekoppeld aan de specifieke definitie van het probleem dat op de
agenda staat. Niet alleen werknemers ook werkgevers kunnen zieh onttrekken aan die
verantwoordelijkheid door zieh niet te binden aan die probleemdefinitie. Een werkgever
die het zoeken naar mogelijkheden voor een werkhervatting niet tot zijn taak rekent,
verstoort daarentegen, ook als dienten wel hun verantwoordelijkheden willen opnemen,
de orde in het verzekeringsgeneeskundig domein. Verzekeringsartsen zijn voor de uitoe-
fening van hun zeggenschap in grotere mate afhankelijk van werkgevers dan van behan-
delend artsen. Waar de invloed van behandelend artsen als deze er een andere probleem-
definitie op na houden. in een aantal gevallen gepaeifieeerd kan worden door de client
los te weken van de behandelend arts, belemmeren werkgevers die zieh onttrekken aan
hun verantwoordelijkheid de constructie van dienten tot werknemers. In deze paragraaf
ga ik in op wat er gebeurt als werknemers en/of werkgevers volharden in het feit dat zij
de oplossing van de werkhervatting niet als ook hun probleem definieren.

Wijien op verantwoordelijkheid ;
In de verzekeringsgeneeskundige praktijk wordt een werkgever-werknemer relatie gecon-
strueerd, zodonig dat het zoeken naar oplossingen om een werkhervatting mogelijk te
maken ccn verantwoordelijkheid voor werknemers en werkgevers gezamenlijk wordt.
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Daarvoor is, 20 blijkt uit de gesprekken, een specifiekc werkgever-werknemer rclatie

nodig. waarbinncn wcrkgevers en werknemers in redelijkheid met elkaar ovcrlcggcn.

Problemen bespreekbaar maken. zieh aan afspraken houden en elkaar aanspreken op dc/c

verantwoordelijkheden. Door net voortdurcnd aanspreken op die verantwoordelijkheden

worden zowel wcrkgevers als werknemers gcbonden aan hun rol. Die rolvcrdcling heb-

ben verzekeringsartsen nodig om hun taak uit te kunnen voeren, of zeggenschap binnen

hun domein effectief te kunnen maken. Zowel wcrkgevers als werknemers onttrckken

zieh bij tijd en wijle aan de verantwoordelijkheden, die horcn bij dczc defmitic vun ecu

werkgever-werkncmcrrelatie. Deze situatic is ten dele vergclijkbaar met situaties wuurin

een op ziekte gcorientecrde problecmdcfinitie centraal staat In gesprekken waarin ccn op

ziekte georicnteerde probleemdefinitie op dc agenda staat, zo hebben we in het vorige

hoofdstuk gezien. onttrekken werknemers zieh aan hun wcrkncmcrsrol. Zc definieren

zichzelf als zieken en richten zieh op behandelcnd arisen en thcrapeuten Vcrzckcrings-

artsen reageren hierop door te proberen dienten aan zieh tc binden, maar uls dat niet lukt

houdt het op. Ze ondememen nauwelijks actic in de richting van behandclcnd arisen. Als

in gesprekken tussen verzekeringsartsen en zieke werknemers echter blijkt dat werkge-

vers zieh, volgens dienten, niet aan hun werkgeversvcrantwoordclijkhcdcn houden,

ondememen verzekeringsartsen vaak wel actic, bijvoorbeeld door de werkge vers direct

aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. •. . . ... •,,. • •<, .,

va: u gaat nu binnenkort naar een psycholoog en u heeft een gesprek gehad met directeur?

cl: ja, dat gesprek is goed verlopen, ze zeggen zelf ook dat ze te veel op mij steunen, de Problemen

zijn doorgesproken, er worden een aantal van mijn taken bij anderen gelegd, en mijn leidinggc-

vende wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid in de begeleiding, ze zijn ook bc/.ig om

een 'wepper' (werkervaringsplaats) aan te nemen om mij te ondersteunen, ik wil wel aan de slag,
directeur vindt beter om even psycholoog af te wachten.

va: ... over twee weken hebben we opnieuw een gesprek. Daarvoor wil ik dat u nog contact opneemt

met de werkgever om te horen hoe de situatie staat en dan hoor ik ook wal de psycholoog zegt.

, De arbeidsconsulent hoeft nog niet ingeschakeld, er is genoeg initiatief en dat lijkl ook wat te

worden. Als er Problemen optreden doen we dat alsnog

De vrouw heeft in een gesprek met de directeur gesproken over veranderingen in haar

werk die het mogelijk moeten maken dat zij haar werk weer hervat. In het volgende

gesprek dat de vrouw heeft op haar werk, blijkt dat de zaken niet geregeld zijn. In het

verslag dat de vrouw aan de verzekeringsarts doet geeft zij aan dat de werkgever ondui-

delijk is over de vraag of hij die toezeggingen nu door gaat voeren.

va: ...en gesprek met coordinator?

cl: dat ging siecht, hij was heel seeptisch, ik wilde graag Ix per week overleg, nou vond hij niet

nodig.
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vt: u zou structurele afspraken willen maken over begeleiding? •>•• •-••••• ••-•* -.< i--* - . •

cl: ja, uiteindelijk zei hij als het dan moest, dan wou hij dat wel doen. Toen heb ik nog gevraagd

over ondersteuning als ik terug kwam, van die 'wepper' (werkervaringsplaats). Daar kon hij niets

over zeggen, niet wanneer die komt en het is bovendien onduidelijk of er wel geld voor is.

va: do/ l»m/ me/ avereen m«/ a/tprute* rf/e u /ie^> me/ </i'rec/eiir?

cl: nee, ik snap het ook niet, een andere coordinator vertelde me dat er een 'wepper' komt in Septem-

ber, waarom heeft hij dat dan niet gezegd?

va: dat is allemaal vervclend, u zegl dat uw klachten er ook door zijn toegenomen, ik zal van onze

kam wat meer laten doen. /* za/ de ar&fidtconrw/e/u mrcfeuke/en, wow aart deze onzeterfcft/ mo«/

« w e/nde iamoi. . . _ • „ , . . „ . , . » - . . ; - - - . . . ,

cl: m'n grootsle angst is die werfcdruk, als ik terug kom en alles komt weer over me heen, ik kan

niets half doen. dus ben erg bang dat ik heel snel weer terug bij af ben.

va: we spreken af dat arbeidsconsulent het een en ander uitzoekt, u heeft ook nog een afspraak bij

psycholoog, en over twee weken zie ik u terug, dan kijken we verder.

Uit het gesprek dat de vrouw met de coordinator van de afdeling heeft gehad, blijkt dat
de toezeggingen van de directeur niet gcrealiseerd zijn. Nu de werkgever zieh niet aan de
afspraken blijkt tc houden, stuurt de verzekeringsarts de arbeidsconsulent op de werkge-
ver af. Die arbeidsconsulent moct bij de werkgever de afspraken na gaan. De werkgever
zal gevraagd worden om verantwoording. Werknemers en werkgevers maken afspraken,
en het karakter van afspraken is dat je mensen er op kunt aanspreken om ze na te ko-
men. In de eerste plaats is dat een taak van werknemers zelf, maar verzekeringsartsen
zien dat eveneens als hun taak.

In het kader van de arbeidsongeschiktheidsbegeleiding en -beoordeling worden ook
afspraken gemaakt met werkgevers ten aanzien van meer permanente aanpassingen. Deze
aanpassingen hebben veelal betrekking op de 'fysieke' arbeidsomstandigheden, en komen
tot stand op advies van de arbeidsconsulent. Dergelijke aanpassingen en afspraken heb-
ben een längere geldingsduur dan de specifieke verzuimperiode van een werknemer, naar
aanleiding waarvan dergelijke afspraken gemaakt worden. -

[belanghebbende werkt gedeeltelijk als groepsleidster en gedeeltelijk als huishoudelijke hulp. Een

aantal jaar geleden is afgesproken met de werkgever dat de vrouw geen zwaar werk kan doen.]

va: ik heb van de rapporteur gehoord welke klachten u heeft, zou u nu weer aan het werk kunnen?

cl: nee, ik heb veel pijn, de laatste drie weken is het niet beter geworden. Het zat eerst alleen rechts,

maar nu ook links. .

va: wat is de oorzaak?

cl: overbelasting. £>oor de reorganisa/ie Aed /* ander wert geAregm Ik heb deze klachten al eerder

gehad. toen ben ik via de arbeidsconsulent in overleg met de werkgever in aangepast werk ge-

plaatst.

va: wat zeggen ze op het werk?

cl: ze hebben geen aandacht voor de klachten.
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cl: far ioMf <*w <Ae w a y i t o » , en ha nicuwe hooM lumen helemaal met nur de klachten. d«(
was bij het oude hoofd vcel betcr.

v* i* vim* Vf /oc* «ft tertatfwoorrirft/Mrtf MO» <ar «wrtgrwr. «ker gezien V/ vor<g» «frfas «•« .*•

<#r/>ra*«i <fc iom grmaafe :i>« Ik wil opnieuw de arbeidxonsulcM iiuchaMm, die neemt

contact met u op en inventansecrt de situatie op uw werk. ...

el: over een pur weken is de verbouwing afgelopen. dan keert de oude titualie weer Mnig. dan (a ik

weer gewoon m'n oude werk doen

va; ik wil toch dat de arbeidsconsulenl even contact opneemt. MOW <a> n w A p w torn* xic* nirt « M
dir

De VTOuw werkt normaal gesproken ondcr aangepaste omstandigheden. daar zijn in hct

verledcn afspraken over gemaakt tussen dc wcrkgevcr, dc werknemer en dc verzekc-

ringsarts. De werkgever heeft daar nu vcrandering in aangebracht Ondanks hct feit dat

die vcrandering ccn tijdclijk karakter hecft. vindt dc verzekcringsarts dat dc wcrkgevcr

zieh rekenschap moet geven van die afspraken. Hij gaat dan ook, via zijn verlengde arm,

de arbeidsconsulent, met de werkgever pratcn, om hem te wijzen op een ufspraak uit het

verledcn Het aanspreken van werkgevcrs op hun verantwoordclijkhcid om /ich aan

afspraken te houden die een werk voor werknemers mogclijk maken, rekent dc vcrzeke-

nngsarts tot zijn taak.

Die deflnitie van hun taak hangt samen met de rclatic tussen werkgcvcrs en de verze-

keringsartsen. Waar behandelend artsen en verzekeringsartsen geen formele afspraken

hebben over hoe zij met elkaar omgaan, zijn in hct verzuimbeleid van ccn instelling, dat

meestal in overleg met de verzekeringsartsen tot stand is gekomen, niet allccn taken van

werknemers vastgelegd, maar eveneens verplichtingen voor de werkgever. In het ver-

zuimprotocol zijn afspraken vastgelegd over het onderhouden van contactcn met /ickc

werknemers en het in overleg met werknemers nagaan of er mogelijkhedcn zijn om een

werkhervatting gestalte te geven. Het aanspreken van werkgevers door verzekeringsartsen

vindt plaats tegen die achtergrond. Werkgevers die in meer algemene zin niet voldoende

initiatief tonen, kunnen ook op grond van deze afspraken worden aangesproken.

[belanghebbende werkt bij een bureau dat trainingen en opieidingen verzorgd, een 'vreemde' werkgever
volgens de verzekeringsarts.J
va: wat is het probleem. waaraan merkt u dat het niet gaaf

cl: stress, ik wordt helemaal gek van het werk, ik kan niet slapen, m'n geheugen ii een zeef, ik kan
me niet concentreren en eet nauwelijks meer

va: tomf <&/ </oor /wf werf Wat zit daar niet goed?
cl: ja, ze man/pWwen ye de Ae/e ///</, je moet keihard werken, het is nooit goed, en er komen voortdu-

rend dingen bij.

va: en wat nu? Wilt u nog terug?
cl: nee, it wi/ noo/r meer rerug
va: maar wat dan? Gaat u ontslag nemen?
cl: Ik weet het niet, ontslag nemen is niet mogelijk.
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v»: n id mogelijk? .««.-.,»• , -..***«,. •<•.-.». • ~ ^ t * , . . . - « . , • , • . . -..; -«, ., , -w i

cl: dal zegt m'n advocaat. , . j - „ *»v

vi: ;A JC/IUAW dir u/-/>t/</jct>njWen/ /n, dan gaan wij met uw werkgever pralen • vi-i . >./

cl: kan ik wel op vakantie? >, - .!.,-"•>.,

va: ja, dal is geen probleem. Zodra u lemg bent neemt de arbeidsconsulent contact met u op.

In dit geval is de wcrkgcvcr-wcrkncmer-relatie dusdanig verstoord, dat de werknemer

niet zelf hoeft te overleggen. Er wordt direct een arbeidsconsulent ingeschakeld om te

kijkcn of de werkgever te bewegen is tot goed werkgevers gedrag.

