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Update voor arbodiensten (27)

 

Pak je agenda!
Dinsdagmiddag 12 oktober: congres ‘Waarde van duurzame inzetbaarheid’
voor bedrijven, partners en opdrachtgevers. Hoe creëert de sector met
preventiezorg en de kennisfunctie van Volandis waarde voor vakmensen
en bedrijven in de bouw, voor de sector en voor de samenleving? Een
middag met o.a. topsprekers, dagvoorzitter Dolf Jansen, een debat tussen
directeuren en vakmensen én verdiepende workshops op het Bouw & Infra
Park in Harderwijk.

Donderdag 18 november: de jaarlijkse deskundigendag. Het thema dit
najaar is: Gezond en veilig werken in de bouw… ook tijdens een
pandemie. Verschillende gastsprekers delen hun kennis en laatste
inzichten over duurzame inzetbaarheid met arboprofessionals. Ook deze
dag vindt plaats op het Bouw & Infra Park in Harderwijk.

 

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1586
https://bouwinfra.volandis.nl/


Taakdelegatie van de bedrijfsarts naar de arts
Op verzoek van arbodiensten is het uitvoeren van diensten via taakdelegatie
vanaf 2019 in pilot-vorm opgenomen in de preventiezorg. Dit jaar is het
preventiespreekuur bedrijfsarts (301) hier aan toegevoegd. Voor het werken via
taakdelegatie gelden belangrijke voorwaarden. Van belang is dat artsen en
bedrijfsartsen werken volgens deze voorwaarden van de Wet en conform de
richtlijnen van het Ministerie SZW en de NVAB stellen. Je vindt ze ook in bijlage 2
van de 'Uitvoeringsprocedures voor het cao-pakket individugerichte
preventiezorg'. Vanwege het coronavirus is de pilot verlengd en wordt deze in het
najaar van 2021 geëvalueerd. Daarnaast wordt door middel van
audits vastgesteld of taakdelegatie conform richtlijnen en voorwaarden heeft
plaatsgevonden.

 

Data opleidingen 2021 bekend
De opleidingen voor bouwarts en leefstijladviseur voor de bouw zijn herzien. De
data van deze vernieuwde opleidingen en het meest actuele

http://nvab-online.nl/themas-en-standpunten/taakdelegatie-en-supervisie
https://www.volandis.nl/media/3353/bijlage-6-uitvoeringsprocedures-versie-43-feb-2020-bronversie.pdf


opleidingenoverzicht vind je hier. 

Informeer de artsen hierover tijdig! Zodat zij deze dagen in de agenda's kunnen
reserveren. Je kunt je voorinschrijven door een e-mail met naam, e-mailadres en
het nummer van het voorkeurstraject te sturen naar IPZ@volandis.nl. Per traject
zijn 15 plaatsen beschikbaar. Vol = vol. In de week van 21 juni a.s. kunnen
deelnemers zich definitief inschrijven via het opleidingsportaal van Volandis.
Degenen die van de voorinschrijving gebruik hebben gemaakt, ontvangen een e-
mail om zich definitief in te schrijven. Arbodiensten worden
aanvullend geïnformeerd zodra dit portaal online staat.

Deelname aan één van de opleidingen kost € 295,00 (excl. btw) per
opleidingsdag. Daarmee is de opleiding scherp beprijsd wat geen precedent
schept voor de toekomst.

 

Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra
2021/2022
De nieuwe cao Bouw & Infra kent een aantal wijzigingen die gevolgen hebben
voor het IPZ-pakket. Naast de UTA-werkdrukvoorziening die door CSR wordt
uitgevoerd, komt er ook een pilot voor bouwplaatswerknemers. Voor deze groep
stelt de sector een bedrag van € 250.000 beschikbaar in de periode 10 juni 2021
t/m 31 december 2021. Daarmee wordt voor zowel verzuimende als niet-
verzuimende werknemers uit de gehele sector voorzien van een zorgaanbod! De
uitvoering van de werkdrukvoorziening in 2022 wordt verder onderzocht. Verder
wordt de beroepenlijst uitgebreid met de PUR-isoleerder. Daarbij krijgt het
signaleren van gezondsheidsrisico’s en schade die het gevolg zijn van werken
met PUR de aandacht. In de volgende update informeren wij jullie hier verder
over.

 

https://www.volandis.nl/voor-arbodiensten/downloads/opleidingenoverzicht/
mailto:ipz@volandis.nl


Lab-bepalingen middels vingerprik?
Samen met bedrijfsartsen van de klankborgroep is gesproken over het
bloedonderzoek en de updates van de medische richtlijnen voor screening op
diabetes en het cardiovasculair risicomanagement. Bloedonderzoek uitgevoerd
middels een vingerprik is minder nauwkeuring dan na venapunctie met analyse
in een medisch laboratorium. Er is bij de vingerprik geen kwaliteitsborging. De
vingerprik heeft voor de screening belangrijke voordelen van snelheid en
efficiency. De werknemer hoort direct of het goed of fout zit. Soms zal de uitslag
in een grijs gebied uitkomen. Dan is een vervolgconsult nodig met herhaling
en/of aanvulling van het bloedonderzoek. Dit vervolgbeleid wordt nu uitgewerkt
samen met Arbo Unie. De medisch specialisten en huisartsen leggen nieuwe
accenten in de update van de CVRM-richtlijn. Na consensus over het nieuwe
beleid zullen we de consequenties nagaan voor de huidige werkwijzen, software
en data-uitwisseling. Het kan zijn dat volledige invoering van een nieuwe
werkwijze moet wachten op het preventiezorgportaal. 

 



Wijzigingen IPZ-team Volandis
Op 1 mei 2021 is Rick van Haaften bij Volandis gestart als medewerker IPZ.
Eerder was Rick actief in ons team Finance. In team IPZ is Rick voor
arbodiensten het aanspreekpunt voor de planning, ISP, declaraties en technische
aspecten. Ook gaat Rick zich inzetten voor de ontwikkeling van het
preventiezorgportaal. Rick is te bereiken via de mail of 