Hct kader dat door afspraken wordt gevormd, zowel de afspraken in individuele

gcvallcn als die die hun basis hebben in het verzuimprotoeol, wordt door de verzeke-

ringsarts tot bondgenoot gemaakt. Dczc werkgevers hebben zieh in eerdere instantie

bereid vcrklaard hun medewerking tc vcrlcnen en de verantwoordelijkheid voor de

arbcidsongcschikthcidsbcgeleiding ten dele op zieh genomen. Die afspraken maken het

mogelijk om werkgevers te binden cn actief aan te spreken. In vergelijking met behande-

Icnd arisen definieren verzekeringsartsen hun positie ten opzichte van werkgevers sterker.

Alhocwcl KNMG cn de uitvocringsinstcllingcn ook regeis hebben geformuleerd, doen

verzekeringsartsen daar in de praktijk naar behandelend artsen nauwelijks beroep op,

terwijl afspraken met werkgevers voldoendc steun bieden om confrontaties aan te jiaan.

Werkgevers buiten spei

loch zit ook aan hct confronterend optreden in de richting van werkgevers een grens.

Die grens hangt samen met manier waarop verzekeringsartsen het succes van een ar-

beidsongeschiktheidsbegeleiding definieren. In de relatie tussen werknemers en verzeke-

ringsartsen hebben we al gezien dat verzekeringsartsen het gebruik van dwang bij het

beeindigen van de Ziektewet als een soort zwaktebod zien. De effectiviteit van een

begeleiding is gelegen in het aeeepteren van de verantwoordelijkheden door de werkne-

mer zclf. De aanmoediging aan werknemers en werkgevers om zelf hun verantwoorde-

lijkheden gezamenlijk op te nemen. laat zien dat niet alleen het verkrijgen van de mede-

werking van werknemers maar ook het verkrijgen van de medewerking van werkgevers

gebaseerd is op het stimuleren van een eigen verantwoordelijkheid.

In een aantal gevallen maken werknemers plausibel dat werkgevers hun verantwoorde-

lijkheden niet goed op zieh nemen. Ze onttrekken zieh dan bijvoorbeeld aan de plicht om

redelijk overleg te voeren met de werknemers.

[belanghebbende is door de rapporteur bezocht als gevolg van een spoed oproep. Ze heeft conflicten op
haar werk De rapporteur trof de vrouw werkend in de tuin. ze had hoofdpijn en moest veel hoesten,
maar het leek volgens de rapporteur niet erg serieus. daarom heeft hij de vrouw direct opgeroepen voor
het spreekuur van de verzekeringsarts. De verzekeringsarts constateert dat de vrouw geen verzuimverle-
den heeft. Ze werkt volgens de verzekeringsarts voor een 'rare' leidinggevende. die veel conflicten
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heeft met zijn penoneel. Hij vraagt altijd om een spoedconirole De verakenngsarts vindt d u onan.

maar de Icidinggevende is niet van net idee af te beengen )

va: u heeft zieh ztek gemeld met k lachten hoofdpijn en hoesten De rapporteur is meteen bij u längs

gekomen omdat de werkgever een spoedcontrole had aangevraagd Volgens de werVgevet heeft u

zieh ziek gemeld in verband met de weekend dienst die u moet gaan draaien (hei is vnidag)

cl: dat ging allemaal heel raar. ik had de bei met gehoord en was gewoon in de turn aan het werken

Die spoedcontrole is omdat ik geen vroege diensten kan draaien Ik ben gewoon heel verkouden.

en moet al een tijdje erg hocslcn. en 's nachts heb ik hoofdpijn Ik mag toch wel m'n bed uit Die

:« rapporteur deed heel aanvallend. moet ik met die bloedhitte dan in m'n bed blijven liggen in een

kamer waar het met te harden !*•> Die klachten gaan met over, dat heeft te maken met m'n moe-

der. die is opgenomen in het ziekenhuis met een tumor.

VK »et t» « dbf op HM> M«rt?

cl: ner. dial ton uoi nwf Dat if jouw probleem. niet het hunne, dlur wnf i* Mir «rvormj; Het i< net

als met de werktijden. Ik kan met om 7 uur 's ochlends beginnen vanwege m'n zoontje, dat weten

ze, maar er valt niet over te praten. We hadden eerst andere diensten, maar nu moeten we opeeni

ook de vroege diensten draaien Een collega heeft er nu een beroeptzaak over gewonnen, maar er

valt nog steeds met over te praten

va: als ik het goed begrijp lopen er een aantal dingen niet lekker, thuis niet en op het werk niet. en

daardoor gaan de klachten met over, gebruikt u medicijnen''

cl: ja, en ik heb de huisaru gebeld. die zegt dat ik veel moet drinken, met dal warme weer moet ik

zorgen dat ik voldoende voehl binnen knjg

va: u verklaart het feit dat de werkgever een spoedconirole heeft aangevraagd door dc werksfeer, wat

bent u nu van plan?

cl: ik wil nu eigenlijk 6 dagen in de Zieklewet blijven, ik moet echt even uitruslen, daarna heb ik 8

dagen vrij, dan meld ik me weer beter

va: laten we dat maar afspreken.M ton me goe</ voon/W/e/i <üa/ H I/IV werAgever mitt v»rt«W /w^i in

<fle »er/tr/eer - > . . . . . . , . . . , , ., ., . •

De vrouw heeft in het verleden al vaker problemen gehad met haar werkgever, waaruit

blijkt dat de werkgever niet bereid is met de werknemer te overleggen. Ook de verzeke-

ringsarts heeft al vaker met de leidinggevende van de vrouw te maken gchad. Op grond

van die ervaringen begrijpt de verzekeringsarts dat de vrouw niet met haar werkgever tot

afspraken kan komen. Alhoewel de problemen met haar werkgever een belemmering

vormen voor de vrouw om haar werk te hervatten, gaat de verzekeringsarts niet over tot

het bespreken van die problemen met de werkgever. De opstelling van de werkgever lijkt

dusdanig dat het hier geen zin heeft hem aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. De

vrouw krijgt enkele dagen om bij te komen en gaat daarna weer aan het werk. In feite

ziet de verzekeringsarts hier eigenlijk geen mogelijkheden om zijn taak uit te voeren.

Als argumenten van werknemers plausibel lijken, zoeken verzekeringsartsen soms ook

naar andere oplossingen.

va: ik heb begrepen van uw werkgever dat u morgen weer 12 uur per week gaat werken.
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cl: ja, dtor >xw# *// geregr/4 A/y >*«// me gtwoon »gtpfamt vanmiddag mo« ik even bellen,

v»: «• «/fee/» ow/«/f over get»««/' . .,a

c l : n e e . :•> * T * . , • • $ , ; • * - r . ... • « • •••,, .*.. u . . . .

v«: wilt u nog wel terug naar ...? ,j ' • =•. , „ . , M W I • - v - J e i i

»i, "< »* Jfc» . "tSli

va: bei wel vanmiddag ook even met de leidinggevende. Gatt u nu werken? . ..,- * c

cl: Never niet. , . , . : • , ^ . ^ . i.j

va: nou dan maken we een afspraak voor over twee weken.

na afloop «gt de verzekeringsam: die leidinggevende legt haar dus gewoon zijn wil op, <Äe voerr gee*

ovrr/(fx /Jc// ina/7 it n/e/, die meinen kunnen niet naar hun eigen functioneren kijken. Ik heb nog

gezegd, dal it natuurlijk niks voor zo'n meisje, wees voorzichtig. Dal zou hij doen.

Op advies van de verzekeringsarts heeft de vrouw met haar werkgever gesproken over

aangepastc werk/aamheden. In het gesprek blijkt echter dat er niet echt sprake is geweest

van ovcrlcg I)c leidinggevende heeft aangegeven wat de vrouw moet doen, maar is

voorbij gegaan aan hct idee dat de vrouw zelf ook ideeen heeft. De verzekeringsarts

heeft de werkgever daar voorafgaande aan het gesprek met de werknemer al op aange-

sproken Dc werkgever is echter niet te motiveren voor begripvol werkgeversgedrag. De

vcrzckcringsarts gceft de vrouw ruimte om naar een andere opiossing te zoeken.

Soms wordt dc sumen wer king bemocilijkt omdat de werkgever niet op de hoogte is

van wat er met de werknemer aan de hand is, en wil de werknemer ook niet dat de

werkgever dat te weten komt. Het idee dat werkgevers en werknemer zelf problemen

oplosscn, veronderstelt een bepaalde mate van begrip aan weerszijden. Dat begrip is

soms moeilijk op te brengen, met name als de werknemer de werkgever niet precies wil

verteilen wat er aan de hand is. Dat komt met name voor bij mensen met psychische of

psychosociale klachten. Aan deze mensen is 'aan de buitenkant' niets te zien en dat

maakt het voor de werkgever soms moeilijk om begrip op te brengen. De bemiddeling

van dc ver/.ekeringsgeneeskundige is dan ook niet eenvoudig, omdat die gehouden is aan

een geheimhouding.

[Gedurende een SMT bij de thuiszorg brengi een leidinggevende een thuishulp ter sprake:]

wg: mevrouw x heeft aangegeven dat ze voorzichtig weer wil beginnen. En dan cigenlijk alleen in de

gezinnen waar ze werkte voor ze zieh ziek meldde. Ik vind dat dat eigenlijk niet kan. Dat is niet

verantwoord naar die mensen toe. Die mensen zijn inmiddels gewend aan een nieuwe thuishulp,

en dan zouden ze nu weer om moeten schakelen. Als mevrouw weer kan werken, kan ze toch ook

gewoon in andere gezinnen beginnen?

va: ik kan me de wens van mevrouw wel voorstellen. Gezien de problemen van mevrouw is het voor

haar makkelijker om in haar oude gezin te beginnen, dat is vertrouwd. Voor mevrouw is het ook

moeilijk. en ze koml dan in een vertrouwde omgeving Wat voor gezin is dat precies. waar me-

vrouw werkte voor haar ziekmelding? Vinden die mensen het zelf vervelend als mevrouw daar nu

weer terugkomt? Ik heb er met mevrouw over gesproken en zelf dacht ze dat dit gezin dat wel

goed zou vinden, omdat ze altijd heel plezierig contact met deze mensen had.
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wg: eigenhjk vind ik dat we da nur OOK clitalcn ntcl kuimen docn. We willen hur eigenlijk in «CO
nieuw gezin '

wg: goed, ik a l er nog ecru naar kijken. misschien km ik er nog wel een mouw un patten en haw
toch in da gezin plaatsen

va: goed. ik hoop dal Set lulu, want dat zou voor mevrouw wel goed zijn

(als belanghebbende later op het spreekuur komt. blijkt de thuiszorgmanager metj te hebben onderoo-
men, na afloop van dat gesprek zegt de verzekeringsarts dat zc dat al vcrmoedde ()e thuiszorgmanagcf
is met overtuigd van het feit dal de vrouw terccht vcrzutmt Belanghebbende Keen «er emstige proble-
men in de prive-sfeer en lijdt daar psychisch erg onder De verzekeringsarts kan dat echter met aan de
thuiszorgmanager verteilen, omdal de vrouw in kwestie niet wil dat ze op haar werk op de hoogte zijn
van haw priveproblemen).

De werkgever vertrouwt het verhaal van de werknemer niet. Alhoewel de verzekcrings-

geneeskundige overtuigd is van de ernst van de klachten, blijft dc twijfel bij dc werkge-

ver aanwezig. De verzekeringsarts kan daar weinig aan docn. omdat dc vrouw niet wil

dat de werkgever weet wat er aan de hand is. Dc werkgever wordt niet overtuigd, om

zijn verantwoordelijkheid op te moeten nemen. Hij vertrouwt niet op het oordcel van de

verzekeringsarts en trekt daarmee impliciet diens deskundigheid in twijfel. Dc arbcidson-

geschiktheid van dc vrouw wordt verlengd.

In bovenstaande voorbeelden heeft de arbeidsongeschiktheid van de zieke werknemers

te maken met de relatie tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers nemen hun

verantwoordelijkheid om die relatie 'gezond' te houden niet op zieh. De verzekeringsart-

sen zijn niet in staat werkgevers te overtuigen en staan met lege handen. Werknemers in

bovenstaande voorbeelden maken plausibel dat de relatie met de werkgever de werkher-

vatting in de weg staat. Die redelijkheid wordt, zonder dat dat relatieprobleem wordt

opgelost, in zeker zin beloond. De werknemers krijgen de tijd om 'bij te komen' voordat

zij weer aan het werk gaan. Uiteindelijk verliezen verzekeringsartsen in deze situaties

terrein. Ze slagen er niet in om werkgever en werknemer gezamenlijk verantwoordelijk

te maken voor het zoeken naar oplossingen die een werkhervatting mogelijk maken. Op

korte termijn krijgt de werknemer enige ruimte, maar op lange termijn verändert er nicts

in de werkgever-werknemer relatie en zou de werknemer wel eens aan het kortste eind

kunnen trekken.

Waar verzekeringsartsen nauwelijks overleg voeren met behandelend art sen, richten zij

zieh regelmatig tot werkgevers om hen aan te moedigen tot vcrantwoord werkgeversge-

drag. Een belangrijk aspect van het accepteren van verantwoordelijkheid is, zoals we bij

werknemers ook gezien hebben, dat degene die de verantwoordelijkheid op zieh neemt,

het idee van verantwoordelijkheid internaliseert. Het onder dwang opleggen van verplich-

tingen, als dat al zou kunnen, doet afbreuk aan het opnemen van verantwoordelijkheid.

Enige stimulering om mensen als het ware te leren hoe ze verantwoordelijkheid kunnen

vormgeven is wel mogelijk, maar als mensen dat niet vanzelfsprekend vinden (de situatie
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anders definieren), ontstaat een patstelling. De mate waarin verzekeringsartsen er in
slagen om de arbeidsongeschikthcidsbegcleiding en -beoordeling vorm te geven vanuit
het idee dat het oplossen van belemmeringen ten aanzien van de werkhervatting een
verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers is, is in sterke mate afhankelijk van
het feit of ze werkgevers (en werknemers) kunnen overtuigen van die situatiedeflnitie.

De formele u it weg ••• -
Zoals in de vorige hoofdstukken al aan de orde is geweest, is er een uitweg in situaties
waarin problccmdefini ering cn verantwoordelijkheden door betrokkenen genegeerd
worden. Verzekeringsartsen vallen dan terug op een formele aanpak. De vraag die dan
centraal Staat is niet meer of werknemers hun verantwoordelijkheden dragen. maar of er
sprake is van ziekte. De logica van de verzekeringsgeneeskundige praktijk maakt het
vanzelfsprekend dat verzekeringsartsen zieh bezig houden met interventies in een werk-
gcver-wcrkncmcr-rclatie, min of meer los van de vraag of naast die fricties sprake is van
zicktc (die relatic kan immers een belemmering vormen voor de werkhervatting). De
vanzelfsprekcndheid van het bespreken van fricties in de arbeidsrelatie in de verzeke-
ringsgeneeskundige praktijk vcrdwijnt echter als de logica op andere plaatsen barsten
goat vertonen. Als werknemers en/of werkgevers hun verantwoordelijkheden niet op zieh
nemen, en im- of expliciet de situatiedefinitie niet onderschrijven en het verzekeringsge-
neeskundige domein negeren, wordt het onmogelijk voor de verzekeringsarts om zijn
zeggcnschap via het beroep op verantwoordelijkheid uit te oefenen. Zoals we ook in de
vorige hoofdstukken hebben gezien, resten verzekeringsartsen dan twee oplossingen. Of
ze houden vast ami hun deskundigheid, maar omdat ze er niet in slagen andere betrokke-
nen te binden, verliezen zij hun zeggenschap. Of ze veranderen van rol. De werkgerela-
teerde situatiedeflnitie cn de daarbij behorende verantwoordelijkheden maken dan plaats
voor het formele criterium van ziekte.

va: >!«•// u contort mef nef

cl: ik heb de baas gebeld, volgende weck ga ik koffie drinken

va: u bent er nog niet geweest?

cl: nee. ik heb ook nog pijn in m"n heup. •

va: UH nwikjft'w Jcn/tf nie/ c/af u nog fervjj torn/ f//dero de

cl: nee, het werk is te zwaar.

va: en u kunt geen andere werkzaamheden doen?

cl: nee. dat is te zwaar.

Na afloop geeft de verzekeringsgeneeskundige aan: het lukt niet om het hier anders te doen. »PerAgever

«n u«rAnem«r uyn Art wiu . . • • • • •

De verzekeringsarts is er niet in geslaagd om het probleem zodanig te formuleren dat
werkgever en werknemer gebonden worden aan het actief zoeken naar oplossingen.
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Werkgever en werknemer hanteren de zwangcrschap als voldoende legitimatie om h«
niet werken van de vrouw ie acceptcren.

In geval van conflict«! tussen wcrkgevcr en werknemer of spanningen op het werk,
vormen die spanningen vaak de aanleiding voor wcrknemcrs om zieh ziek te melden. In
eerstc instantie worden dat soort problemen vrij makkclijk gclabcid als ovcrspanncnhcid,
als de legitimatievraag op tafel komt. Als wcrkgevers en wcrknemcrs echter nict con-
structief werken aan net verbeteren van die relatie. valt voor vcrzekeringsartscn dc legiti-
mcringsgrond na verloop van tijd weg. '•' •'*•••*• • • • - • • -. •'-•'

[Belanghebbende zit bijna een half jaar in de Ziektewet als gevolg van cen conllict met de werkgever.

De werkgever vindt hem niet geschikt als teamleider, maw dc man is het daar niet mee een« HO Keen
nu een psychologische test gedaan. waamit mod blijken of hij wel of met geschikt is Uaarover heeft
hij als het goed is ook een gesprek mci z'n werkgever gehad]

va; u heeft de uitslag van dc test gekregen en besproken met de werigever, hoe is dal gegaan?
cl: de testuitslag is goed Ik ben geschikt voor team leider, niet autoritair. maar ccn democmitch

leider Volgens de psycholoog zou ik goed kunnen werken als pcnoneelsinanager of IOU dcrgt-
lijks. Het gesprek met de werkgever is morgen ' '

vfc dat gesprek moet nu wel snel gaan.
cl: ik wil ook aan de slag, ik wil het werk gaan combincren met een aanvullcndc opleidmg Dt

werkgever heeft me wel aangeboden om als groepsleider terug te komen, maar ge/ien de uitslag
van de test wil ik gewoon als teamleider terug. Tenzij er een ontwikkelingstraject uit gezet wordt

en het tijdelijk onmogelijk is om dat met de funetie als teamleider te combinercn
va: dat lijkt me wel redelijk, maar het moet nu wel zo snel mogelijk geregeld worden. Keen u nog

gewerkt de afgelopen tijd?
cl: nee, ik heb wel aangeboden om administratieve werkzaamheden te doen, maar dat hebben ze

afgewezen.
va: vrijdag bei ik u op over de afloop van het gesprek. too» de n<e/-/kgever muu/- tve/en d"af u/reWi/i

over /wee we/len de Z/eJk/ewe/ rfopf. //er is nu een />ro/>/eem van dt werAgever gt'Horden
Na afloop zegt de verzekeringsarts: dit is geen gemakkelijke werkgever, maar nef « nun /voMeem De
spanningen die het conflict te weeg bracht waren wel even reden dat de man z'n werk niet kon doen,
maar dat is nu over en de uitslag van de test is duidelijk.

De verzekeringsarts beeindigt de Ziektewet, ook al is het probleem niet opgclost. Omdat
werkgever en werknemer niet constructief werken aan het oplossen van het probleem,
haalt de verzekeringsarts het wettelijke criterium naar voren. Er is geen sprake van
ziekte, dus is de werknemer niet arbeidsongeschikt. Wat werknemer en werkgever vinden
is daarbij niet meer van belang. Ook als werkgevers zieh eenzijdig onttrekken aan hun
verantwoordelijkheid, wordt de mogelijkheid om in overleg en met wederzijdse instem-
ming een arbeidsongeschiktheid te beeindigen afgesloten.

cl: ik wil wel graag weer met halve dagen beginnen, maar <Ja/ tw/ de wer^eve/- me/ Die wil dat ik
pas na de vakantie weer begin, in de nieuwe functie.
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va: «i Aoe mo« do/ <frn me/ <fc n/Y*er/ng? D/e favi me/ Myven door/o/xr/i a / i i i /ud zie* mecr 6 0 * •»

De werkgever wil de vrouw gcen aangepaste werkzaamheden laten docn. De vrouw zelf

g«eft aan dat ze dat wcl lean. De werkgever wordt nu geconfronteerd met het formele

cntcrium van ziekte. Ook al is de vrouw niet geschikt en zijn er belemmeringen omdat

dc werkgever cn werknemer gecn goede relatie hebben, er is geen sprake van ziekte en

dus hoort het probleem niet in dc sprcekkamcr van de verzekeringsarts thuis. De verze-

keringsarts bee'indigt daarmee zijn bemiddeling. AI hoc we 1 de verzekeringsartsen in deze

aituatie aangeven dat het een probleem van de werkgever is, kun je je afvragcn of het

niet uitcindclijk dc werknemer is die met een probleem blijft zitten. De 'normale' werk-

ncmer-wcrkgcvcrrclatic wordt hier hcrsteld, en daarin is dc werknemer, zeker als er geen

sprake is van een open (idcaaltypische) relatie, vaak de zwakkere partij.

Als werkgevers en/of werknemers zieh onttrekken aan hun verantwoordelijkheid ver-

schuift dc arbcidsongeschikthcidsbcgeleiding en -beoordeling van een werkgerelateerde

definitic naar ccn ziekte gcorienteerde dcfinitic. De vraag die dan centraal komt te staan,

is niet hoc wcrknemers en werkgevers hun verantwoordelijkheid kunnen vorm geven,

maar of er sprake is van ziekte. Problemen die in eerste instantie werden beschouwd als

belemmeringen voor dc wcrkhcrvatting, worden dan kwesties die in dc arbcidsrelatie

opgelost moeten worden. Die hören niet in de Ziektewet, zijn geen oorzaken voor ar-

beidsongeschiktheid cn behoren niet binnen het domein van verzekeringsartsen.

^ ' • ' ' , • - " • . •

Afwljken van fjoed werkgeverschap

Werkgevers spelen een belangrijke rol in de verzuimbegeleiding. Ze bevinden zieh door

de situatiedefinitie in de verzekeringsgeneeskundige praktijk in het hart van het verzeke-

ringsgeneeskundige domein. Waar verzekeringsartsen afhankelijk zijn van verantwoorde-

lijke werknemers om hun domein te bewaken, zijn verantwoordelijke werknemers niets

zonder verantwoordelijke werkgevers. Verantwoordelijkheid is echter geen afdwingbare

opstelling. Niet alleen omdat werkgevers slechts ten dele binnen de invloedssfeer van

verzekeringsartsen opereren. maar ook omdat dwang verantwoordelijkheid ondergraaft.

Meer dan bij behandelend artsen activeren verzekeringsartsen de institutionele inbed-

ding waarin de arbeidsongeschiktheidsbegeleiding en -beoordeling plaats vindt. Werkge-

vers en werknemers maken afspraken waarop niet alleen werknemers, maar ook werkge-

vers kunnen worden aangesproken. Alhoewel werkgevers ook op basis van een verzuim-

beleid en -protocol niet gedwongen kunnen worden om mee te werken, zijn werkgevers

door de afspraken die daarin zijn opgenomen gecommitteerd, hetgeen het mogelijk maakt

ze aan te spreken op niet-constructief gedrag. Het binden van werkgevers aan hun ver-

antwoordelijkheden kent echter cvenals bij andere betrokkenen haar grenzen. Werkgevers

die zieh aan hun verantwoordelijkheid onttrekken. bemoeilijken het werk van verzeke-

ringsartsen omdat dienten hun verantwoordelijkheid als werknemer niet volledig op zieh

130



kunnen nemen De arbeidsongeschiktheidsbegeleiding stokt dan. Voor werkgevers is het

aanzienlijk gemakkelijker dan voor werknemers rich aan hun door de vcrzckeringsarts

gedcfiniecrde verantwoordelijkheid te onttrekkcn, omdat verzekeringsartscn bij werkge-

vers geen enkele sanctie mogelijkheid hebben Verantwoordclijkc werknemers worden

desalnienemin in zekcre zin voor hun opstelling beloond. door re tijd te geven om zieh

op te laden voordat ze hun werk hervatten Dat is echter slechts tijdclijk Ms conflicten

of spanningen tussen werkgever en werknemer niet binnen de werkgever-werknemer

relatie worden besproken. met andere woorden als werkgever en werknemer er nict toe

komen hun verantwoordelijkheid op te nemen, verändert de verzekeringsarts van vertoog.

De vraag die dan centraal komt te staan is of cr sprakc is van ziektc. Is de ziekmelding

van de werknemer in diens eigen perspectief vcroorzaakt door de conflicten of problc-

men op het werk, dan is die vraag snel beantwoord. I.open gezondheidsklachtcn en

Problemen tussen werkgever en werknemer meer door elkaar, dan wordt voor becindi-

ging van de Zicktewet. zoals in het vorige hoofdstuk uitcen is gezet, dc stem van de

behandclend arts van belang. Beeindiging van de Ziektewet hcrstelt de normale' werk-

gever-werknemer relatie. Als die relatie siecht is (conflicten etc.). is de werknemer

overgeleverd aan zijn werkgever. De machtsrclatie, die verzekeringsartscn in hun bemid-

deling en stimulering min of meer lijken te negeren of proberen te comgeren, kan dan

wecr gewoon haar werk doen.

4. Conclusie

In dit hoofdstuk is de construetie van de rol en verantwoordelijkheid van werkgevers bij

de arbeidsongeschiktheidsbegeleiding en -beoordeling aan de orde geweest. Die rol van

werkgevers hangt nauw samen met de construetie van dienten als werknemers en de

definiering van arbeidsongeschiktheid als problcem ten aanzien van de werkhervatting.

Het feit dat werknemers voor een belangrijk deel zelf oplossingen aan moeten dragen

voor hun problemen, maakt werkgevers betrokken. Van werkgevers wordt vcrwacht dat

zij met werknemers overleggen over werkaanpassingen en zocken naar mogclijkhcden

om de werkhervatting gestalte te geven. De consequentie van die verantwoordelijkheids-

toewijzing is dat werkgevers en werknemers de facto stem hebben bij de vaststelling van

arbeidsongeschiktheid. . . - • - . . •

De werkgeversverantwoordelijkheid reikt vcrder dan het organisatorisch mogelijk

maken van een werkhervatting. Willen werknemers hun verantwoordelijkheid kunnen

dragen, dan is het niet alleen van belang dat ze taken uitvoeren. Om aanpassingen te

realiseren is een goed functionerende werknemer-werkgever relatie van belang. Onder

goed functioneren wordt dan verstaan een open relatie, waarin enerzijds ruimte is om

problemen en fricties te bespreken en anderzijds een zakelijk karakter, waarbinnen werk-
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gevers en werknemers elkaar kunnen aanspreken op verantwoord gedrag. Een dergelijke
relatie vormt als het ware een voorwaarde om de verantwoordelijkheid voor het zoeken
naar praktische oplossingen naar de werknemer-werkgever relatie te kunnen delegeren.

De rol van werkgevers in dit samenspei is, afhankelijk van de situatie. begeleider van
het bemiddclingstraject of 'assistent' van de verzekeringsartsen. Door middel van begrip
cn openheid kunnen werkgevers een werknemer ondersteunen bij het hervatten van het
werk. Anderzijds doen werkgevers, evenals verzekeringsartsen, door werknemers ter
verantwoording tc roepen, cen beroep op het werknemer zijn van de werknemer. .;>*.!&••.

Werkgevers en werknemers worden in de verzekeringsgeneeskundige praktijk op
vergclijkbarc monier en met vcrgelijkbare middelen aangesproken op nun verantwoorde-
lijkheid. In deze wijze van aanspreken wordt een open werkgever-werknemerrelatie
geconstrucerd. Dat open karakter veronderstclt een gelijkwaardigheid. Alhoewel er
ongctwijfcld situaties zijn waarin de wcrknemer-werkgeverrelatie dat karakter draagt, is
die relatie dat lang niet altijd. In gevallen waarin de werkgever niet erg genegen is om
mec tc werken aan cen open arbeidsrelatie wordt de bemiddelingspositie van de verzeke-
ringaarts mocilijk. Het op formelc gronden beeindigen van de Ziektewet, brengt proble-
men tussen werknemer cn werkgever tcrug in de arbeidsrelatie. De vraag is of dat in de
pruktijk niet betekent dat het een problcem van de werknemer wordt.

Met het delegeren van verantwoordelijkheden worden verzekeringsartsen afhankelijk
van de medewerking van werkgevers, maar komt tevens een 'nieuw' aspect van hun
deskundigheid naar voren. Meer dan deskundig op het terrein van de klachten van zieke
werknemers en de belemmeringen die daar mee samenhangen, zijn verzekeringsartsen
bekwaam in het stimulcren van een goede werknemer-werkgever relatie. Dat stimuleren
lijkt een taak op zieh te worden. Binnen een goede werknemer-werkgever relatie, lossen
werknemers en werkgevers immers het arbeidsongeschiktheidsprobleem op. Is die relatie
open en nemen beiden hun verantwoordelijkheid, dan onthoudt de verzekeringsarts zieh
van een oordeel.

Tot op bepaalde hoogte is het voor verzekeringsartsen mogelijk om werkgevers te
binden aan hun rol. Afspraken in het kader van een verzuimbeleid, maar ook afspraken
die werknemers en werkgevers individueel maken, scheppen een kader om dat te doen.
Lang niet altijd is een dergelijk kader aanwezig (sommige werkgevers hebben geen
verzuimbeleid of SMT). Maar ook als dat wel het geval is, blijven verzekeringsartsen
afhankelijk van de goodwill van werkgevers. Waar verantwoordelijkheid op zieh nemen
bij werknemers betekent dat zij normen ten aanzien van verantwoordelijk gedrag overne-
mcn. geldt dat ook ten aanzien van werkgevers. Dwang uitoefenen doet het opnemen van
verantwoordelijkheid te niet. Het beeindigen van de Ziektewet met behulp van formele
argumenten, is dan ook een soort laatste redmiddel, dat tevens een echec karakter heeft.
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Noten

I. Arbeidsconsulenten nemcn binnen de logic« van de verzekeringsgeneeskundige praktijk een eigen

positie in Interessant Ä>U zijn om hun werk en bijdrage in hei proces van verantwoofdelijkheiditoewijzing

nader te analyseren. In dezc Studie worden ze echter als verlengdc arm van de verzekehngsarts be~

schouwd

2 Hierdoor lijkt het wellichl dat de rol van werkgevers een afgeleide vormt van die andere onderdelen.

Dat is echter een product van hct bock, de definilic van de rol van werkgevrrs konil in sanirnhann met die

andere onderdelen tot stand, en is even zecr bepalend voor die andere onderdelen als dal ze er door

bepaald wordt
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De betrokkenheid van arisen bij de uitvoering van de arbeidsongcschiktheidsregelinfaa
wordt gelegitimcerd door hun mcdische expertise. Recent ondcr/.ock naar dc wijzc watr-
op arisen deze regelingen uitvoeren en discussies binnen de medischc bcroepsgroep
werpen echter de vraag op, of dc controle en begclcidingswcrk/aamhcden van arisen in
de praktijk indcrdaad vooral gebaseerd zijn op expertise op het gebied van zickte en
gezondheid. In dit onderzoek stond daarom dc vraag ccntraal hoc vcrzckchngsariscn hun
taak in de dagelijkse praktijk vormgeven. Uitgangspunt daurbij was dat in/icht in dat
praktisch handelen verkregen kan worden door de logica van dc praktijk in kaari te
brengen. Om de logica van een praktijk in kaari te brengen. is het noodzakclijk om de
diepte in te gaan. Om pragmatische redenen is daarom gckozen ccn spccifickc "poort-
wachterspraktijk' te analyseren, namelijk de uitvoering van de «cktcwet bij ccn van de
toen in nederland opererende bedrijfsverenigingen. Een aantal arisen, die in hun dagelijk-
se praktijk werken aan de hand van de zogenaamde argumentatieve claimbeoordeling, is
daartoe gevolgd. In dit laatste hoofdstuk zal ik de logica van de verzekeringsgenccskun-
dige praktijk kori resumeren. Vervolgens ga ik in op de vraag wat de waarde is van het
doen van onderzoek naar praktisch handelen aan de hand van het concept logica. Daarna
zal ik de normatieve dimensies van dit praktisch handelen exploreren, om tenslotte op
basis van de in dit onderzoek opgedane inzichten een blik op recentc wijzigingen in het
veld van de arbeidsongeschiktheidsregelingen te werpen.

2. De logica van de verzekeringsgeneeskundige praktijk

De uitvoeringspraktijk van de ziektewet kent haar legitimering in een wettelijk kadcr.
Dat betekent echter niet dat die wet- en regelgeving de ordening van die uitvoeringsprak-
tijk bepalen of verklaren. Die uitvoeringspraktijk kent, net als andere praktijken, een
eigen dynamiek en logica, die wel verband houdt met wet- en regelgeving maar daar niet
toe is te herleiden (Van der Veen, 1990, 1997).

Het analyseren van de verzekeringsgeneeskundige praktijk als een praktijk met een
eigen logica. maakt het mogelijk om de rationaliteit of ordening van die praktijk in
andere termen te beschrijven, dan in het standaardbeeld gebruikelijk. In het onderstaande
zal ik die consequenties voor de beschrijving van de verzekeringsgeneeskundige praktijk
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nog eens de revue laten passeren. Daarbij ga ik in op de vraag wat die praktische ratio-

nalitcit in dc verzekeringsgeneeskundige praktijk behelst; hoe in samenhang met die

praktische rationaliteit betrokkenen specifleke identiteiten krijgen; en hoe binnen die

praktische rationaliteit specifleke interactionele verhoudingen geconstitueerd worden, die

die praktijk tot cen werkbaar geheel maken.

Inzicht in hct functioneren van de uitvoeringspraktijk kan verkregen worden door haar

op te vatten als cen handelingspraktijk. Dat functioneren kenmerkt zieh niet door een

formele rationaliteit, maar door ecn praktische rationaliteit. De orde in die praktijk is een

resultante van de wijze waarop mensen nun handelen op elkaar afstemmen. Dat onder-

ling afstemmen van handelingen is niet zozecr een bewuste of cognitieve aangelegenheid,

maar cen socialc aangelegenheid (Widdershoven, 1987). Een weten 'hoe te handelen'

zondcr dat betrokkenen vollcdig kunnen expliciteren waarom ze zo handelen. Door de

wijze waarop mensen handelen en spreken, het beroep dat ze daarbij doen op vanzelf-

sprekendheden wordt een orde gecrcecrd, een regelmaat in de manier van omgaan met

elkaar, in dc manier van praten en problemen oplossen die in het dagelijkse omgang

vanzclfsprekcnd is en die daardoor robuustheid kent.

In tcgenstclling tot wat we op basis van dc formele legitimering van deze praktijk

zouden vcrondcrstellcn kenmerkt die praktische ordening zieh niet door het uitspraken

doen of oordelen vellen over door ziekte veroorzaakte arbeidsongeschiktheid. In de

verzekeringsgeneeskundige praktijk gaat het om de vraag hoe belemmeringen die mensen

ondervinden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden opgelost kunnen worden. Die

activiteit kenmerkt zieh door het spreken over werk en toekomst, door maken van plan-

nen en het bedenken van oplossingen, door het activeren van dienten om de verantwoor-

delijkheid voor hun eigen situatie op zieh te nemen.

De 'ratio' of het patroon van die activiteit heeft niet het karakter van oordelen vellen

op basis van het inventariseren van een situatie (toestand van de client) om vervolgens

een conclusie te kunnen trekken. De vraag of iemand op basis van zijn toestand al dan

niet arbeidsongeschikt is, is niet de centrale vraag die op het spei Staat. De vraag die

centraal staat is hoe mensen hun werk weer kunnen hervarten. Het gesprek tussen verze-

keringsartsen en dienten is een proces, waarin dienten gestimuleerd en geactiveerd

worden geheel of gedeeltelijk weer aan het werk te gaan. Arbeidsongeschiktheid, in de

formele betekenis van niet kunnen werken vanwege ziekte, is in dit proces geen toestand

die wordt vastgesteld. Er wordt hooguit aangeven dat mensen die hun werk niet of

slechts gedeeltelijk hebben hervat arbeidsongeschikt zijn, omdat ze geheel of gedeeltelijk

een beroep doen op de ziektewet. Of en in hoeverre dat niet werken oorzakelijk verband

houdt met hun ziekte is geen ijkpunt in het proces en in die betekenis bestaat arbeidson-

geschiktheid dus niet'. De formele deflnitie van arbeidsongeschiktheid. als niet kunnen

werken wegens ziekte, speelt alleen een rol in gevallen waarin het proces van stimulering
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en activering niet loop» en verzekenngsartsen vcrvolgens ecn bcrocp doen op de wet om
net ziekteverzuim te beeindigen. « •-•>•-£ •.•*-*?-« u* «..iw- *

In samenhang met de organisatie of «dating van de verzekeringsgcneeskundige

praktijk random de vraag hoe lemand zijn werkzaamhcden weer kan hcrvattcn komen

bepaaldc idcntiteiten van de bctrokken actoren tot stand Ook de identiteit van bctrokkc-

nen is niet vooraf gegeven. maar krijgt in het handelen vorm. What is signified as an

identity is not signified as a given point in time after which it is simply there as an inert

piece of entitative language. Identity is practiced. The pervasive and mundane acts in

which this is done make people what they are' (Mol. 1W>. blz.27). Idcntiieit is dan "hct

geheel van gewoonten, praktijken en institutes dat richting geeft aan hct handelen en in

het handelen gestalte krijgt' (Widdershoven. 1987. 44). Dat betekent niet dat mensen

geen identiteit hebben voorafgaande aan de interactie. maar dat sprcken over identiteit

geen betckenis hecft zonder haar te bcnocincn aan dc hand vaa dc specificke gestalte die

ze krijgt in de interactie. < ' >J ,̂*'«\4*» ?

De deelncmers aan de interactie. verzekeringsartsen en dienten, krijgen in die interac-

tie een specificke identiteit. Die identiteit komt niet overeen met dc poxities van beide

partijcn zoals in het standaardbeeld verondcrstcld wordt. Zoals voorstanders van hct

model van de argumentatieve claimbeoordeling al belogen, neemt de client geen object

maar een subject positie in. In tegenstelling tot de veronderstcllingcn in hct argumentatie-

ve claimbeoordelingsmodel, is die subject positie echter niet vooraf gegeven. In de

interactie doet de client geen verslag van zijn of haar toestand in een kant en klare taal,

maar in het gesprek wordt door de wijze van vragen stellen en in samenhang met de

centrale probleemdefinitie een werknemer geconstrueerd. Met andere woorden wat het

probleem is, wie daar verantwoordelijkheid voor draagt en welke activiteiten daarin

besloten liggen, krijgt gedurende de interactie vorm.

De constructie van werknemers met een eigen verantwoordelijkheid geeft ook aan

verzekeringsartsen een andere positie dan in het standaardbeeld is verondersteld. De

verzekeringsarts is niet zozeer beoordelaar of beslisser, maar stimulator. Niet zijn exper-

tise op het gebied van ziekte, die de legitimatie vormt van zijn aanwe/.igheid bij de

verzuimbegeleiding en -controle, maar zijn bekwaamheid in het motiveren van dienten

om hun eigen verantwoordelijkheid op zieh te nemen vormt zijn identiteit. Niet externe

dwang, maar internalisering van controle door werknemers Staat voorop.

Die verzekeringsgeneeskundige identiteit is in het licht van de formelc legitimering

van zijn positie merkwaardig. Die legitimering is namelijk gelegen in zijn professionelc

expertise op het terrein van ziekte. In dit onderzoek is echter duidelijk geworden dat

verzekeringsartsen een eigen domein definieren, dat niet in de lijn ligt van wat normaal

gesproken onder medische expertise wordt verstaan*. Dat heeft te maken met de verhou-

ding tussen behandelend artsen en therapeuten enerzijds en verzekeringsartsen andcrzijds.

Ontwikkelen van professioneel handelen via de 'ziektelijn', is ingewikkeld, omdat deze
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twee typen artsen dan in elkaars vaarwater komen. Met cen nieuwe deskundigheidsdefi-
nitie in de hand ontstaat ruimte om in ieder geval ten opzichte van de client een eigen
zeggenschapsdomein te creeren. Met construeren van twee problemen en twee trajecten
maakt het mogelijk om naast, in plaats van onder in de hierarchie te staan, ook al blijft
in debatten binnen de professie de positie van verzekeringsartsen ondergeschikt.

Maar de constructie van identiteiten beperkt zieh niet tot de direct aanwezige betrok-
kenen alleen. In de interactie tussen verzekeringsartsen en dienten worden eveneens
andere betrokkenen, zoals behandelend artsen en werkgevers, gepositioneerd. Die positie
of constructie dient als handelingsorientatie van verzekeringsartsen en dienten, en vormt
geen reprcsentatie van de positie van behandelend artsen in positivistische zin'. Verzeke-
ringiartsen hebben in hun spreekkamer niet de macht/positie om voor te schrijven wat
behandelcnd artsen docn. Waar verzekeringsartsen echter wel in kunnen slagen is binnen
de spreekkamer dienten te binden aan hun definiering van het onderscheid tussen hun
eigen taken en taken van behandelend artsen. Dat onderscheid definieren ze in de spreek-
kamer op andere wijze dan dat het gestalte krijgt in formele regelingen. In die formele
regclingen gaat het vooral om uitwisseling van in format ie tussen behandelend artsen en
verzekeringsartsen. Daarin is vnj strikt vastgelegd welke informatie overgedragen mag
worden. In de praktijk zien we echter dat dit uitwisselen van informatie niet zozeer
gericht is op 'een beeld krijgen van de toestand van de client', al dan niet in strikt medi-
sche zin, maar dat contacten met de behandelende sector een rol speien in de mate
waar in verzekeringsartsen dienten en eventueel derden kunnen overtuigen van de rede-
lijkheid van hun voorstel voor een werkhervatting. De 'informatie' van behandelend
artsen wordt pas relevant als er problemen ontstaan of als de arbeidsongeschiktheid
langdurig wordt. Die informatie geldt in het eerste geval ter legitimering van een arbeids-
geschiktheidsverklaring ten opzichte van dienten. In het tweede geval is die informatie
nodig voor legitimering ten opzichte van derden. De probleemdefiniering in de verzeke-
ringsgenecskundige praktijk en de handelwijze via zelf-controle, omzeilt in normale
gevallen het probleem van gegevensuitwisseling. Door de arbeidsongeschiktheid los te
koppelen van (objectieve) ziekte. is die informatie niet nodig voor de werkzaamheden.
Tegelijkertijd kan het 'middel' informatie opvragen een rol spelen om tut een patstelling
met een client te komen. ...-.•••. . : ,, .*;!• .̂  .T .. .• ,u<

Waar de probleemdefiniering in de verzekeringsgeneeskundige praktijk het verzeke-
ringsgeneeskundige domein onafhankelijk maakt van het domein van behandelend artsen.
en het mogelijk wordt om de invloed van behandelend artsen op de arbeidsongeschikt-
heidsbegeleiding te neutraliseren, worden verzekeringsartsen tegelijkertijd meer afhanke-
lijk van werknemcrs en werkgevers en hun onderlinge relatie. In de verzekeringsgenees-
kundige logica worden beiden 'patient', in die zin dat de interventies van verzekerings-
artsen zieh niet alleen richten op werknemers, maar evenzeer op werkgevers. In de wijze
waarop werkgevers en werknemers gestimuleerd worden zien we overeenkomsten. De
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subjectvorming van beiden komt tot stand door middel van het wijzen op en delegcrcn

van verantwoordelijkheid. Zowel werknemers als werkgevers moetcn plausibclc argu-

menten aanvocren. plannen ontwikkclen en zieh aan afspraken houden. Beide partijen

zijn verantwoordelijk voor het creeren of in stand houden van ccn open arbcidsrelutie.

Dc probleemdefinie ring en de constructie van identiteiten, zowcl die van werknemers

en verzekeringsartsen zelf als die van behandclend arisen en wcrkgevcrs. komen in

onderlinge wisselwerking tot stand. In de praktijk zien we een precair evenwicht ont-

staan. waarbinnen het mogelijk wordt om de arbcidsongeschikthcidsbcgeleiding en •

beoordeling vorm te geven. Precair in de zin dat er voortdurend werk moct worden

verzet om de handelingen van alle actoren op elkaar af tc stemmen, /.owcl dienten, al

dan niet gesteund door behandelend artsen of therapeutcn. als werkgevers kunnen zieh

onttrekken aan de in de verzekeringsgeneeskundige praktijk gedefiniecrde aunspruken op

verantwoordelijkheid. Die prccairc balans wordt vcrstcrkt door mogclijkc bondgenoten

buiten het 'primaire' circuit van betrokkenen. zoals bijvoorbceld commissies van bcrocp,

waar dc arbeidsongeschiktheidsbegeleiding en •beoordcling lang nict altijd bcoordecld op

grand van dc vraag of er daadwerkelijke belcmmeringcn zijn voor de werkhervatting.

Maar ook verzekeringsartsen zelf zijn evenzcer spcelbal als spclcr in het gchccl. ()ok de

speelruimte van verzekeringsartsen is beperkt. Binnen de logica van de praktijk wordt

immers duidelijk dat ook verzekeringsartsen zelf onderworpen zijn aan het verantwoorde-

lijkheidsvertoog. De mogelijkheid om een machtswoord uit te sprcken mag formed nict

op bezwaren stuiten, in de praktijk is ze begrensd. Het machtswoord is cerder een zwak-

tebod, waarmee de grenzen van het onderhandelingsspel zichtbaar worden en dat uitein-

delijk weinig lijkt bij te dragen aan de activering en motivering van zieke werknemers

om deel te blijven nemen aan het arbeidsproces.

De logica van de verzekeringsgeneeskundige praktijk of de dynamiek van dc uitvoe-

ring heeft het karakter van een onderhandeling waarbinnen betrokkenen actoren hun

handelen op elkaar afstemmen. Die afstemming vindt plaats random de activiteiten die

ondernomen moeten worden om een werkhervatting gestalte te geven. Die probleemstel-

ling creeert een afstand tussen de verzekeringsgeneeskundige praktijk en de curatief

gerichte geneeskundige praktijk. en brengt werkgevers en werknemers in het hart van het

verzekeringsgeneeskundig domein. Dat betekent dat behandelend artsen een positie van

buitenstaander krijgen, zonder verantwoordelijkheden ten aanzien van de arbeidsongc-

schiktheidsbegeleiding en -beoordeling, en werknemers en werkgevers ccn centrale

positie innemen, met grate verantwoordelijkheid voor de arbeidsongcschiktheidsbcgclci-

ding. Wat die verantwoordelijkheid precies inhoud krijgt tijdens de onderhandeling vorm.

De rol van verzekeringsartsen in dit geheel is niet zozeer controlerend van aard, als wel

het activeren of motiveren van werknemers en werkgevers tot het dragen van verant-

woordelijkheid en het stimuleren van zelf-controle.
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De logica van de verzekeringsgeneeskundigc praktijk heeft een eigen dynamiek, die
afwijkt van datgene dat in het standaardbeeld wordt verondersteld. Die eigen dynamiek
kent een bepaalde robuustheid, maar is tegelijkertijd precair. Dat hangt samen met het
feit dat gegeven het complexe onderhandelingsproces weinig andere wegen openstaan om
het proces vorm tc gcven, zonder dat die wegen op grenzen stuiten. - -- . •• ,

3 . L o g i c a ' i v a n p r a k t i j k e n • • ? • : • • • * . . ; ' s b • • * ? > W , - V •• . - ' w v - •: • ) . ' / r - . - , ' K . » r f • , ; - . - •%.•••'

In het eerstc hoofdstuk van dit proefschrift heb ik voorgesteld om de verzekeringsgenees-
kundigc praktijk te onderzoeken met behulp van het concept 'logica'. Op theoretische
gronden heb ik beargumenteerd dat het werken met dit concept een meerwaarde heeft ten
opzichte van analyses die dat praktisch handelen tegemoet treden aan de hand van het
concept 'bcsluitvorming'. Beide coneepten, logica en besluitvorming, geven een alge-
mecn format of bceld van het soort activiteit dat in de spreekkamer plaats vindt. Het
concept 'besluitvorming' heeft een formele connotatie. Om een besluit te nemen wordt
een toestand of situatie in kaart gebracht, en wordt door een beoordelaar aan de hand van
criteria afgewogen in welke categorie de situatie thuis hoort. In het kader van het thema
van dit boek gaat het dan over de toestand of situatie van de client die al dan niet in de
categorie arbeidsongeschikt wordt geplaatst. Een analyse van de praktijk draait dan
enerzijds om de vraag welke aspecten van de situatie in kaart worden gebracht en ander-
zijds om de vraag welke criteria worden gehanteerd om iemand te categoriseren. Deze
aspecten worden geanalyseerd in het licht van de uiteindelijke conclusie die getrokken
wordt door de bcslisser, in casu de verzekeringsarts. Het concept logica biedt de moge-
lijkheid om het praktisch handelen in zekere zin opener tegemoet te treden. De focus van
de analyse is gericht op het proces waarin interactiepartners voortdurend op elkaar reage-
ren. Waar het doel van die interactie bij een analyse in termen van besluitvorming al vast
ligt, namelijk het nemen van een besluit, wordt in een analyse met behulp van het con-
cept logica dat formele doel tussen haakjes gezet. De wijze waarop de interactiepartners
hun handelingen op elkaar afstemmen hoeft niet noodzakelijkerwijs gericht te zijn op de
formele doelstelling van de gesprekken die verzekeringsartsen en dienten voeren. Het
doel van de interactie wordt. evenals de identiteit van betrokkenen en de betekenis van
arbeidsongeschiktheid. tijdens die interactie door de interactiepartners geprodueeerd.
Welk doel dat is. of eigenlijk de wijze waarop interactiepartners zieh op elkaar oriente-
rcn. vormt onderdeel van de vraag en de analyse.

De analyse in dit proefschrift laat zien dat het hanteren van een dergelijk concept
andere resultaten oplevert dan het werken met het concept besluitvorming. Alhoewel
bijvoorbeeld Van der Veen (1990) en Mudde (1995) in hun onderzoek de formele conno-
tatie van het concept 'besluitvorming' afzwakken door de onderhandeling centraal te
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stellen, wordt in de concludes van deze ondcrzoeken dat basisidee wel terug gchaald.

Artsen of arbeidsdeskundigcn wegen mecr zaken mee dan alleen de zickte (inventarise-

ren ook andere aspecten van de situatie) cn hantcren aanvullende criteria om die situatie

te beoordclcn. De onderhandcling wordt in het licht gesteld van hei bcsluit dat uitcinde-

lijk genomen wordt. Daarbij maakt Muddc onderscheid lussen encrzijds medisch geori-

enteerde normen cn sociaal-normaheve normen. Alhoewel hij bctoogt dat sociaal-norma-

tieve oordelen noodzakelijk zijn om oordelcn te vellcn, kan dit analytische onderscheid

een ongemakkelijk gevoel op bij de lezer oproepen. Door sociaal-normatieve oordelcn te

onderscheiden van medische wordt op z'n minst de theoretische mogelijkheid open

gehouden dat die sociaal-normatieve oordelen onafhankclijk van de medische tot stand

komen en wellicht dus eigenlijk betcr achterwege zouden kunnen blijvcn.

De sociaal-normatieve dimensie van de oordelen die Muddc in hun ondcr/.ock benoe-

men hebben betrekking op gedragingen van de client. Ook Van der Vccn gaut in op de

rol die gedragingen van de client speien bij de arbcidsongcschikthcidshcoordcling. Ze

gaan over de mate waarin dienten herstelgedrag vertonen, zieh als veruntwoordclijke

werknemers gedragen etc. Ook in voorliggcnd onder/ock is duidclijk dat dcrgclijkc

gedragingen van dienten in de gesprekken cen rol speien Die rol is echter in zeker

opzicht anders dan de rol die Mudde en Van der Veen er aan toeschrijven. Door het

hanteren van het concept logica is duidelijk geworden dat de centrale activiteit in de

spreekkamer niet zozeer gericht is op beoordelen. maar zieh concentreert op de vraag

'wat te doen'. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt gaat het "inventariseren' van

een toestand daar niet aan vooraf, maar worden de vragen naar 'wat te doen' en 'wat is

er aan de hand' gelijktijdig beantwoord. De activiteiten hebben de vorm van een trajeet

waarin zowel het antwoord op de vraag naar 'wat te doen' als het antwoord op de vraag

'wat is er aan de hand' voortdurend tegelijkertijd maar ook slechts gefragmenteerd

beantwoord worden. Waar die activiteit gericht is op het hervatten van het werk door de

werknemer is de mate waarin daarin acties worden ondernomen of plannen worden

gemaakt (het antwoord op de vraag 'wat te doen') tegelijkertijd een antwoord op de

vraag 'wat is er aan de hand'. De vraag wat is er aan de hand is niet een vraag die

verwijst naar het vaststellen van de feiten in het licht van de uitkomst, maar verwijst

naar steeds verschuivende elementen in de situatie. Vanuit de vraag 'wat te doen' ver-

vaagd het onderscheid tussen medisch-technische en sociaal-normatieve aspecten. Met

andere woorden de gedragingen van de werknemer zijn indicatoren of Symptomen van

diens toestand. De mate waarin werknemers zieh in de ogen van verzekeringsartsen

verantwoord gedragen, zegt iets over het feit of zij ziek of arbeidsongeschikt zijn. Het

vaststellen van ziekte, of het definieren van de situatie van de patient bestaat niet uit cen

medisch en een sociaal-normatief deel, gedragingen en ziekte of arbeidsongeschiktheid

zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een analyse van de praktijk met behulp van het

concept 'logica' laat zien dat de activiteit in de spreekkamer niet zozeer gericht is op het
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ncmen van besluiten, als wel op het ondememen van activiteiten. De praktische rationali-

teit orientecrt zieh op (bijbrengen van) verantwoordelijkheid en niet op dc formed gcde-

finieerde taakstelling vaststellen van al dan niet arbeidsongeschiktheid. •?•.*>. >-i / i - Ü

Het tamelijk open karakter van het concept logica maakt het mogelijk om het eigen-

ständige karakter van de praktische rationaliteit inzichtelijk te maken. Naast het open

karakter hangt dat tevens samen met het abstractieniveau waarop patronen en regelmatig-

heden worden gezocht. Die patronen liggen op het niveau van de construetie van identi-

teitcn van betrokken actoren en niet op het niveau van de letterlijke opeenvolging van

uitingen, waar ze bijvoorbeeld in de conversatie-analyse worden gelokaliseerd. De logica

van de vcrzekcringsgenceskundige praktijk, zoals die in dit onderzoek is geanalyseerd. is

tamelijk eenvormig. Dat betekent uiteraard niet dat alle gesprekken die deze arisen

voeren identick zijn. Er zijn wel degelijk verschillen in de wijze waarop verschallende

verzekeringsartsen gesprekken voeren en ook tussen de gesprekken die een verzekerings-

arts met verschillcndc dienten voert. Um het patroon te zocken zijn overeenkomsten naar

voren gchaald en verschillen naar de achtergrond verschoven. De gespreksfragmenten

vormen spccifickc uitdrukkingsvormen van het algemene patroon. In de praktijk doen

sommigc arisen dat wcllicht systematischer en consequenter dan andere of wijken artsen

op incidentcle momentcn wcllicht om particuliere rcdenen af van het algemene patroon,

maar dat doet niet onmiddellijk afbreuk aan het feit dat daarmee het activeren via het

stimuleren van een zelf-controle een mechanisme is dat in de praktijk werkzaam is.

Ongetwijfeld kan het interessant zijn om die verschillende uitingsvormen van het alge-

mene patroon te onderzoeken, dat maakt het opsporen van het patroon echter niet minder

interessant.

Verschillen en patronen zijn in dat opzicht geen oppositionele uitersten. Praktisch

handelen is niet totaal toevallig, maar kent een bepaalde robuustheid door de wijze

waarop ze is ingebed in de context. Het benoemen van de logica maakt het mogelijk om

te reflecteren op de vraag welke variaties waarschijnlijk zullen optreden en waar de

begrenzing daarvan ligt. Bovendien maakt het signaleren van dergelijke mechanismen het

cnerzijds mogelijk om te reflecteren op de vraag hoe oordelen op andere locaties plaats

zullen hebben en anderzijds om een afweging te maken tussen typen interventies die

gepleegd zouden kunnen worden om die praktijk eventueel te veranderen.

In het boek is duidelijk geworden dat het type activiteit dat in die verzekeringsge-

neeskundige praktijk wordt ondernomen drastisch afwijkt van de voorstelling die daarvan

leeft in het standaardbeeld. Ik heb bijvoorbeeld laten zien hoe verzekeringsartsen op

verschillende manieren dienten proberen te binden aan het opnemen van verantwoorde-

lijkheid. De vraag is in hoeverre de logica of dit type mechanismen ook in andere dan de

onderzochte verzekeringsgeneeskundige praktijken aanwezig is. Alhoewel we daarover

op basis van dit onderzoek slechts kunnen speculeren, lijkt dit niet onaannemelijk. Op de

eerste plaats blijkt het mogelijk om het handelen van de zes artsen, die op verschillende
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plaatsen werken in een patroon te typeren Bovendien hlijkt ook uit ander onderroek naar

de vcrzekeringsgeneeskundige praktijk dat de mate waarin dienten zieh verantwoorde-

lijk' gedragen een rol speelt in dc arbeidsongeschikthcidsbeoordeling en -begelciding (zie

HI). Muddc laat in zijn onderzoek net GAK en net SFB bijvoorbeeld zien dat vcrant-

woordelijkheid een grote rol spcelt bij dc arbcidsongcschiktheidsbegcleiding en -beoorde-

ling. Dc plaats die hij aan deze noties geeft is anders dan dc plaats die >c in dit onder-

zoek krijgen. Het lijkt echter, op grond van net voorafgaandc. aanncmclijkcr dat de/e

verschillen het gevolg zijn van de wijze waarop de analyse is uitgevoerd, dan dat de

verzekeringsgeneeskundige praktijk binnen het SFB en het GAK een andere is dan die

binnen de BVG.

De eigen verantwoordelijkheid van patienten en dienten Staat bovendien niet allccn

in de verzekeringsgeneeskundige praktijk, maar ook in hulpverlcningspraktijken in het

algemeen centraal (Silverman. 1989; l.upton. 1995; Süssgen. 1997; Van l.ocncn. 1997).

Rose (1996) wijst in dit verband op dc psychologisering van hulpvcrlcningspraktijken in

de Westcrse samenleving. De speeifieke vormgeving van de eigen vcrantwoordclijkhcid

is echter in al deze praktijkcn verschillend. Dat maakt het interessant om onderzoek tc

doen naar de wijze waarop een notie als 'eigen vcrantwoordelijkheid' in speeifieke

praktijken vorm krijgt cn welke mogelijkhedcn en beperkingen dat oplcvcrt voor dc

actoren (dienten, maar ook hulpverlencrs) die in die praktijk opereren. Dc eonsequenties

van het stimuleren van verantwoordelijkheid voor patienten/clienten zouden, gezien het

verschil in karakter van hulpverlenerspraktijkcn cncrzijds en de verzekeringsgeneeskundi-

ge praktijk. waar naast hulp (begeleiding) ook cen controlc-clemcnt aanwezig is, wcl

eens anders kunnen zijn. Ook vergelijkend onderzoek naar de verzekeringsgeneeskundige

praktijk in het kader van de WAO is daarbij interessant. Onderzoek naar deze praktijk

laat eveneens zien dat verantwoordelijkheid cen rol speelt (Van der Vecn. 1990). In

tegenstelling tot de ziektewetpraktijk, kent de arbeidsongeschikthcidsbcoordeling in het

kader van de WAO meer een moment-karakter en eindigen deze gesprekken meer expli-

ciet met een oordcel. Noties van verantwoordelijkheid zouden in deze praktijk dan ook

wel eens andere effecten op de intcractiepartners kunnen hebben dan in de ziektewet-

praktijk. Dat maakt het des te interessanter om met een open concept naar deze praktijk

te kijken. Verder onderzoek is hiervoor noodzakelijk.

4. Normativiteit van praktijken -•• .-•• » ,;.,.

Onderzoek naar de logica van de verzekeringsgeneeskundige praktijk laat zien dat de

rationale van het praktisch handelen in die praktijk zieh onttrekt aan dc formcle basis

daarvan, zoals die in regelgeving is vormgegeven. Dat betekent dat die praktijk een eigen

normativiteit kent. In de betekerus van het in zieh dragen van normen en waarden; im- of
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cxpliciet draagt de verzekeringsgeneeskundige praktijk normen in zieh ten aanzien van

de vraag hoe op een 'goede' manier met arbeidsongeschiktheid omgegaan dient te wor-

den. En in samenhang daarmee is de verzekeringsgeneeskundige praktijk normatief in de

betekenis van 'normaliseren'; het maken van onderscheidingen tussen dienten die zieh

wel en dienten die zieh niet volgens de normen gedragen, tussen mensen die zieh 'nor-

maal' gedragen en mensen die afwijken.

-. Zeker in het domein van de sociale zekerheid, waar het draait om normatieve kwesties

als rechtvaardigheid en gelijkheid. is het van belang na te gaan hoe de normativiteit van

de praktijk precics werkt en welke consequenties zij heeft. Om te begrijpen hoe die

normatieve dimensic van de praktijk werkt, is het van belang haar in samenhang met de

praktische rationaliteit te bekijkcn. . •> :- ,i •.,. , • •.. .••; ••;•>..-.", .W

In onderstaande zal ik op twee dimensies van de normativiteit van de verzekeringsge-

neeskundige praktijk rcflecteren. In eerste punt dat aandacht behoeft is de vraag wat de

verzekeringsgeneeskundige praktijk maatschappelijk gezien 'aflevert'. Wat is het product

van de activiteiten in de verzekeringsgeneeskundige spreekkamer en welke normen

liggen daarin besloten. Vervolgcns zal aan de orde komen welke consequenties die

handelingsrationalitcit cn dc impliciete normen die daarin besloten liggen hebben voor de

bchandeling van individuele dienten, in de spreekkamer zelf, maar meer nog op längere

t e r m i j n . • . • . • » . • > • • • • • • > • ' • ;

De centrale activiteit binnen de verzekeringsgeneeskundige praktijk is het stimuleren,

motiveren en activeren van dienten om weer aan het werk te gaan. Activering naar werk

is de afgelopen decennia een van de speerpunten van het overheidsbeleid. Na een periode

waarin vooral de beschermende funetie van het stelsel van sociale zekerheid centraal

stond, is in het denken over sociale zekerheid in de loop van de jaren '80 een omslag te

herkennen (Teulings e.a.. 1997). Die omslag gaat gepaard met de maatschappelijke

constatering dat het aantal gebruikers van sociale voorzieningen problematisch is. In

eerste instantie omdat de verhouding tussen het aantal actieven en inactieven financieel

economisch te zware lasten met zieh mee zou brengen. Daarnaast heeft die constatering

een morde dimensie: het aantal mensen dat niet werkt zou onverantwoord groot zijn

gezien de betekenis van arbeid voor maatschappelijke integratie van het individu.

Alhoewel de beschermende doelstelling van het stelsel van sociale zekerheid niet

geheel van de agenda is verdwenen, Staat op die beleidsagenda activering, dat wil zeggen

het stimuleren van arbeidsdeelname centraal. Vanuit die beleidsagenda kunnen we niet

anders dan constateren dat het werk van verzekeringsartsen effectief is. De logica van de

verzekeringsgeneeskundige praktijk 'produeeert' immers verantwoordelijke werknemers,

en hoewel dat niet bij iedereen succesvol is, zien we tegelijkertijd dat een groot deel van

de zieke dienten zieh vrij onproblematisch voegt in de logica van de praktijk.

Maar de verzekeringsgeneeskundige praktijk is niet alleen reagens, die beleidsactive-

ring van de maatschappelijke agenda absorbeert. De verzekeringsgeneeskundige praktijk
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produceert met alleen vcrantwoordclijke werknemers. tegclijkertijd levcrt ze een bijdrage

«an de normalisatie van werk als beste manier om maatschappelijke integratic te bevor-

deren*. Met andere woorden, de verzekeringsgeneeskundige praktijk is evenzeer produ-

cent van dc norm dat werken als hoogstc goed beschouwd moct worden Met dc produc-

tie van verantwoordclijke dienten, mensen die zelf nun best doen om hun werk te hcr-

vatten, wordt, als kecrzijdc van de zclfde mcdaille, de norm geproduccerd, dal werken

bclangnjk is. .-, .< *•*<« ,>• . . - .^ ^ *-../.•- ?? ^ ^ w -

Vanuit bovengenoemde beleidsagenda gezien is dc productie van een dcrgelijke norm

eveneens producticf. De verzekeringsgeneeskundige praktijk stimulecrt nict alleen ar-

beidsdeelnamc. maar bestendigt cvcnccns de norm dal werken van belang is voor declna-

me aan het maatschappelijk leven. Dat arbeid in onze samenlcving cen bclangrijke rol

vervult, zullen weinigen betwistcn. Desalniettcmin kunnen we vragen stellen bij hct

risico dat dcrgclijke praktijken in zieh dragen. namelijk dat aan arbeid hct allccnrccht

wordt tocgeschreven bij hct bevorderen van maatschappelijke integratic en dut urbcid

altijd bevorderend is voor die integratic. Met name in bancn aan dc onderkant van de

arbeidsmarkt valt te betwijfelen of arbeid een dcrgclijke bijdrage wel levert. In deze

regioncn van dc arbeidsmarkt hebben banen vaak niet dc positievc cigensehappen die aan

arbeid in algemenc zin worden tocgeschreven Bovcndicn is dc rechtspositie, zcker

gezien de opkomst van flexibele arbeidsovereenkomsten, daar dusdanig dat mensen

weinig mogelijkheden hebben beterc arbeidsomstandigheden af tc dwingen. Op dcze

negatieve kanten van een sterke activeringspolitiek is door diverse autcurs in het kadcr

van discussies over burgerschap uitvoerig gewezen (Van Stokkum, 1995; Van Uunstcrcn,

1992; Dercksen en Engbersen, 1992).

Dat brengt ons op een tweedc overweging, van waaruit we de normatievc werking van

de verzekeringsgeneeskundige praktijk kunnen bekijken. Het functioneren van die prak-

tijk kunnen we ook benaderen vanuit de vraag wat de consequenties van de logica van

de praktijk zijn voor individuele dienten. In eerdere hoofdstukken heb ik laten zien dat

de verzekeringsgeneeskundige praktijk normaliseert, dat wil zeggen dienten middels

subtiele mechanismen van zelfcontrole aanzet tot een gedrag van 'verantwoordclijke'

werknemers. Via die normalisering worden mensen gcreintegreerd in het arbeidsproces.

Voor een redelijk groot deel van de zieke werknemers werkt dat, en betekent dat dat zc

deel blijven nemen aan het arbeidsproces. In een samenleving waarin arbeid een belang-

rijke bijdrage heeft bij het mogelijk maken van maatschappelijke rei'ntegratie, is dat

positief. Voor een deel van de zieke werknemers zullen deze mogelijkheden om mce tc

blijven doen juist geschapen worden door activcringskarakter van de individuele bemid-

deling. Voor hen vormt dat activeringskarakter met andere woorden het steuntje in de

rug om te blijven werken of weer aan het werk te gaan.

Tegelijkertijd hebben we gezien dat die normalisering niet altijd slaagt. Mensen die

zieh niet gedragen als 'verantwoordelijke' werknemers, die hun situatie blijven beschnj-
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ven in termen van ziekte, krijgen problemen. Het traject dat deze mensen doorlopen is

op basis van dit onderzoek niet precies aan tc geven. Een deel verwerft steun van ofwel

behandelend artscn ofwel hun werkgevers om nun claim niet te kunnen werken hard te

maken. Zij behouden hun recht op uitkcring, maar worden tegelijkertijd vaak als onwil-

lig, ongcmotivcerd etc. gebrandmerkt. In andere gevallen worden mensen tegen hun wil,

met behulp van formcle machtsmiddelcn en vaak na relatief lange periode van ziekte

weer aan hct werk gestuurd. Verzekeringsartsen zelf wijzen echter op de ineffectiviteit

van dcrgelijke dwang op lange termijn (zie h4). Mensen melden zieh opnieuw ziek, en

ook hier speien oordclen als onwilligheid en ongemotiveerdheid een rol. Los van de

vraag hoc het traject er precies uit ziet, is aannemelijk dat mensen die niet in staat zijn

om mcc te denken in hct vertoog van activering en eigen verantwoordelijkheid het moei-

lijk krijgen.

De vraag waarom sommige mensen er niet in (willen?) slagen mee te komen in het

opnemen van de eigen verantwoordelijkheid is niet eenvoudig te beantwoorden. We

kunnen ons wel afvragen of de Ideologie van de eigen verantwoordelijkheid voor ieder-

een betere kansen biedt. Is het inderdaad zo dat iedereen beter af is, als hij of zij via de

mogelijkheden die hct werk biedt mee te doen in het maatschappelijke leven? Is de

beloftc van /.elfstandiuhcid bctcr dan de afhankeliikheid van een uitkerine'?

De realiteit van de arbeidsmarkt gebiedt ons op de eerste plaats rekening te houden

met het feit dat volledige arbeidsdeelname op dit moment niet gerealiseerd wordt. Dat

betekent dat een deel van de mensen aangewezen zal blijven op een uitkering. Deze

mensen komen niet alleen in financieel opzicht in een marginale positie terecht. De

kansen op een plaats op de arbeidsmarkt nemen af, naarmate een periode van uitval

langer duurt (Teulings e.a., 1997). In een tijd waarin arbeid als voorwaarde geldt voor

maatschappelijke participatie, betekent dat sociaal isolement en uitsluiting. Om die posi-

tie van sociaal isolement te doorbreken zouden ze aan het werk moeten. maar dat is

problematisch. Bovendien gaat de positie van uitkeringsafhankelijkheid in toenemende

mate gepaard met een morele veroordeling. Een situatie van uitkeringsafhankelijkheid

kenmerkt zieh niet alleen door een financieel geringe mogelijkheden, "maar ook door een

maatschappelijk gezien weinig gerespecteerde positie, geringe perspectieven en het

gevaar van het verlies van zelfrespect" (Van der Veen 1990, 199). Juist de nadruk op de

eigen verantwoordelijkheid in de activeringsgedachte gee ft ruimte aan deze morele

veroordeling. In zekere zin leidt het benadrukken van die eigen verantwoordelijkheid

immcrs tot het idee dat deelname aan het arbeidsproces iets is dat je zelf in de hand hebt.

De positie voor een wellicht kleinere groep mensen (alhoewel de resultaten van het

activeringsbeleid in cij fermatige zin nog niet duidelijk zijn) is daarmee des te schrijnen-

der. . . , . , . • ; > r , • . , . . . . . .

Een tweede groep mensen waar we ons de vraag kunnen stellen of activering door een

berocp op de eigen verantwoordelijkheid een aantrekkelijk altematief is. zijn degenen die
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aangewezcn zijn op de onderste regionen van de arbcidsmarkt. Gezien de geringe ont-

plooiingskansen die het werk hier bieden, het vaak zwarc lichamelijke karakter van het

werk en de financieel niet meest florissante posities kunncn we ons afvragen wat active-

ring deze mensen brengt. Niet ondenkbaar is dat juist voor dezc grocp mensen de impli-

cictc dwang in het activcringsbeleid de afhankelijkheid vcrgroot. Zcker onuint werkge-

vers in deze regionen van de arbcidsmarkt niet dc meest cnthousiastc aanhangers van

sociaal-preventicve verzuimbegeleiding zijn (Muddc. 1995). Met andere woordcn dit zijn

niet direct de meest aangewezen plekken op de arbcidsmarkt. waar sprake is van een

gelijkwaardige werknemer-werkgeverrclatie. De vraag is dan ook of het voor dczc men-

sen aantrekkelijk is om 'ziektc' als tijdelijke ontsnappingsroute op te geven, en in te

ruilen voor het activeringsdenken.

Met het stimuleren van mensen om hun werk te hervatten wordt in de ver?ekeringsge-

neeskundige praktijk tegelijkertijd de norm dat werken van groot belang is voor null-

schappelijke integratic ge(re)produceerd. Die activering crcecrt, zeker in een tijd waarin

het stimuleren van arbeidsparticipatie hoog op de maatschappelijke agenda staat, voor

een groot deel van de mensen kansen. Tegelijkertijd brengt dc normaliserendc wcrking

van dc verzekeringsgeneeskundigc praktijk ccn deel van dc zickc werknemers, juist door

de rcproductie van de norm dat werken van belang is voor maatschappelijke integratie, in

een moeilijk en wellicht uitzichtloze situatie. '

5 . B e s l u i t • •• • • • ' - • - ' • • = • • - ' • • • * • • « • • • • • ••••• - '

Sinds de uitvoering van dit onderzoek is de wet- en regelgeving op het terrcin van (kort-

durende) arbeidsongeschiktheid gewijzigd. Middels de in 1996 ingevoerde Wet Uitbrei-

ding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) dragen werkgevers de financi-

ele risico's van verzuim van zieke werknemers gedurende het eerste ziektejaar. Ook de

begeleiding en controle van zieke werknemers is primair de verantwoordelijkheid van

werkgevers. Voor de uitvoering van deze taken dienen zij een gecertificeerde deskundigc

dienst (Arbodienst) in te schakelen. Welke taken deze dienst in het kader van de sociaal-

medische begeleiding precies voor de werkgever uitvoert, wordt middels een contract

tussen werkgever en Arbodienst vastgelegd.

Gezien deze wijzigingen wordt de vraag opportuun wat de in dit onderzoek gevonden

resultaten nog voor geldigheid hebben. Ondanks de doorgevoerde wijzigingen kan bear-

gumenteerd worden dat deze resultaten wel degclijk relevant zijn. Enerzijds omdat cr

naast de veranderingen ook grote overeenkomsten zijn tussen het dagelijks werk dat

verzekeringsartsen ten tijde van het onderzoek verrichtten en het werk dat bedrijfsartsen

binnen de Arbodiensten in de nieuwe situatie uitvoeren. Anderzijds omdat de normatieve
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dilemma's die samenhangen met het wok van verzekeringsartsen geenszins verdwenen
zijn. . . . i, x, ....

Op de eerste plaats vertoont het dagelijkse werk van de huidige bedrijfsartsen belang-
rijkc overeenkomsten met het werk van de verzekeringsartsen in de oude situatie. Werk-
nemers die zieh hebben ziek gemeld brengen een bezoek aan de bedrijfsarts van de
Arbodicnst. Volgens dc formele richtlijnen heeA dit gesprek zowel een controlerend als
een begeleidcnd karakter. Die begeleiding bestaat dan uit het stimuleren van een reinte-
gratic in eigen of ander werk. Die reintegratie heeft, formeel gezien, meer aandacht
gekregen. Vanuit de overheid worden werkgevers en Arbodiensten namelijk gestimuleerd
om dc mogelijkhedcn voor reintegratie niet alleen bij de eigen werkgever, maax ook bij
andere werkgevers te onderzoeken. , ... • ,, _,

Met dc nadruk die ook in dc nieuwe situatie ligt op reintegratie, lijkt het eveneens
aanncmclijk dat bedrijfsartsen zieh in de begeleiding van zieke werknemers orienteren op
een problcemdefinitie die relatic houdt met de werkhervatting en niet op de eerste plaats
op een op ziekte gcorienteerde defmitie. Een domeinafbakening ten opzichte van behan-
delend artscn volgens dcze lijn. zal in de praktijk dan ook nog wel terug te vinden zijn.

Naast dc gesprckken met zieke werknemers, houden bedrijfsartsen zieh, afhankelijk
van het contract dat werkgevers met de Arbodienst hebben afgesloten, bezig met begelei-
ding van werkgevers bij het voeren van een verzuimbeleid binnen de instelling. Het
voeren van een verzuimbeleid is in de nieuwe regelgeving een verplichting van de werk-
gever. Die begeleiding vindt nog steeds ten dele plaats in de zogenaamde SMT's.

Discussies in (medische) tijdschriften, die ten tijde van de doorvoering van de veran-
deringen opnieuw zijn opgelaaid, taten zien dat de verhouding tussen verzekeringsartsen.
bedrijfsartsen en behandelend artscn nog steeds onderwerp van debat is. De positie van
bedrijfsartsen binnen de Arbodienst maakt bedrijfsartsen volgens velen meer afhankelijk
van werkgevers, dan de verzekeringsartsen in de oude situatie dat waren. De samenwer-
king en informatie-uitwisseling tussen bedrijfsartsen en behandelend artsen wordt daar
eerdcr door bemoeilijkt dan verbeterd, omdat het risico dat vertrouwelijke informatie
over patienten in handen van derden (werkgevers) komt wordt vergroot (zie ook h2).

Bedrijfsartsen houden zieh in de nieuwe situatie dus nog steeds bezig met individuele
verzuimbegeleiding en -controle, het afbakenen van hun taken van die van behandelend
artsen en met begeleiding van werkgevers/bedrijven bij het ontwikkelen van een ver-
zuimbelcid. De nadruk bij deze activiteiten ligt niet op het vaststellen van ziekte, maar
op het reintegreren van zieke werknemers. Bedrijfsartsen opereren met andere woorden
nog steeds in een afhankelijkheidsnetwerk, waarin werkgevers, werknemers en behande-
lend artsen een positie in hebben.

Zowel de inzet of doelstelling, de probleemdefiniering als de configuratie van actoren
betrokken bij de arbeidsongeschiktheidsbegeleiding en -beoordeling staat nog voor een
groot deel overeind. Belangrijk verschil is de aard van de relatie tussen bedrijfsarts en
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werkgever. Op de eerste plaats is de werkgever nu (via de ArbodiensO opdrachtge\ er

van de bedrijfsarts. waar de positie van vcrTckeringsartsen in de oude situatie onafhanke-

lijk was. Ten tweede zijn de taken die bedrijfsartsen uitvocren vwr werkgevers vastge-

legd in contracten tussen werkgever en Arbodienst, en hcefl dc werkgever dus ecn stem

bij het bepalcn van de begeleidingstakcn die door de Arbodienst worden uitgevocrd. "

Het lijkt aannemelijk dat deze verandering in de aard van de relatie lussen werkgever

en bedrijfsarts consequenties heeft Binnen de logica van de ver/ekcringsgeneeskundig«

praktijk hebben we immers gezien dat het reintcgrercn van mensen slaagt door het pre-

caire evenwicht in de afhankelijkheidsrelatics tussen de verschillende actoren. Om da«

evenwicht in stand te houden, verzettcn verzekcringsartsen veel werk om (onder lindere)

werkgevers te motiveren en te activcren om een open werkrclatie le ondcrhouden met

hun zicke werknemers, waardoor overleg over werkaanpassingen mogelijk wordt. Het is

de vraag of de ruimtc die bedrijfsartsen in de nieuwe situatie hebben voldoende groot is

om werkgcvers op deze wijze te motiveren. Ondcr/oek ondcr bedrijfsartsen duidl cerdcr

op het tegendeel (Willems, 1998). Bedrijfsartsen geven desgevraagd uan mecr druk tc

ervaren vanuit werkgevers, waardoor cen goede bcgeleiding van wcrkncmcrs bclcmmcrd

wordt. •' • ' •'•

In wet- en regelgeving lijken een aantal zaken die in de praktijk reeds op vrijwillige

basis werden uitgevoerd nu verplicht te worden gesteld. Wet- en regelgeving lijkt daar-

mee ondersteuning te geven aan een aantal ontwikkelingen in dc praktijk. Het is echter

de vraag of die conclusie gerechtvaardigd is. Verzekeringsartsen slaagdcn cr rcdelijk

goed in om bijvoorbeeld werkgevers aan te spreken op hun verantwoordclijkheid bij het

oplossen van belemmeringen die werknemers ondervonden bij het uitvoercn van hun

werkzaamheden. Nu werkgevers deze verantwoordelijkheid formed opgelcgd hebben

gekregen, komen er steeds meer Signalen uit de praktijk dat ze die verantwoordelijkheid

in zekere zin afwentelen. Uit recent onderzoek onder bedrijfsartsen (Willems. 1998)

komt naar voren dat bedrijfsartsen van mening zijn dat er in toenemende mate sprake is

van risicoselectie door werkgevers, een afnemende aandacht voor preventie en dat dc

druk op werknemers is vergroot. Het herverzekeren van de loondoorbetalingsplicht bij

particuliere verzekeringsmaatschappijen zou daar wel eens de oorzaak van kunnen zijn.

Dit leidt tot de wat paradoxale conclusie dat het formaliseren van zakcn die in dc uitvoc-

ring reeds op vrijwillige basis werden uitgevoerd, deze zakcn niet zozeer steunt als wel

ondermijnt.

Een tweede aspect dat we in de vergelijking van de oude en nieuwe situatic kunnen

betrekken is de normativiteit van het praktisch handelen. Gezien de grote overeenkom-

sten tussen de positie van bedrijfsartsen in de nieuwe en de positie van verzekeringsart-

sen in de oude situatie lijkt het niet aannemelijk dat de normativiteit van deze praktijk,

de impliciete normen ten aanzien van de vraag hoe op een 'goede' manier om te gaan

met arbeidsongeschiktheid, van richting veranderd is. Ook in de nieuwe situatie is het
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werk van bedrijfsartsen gericht op het stimuleren en activeren van zieke werknemers om

hun werk weer te hervatten. Alhoewel de precieze patronen in de onderhandeling tussen

zieke werknemers en bedrijfsartsen well ich t veranderd zijn, lijkt het evenmin aanneme-

Ujk dat deze gesprekken een volledig andere opzet hebben dan in de oude situatie. Ge-

zien het belang dat wordt gehecht aan reintegrate en activering, is het waarschijnlijk dat

de uitvoeringspraktijk nog steeds zowel 'verantwoordelijke' werknemers produeeert als

de norm dat werken een goede manier is om maatschappelijke integratie te bevorderen.

Beide hebben zoals gezegd duidelijk hun positieve kanten, maar dragen tegelijkertijd

risico's in zieh, met name voor mensen die moeite hebben om mee te doen in het active-

ringsvertoog. Zolang die risico's klein blijven, kunnen we spreken over een redelijke

balans in het stelscl.

De bovengenoemde Signalen over de opstelling van (sommige) werkgevers leiden

echter tot vraag of de positieve kanten van activering en de risico's die dat meebrengt

voor mensen die onder aan of buiten de arbeidsmarkt raken. niet uit balans zijn geraakt.

De kunscn op uitsluiting van werk voor mensen die loch al geen sterke positie hebben op

de arbeidsmurkt zouden wel cens vergroot kunnen zijn, doordat bedrijfsartsen hun in-

vloed op werkgevers dreigen te verliezen. Een verandering in een stelsel van sociale

zekerheid, waarin de positie van de zwaksten in de samenleving verslechtert, kunnen we

toch moeilijk als een verbetering zien.

Het inzicht in de logica van de verzekeringsgeneeskundige praktijk maakt ons op-

mcrkzaam op de precaire verhoudingen rondom de arbeidsongeschiktheidsbegeleiding

en -beoordeling. Dat inzicht gee ft ons handvatten om een voorzichtige inschatting te

maken van de effecten die de nieuwe maatregelen kunnen hebben. Het lijkt erop dat de

redelijk evenwichtige situatie van een aantal jaar geleden, uit balans dreigt te raken. Om

vast te stellen of dat daadwerkelijk zo is, zal echter opnieuw onderzoek moeten worden

verricht. . .-,• . ...-, . .

N o t e n • • • • • ; . • , • . r - , -. -.;

1. Dat wil niet zeggen dat mensen die een beroep doen op de ziektewet niet arbeidsongeschikt zijn in de
betekenis dat ze door ziekte niet kunnen werken. Mensen die een beroep doen op de ziektewet zullen hun
toestand wel als zodanig definieren. In de verzekeringsgeneeskundige praktijk wordt dat echter niet
getoetst. maar worden mensen die (nog) niet werken en waar de ziektewet doorloopt (niet expliciet is
slopgezet) arbeidsongeschikt genoemd. ! . „ .

2. Overigens zegt dat meer over het 'standaardbeeld van medische expertise, dan over de verzekeringsge-

neeskunde. Ook binnen andere geneeskundige (sub)disciplines wijkt het praktisch handelen af van deze

standaardopvatting (Mol en Van Lieshout. 1989; Mol en Berg. 1998).
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3. Met andere woorden, de vraag of behandelend artsen nch buiten de spreekkamer daadwerkelijk ao

gadngen is niet aan de orde Hetgeen nie( wegneemt dal die posittonering in de contacten tussen bijvoor-

becid cltfnten en behandelend artsen een handetingsorientalte vormt voor dienten Die identiteitscunslrue-

tie van behandelend artsen in de veraekeringsgeneeskundige praktijk netnen clitntcn mcc naar de spreek-

kamer van de bchandelend arts, om daar in de mteractie met tussen behandelend »risen en dienten ur>

nieuw haar specifieke bij de interact» behorende gestalle aan te nemen Dal gcldl levois V«HW tie wij»

waarop in de verzekeringsgenccskundige praktijk onderscheidt gemaakt wordt tussen vcnchillcnde identi-

teilen van de cliCnt.

4 Vergelijk Rose (1996) instituties cretren door hun in Meeds grotcre getale aanweiig tijn « M piychoto-

gisch mensbeeld.
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Summary

In the Netherlands, public programs of disability insurance have been the subject of

political and public debate for over ten years. The foundation of the social security

system as such, as well as its organization, are criticized in these debates. The work of

physicians, however, has received little attention in these discussions. Their professional

expertise seems to protect physicians from external interference; laymen - the general

public as well as policy makers - seem to feel that they are not authorized to judge

'medical' work. The lack of attention for physicians' work is remarkable, because who is

entitled to receive financial support and who is not, is determined - at least in part- in

insurance physicians' daily practice. In the way decisions arc made in practice, the

boundary between those who are included and those who are excluded from sickness

benefits is constructed. Therefore, insight into insurance physicians' practical work is

important when addressing questions about the legitimacy and justice of the social

security system.

The aim of this dissertation is to gain a clear understanding of the daily practice of

physicians' illness certification for the Dutch Sickness Benefit Act. These insurance

physicians are employed by social insurance companies in order to determine whether

clients are entitled to financial support for loss of income due to illness or handicap. In

this investigation of their daily practice, it is assumed that their activities are not so

much a derivative of formal rules and professional expert knowledge, but that they have

a 'logic' or 'ratio' of their own. Formal rules and expert knowledge are modified in

practice due to the fact that participants in these practice make use of them and attribute

meaning to them. In order to gain insight into this practical logic, the consultations

between sick workers and insurance physicians are analyzed. In particular the way

disability - that is partial or complete incapacity to work due to sickness or handicap - is

constructed in these interactions, and the consequences of this construction process for

the constitution of the different participants is explored.

Chapter one reviews research on insurance physicians' work, in particular on illness

certification. Further, the theoretical perspective used in this study is introduced in

relation to themes emerging from this literature. In chapter two the methodology and the

research setting are introduced. Chapters three, four, and five, consist of analyses of

empirical material, obtained by participatory observation of conversations between

insurance physicians and clients during the medical examinations. Using excerpts of the

conversations between physicians and clients, the order of the conversations is exposed.

The analysis in chapter three clearly demonstrates how clients in the consultingroom are

transformed into workers rather than patients. Not the illness and the medical treatment,

but rather the limitations people are confronted with in doing their job, and the

possibilities of working despite these limitations, are themes of the conversation. Thus,
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the sick person entering the consultingroom is transformed during the conversation into a

person with a rehabilitation problem. Sick workers are encouraged to take their own

responsibility for managing their problems, instead of relying on the doctor. Managing

inability to work thus appears as a matter of internalized motivation and self-control,

instead of external supervision and coercion.

Chapter four explores the order of the conversation by examining the way insurance

physicians' work and responsibilities become demarcated from those of physicians

working in a curative setting. Approaching the client as a worker more than as a patient,

defines not only the identity of the client but also the insurance physician's identity.

Insurance physicians claim jurisdiction in affairs of rehabilitation of sick workers. In

doing so, they pacify possible interference in their work by physicians treating these sick

workers. However, insurance physicians can not intervene directly in the work of

curative physicians. In daily practice therefore, they try to convince the client of the

demarcation they themselves maintain between their own focus on work versus the

'normal' physicians' emphasis on (treatment of) illness.

In chapter five, the position of the employer in the illness certification for the

disability insurance program is investigated. By defining the problem in terms of the

employee's abilities to work - either their regular job or other activities - employers

become of crucial importance. In practice, the question whether an employee is unable to

work appears not only to depend on the health problems of the employee, but also on the

opportunities employers offer to their employees. Both the employee and employer are

stimulated by the insurance physician to take responsibility in dealing with the problem

of the employee. In this stimulation process, an ideal type of employer-employee

relationship is constructed.

Chapter six draws the three empirical chapters together and relates them to the

political legitimacy of Dutch public disability insurance programs. My research shows

how in the conversations between clients and insurance physicians, clients are disciplined

to become responsible, active and self-controlling employees. However, this disciplinary

process provides opportunities as well as limitations for those people. For employees, to

be able to return to their job is important, especially at a time when work is one of the

most important means for social integration. However, the particular way in which the

conversation is organized not only disciplines the client as an employee, it also

establishes the norm of work as an important, or even the ultimate way of reaching a

state of wellbeing. Reproducing this norm may lead to even further marginalization of

the weakest groups on the labour market and may increase the risk of social exclusion of

people who are not able to yield to this norm.
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ziekte, maar het aanspreken van werknemers op nun verantwoordelijkheid

ten aanzien van de werkhervatting een cruciale rol speelt in de beoorde-
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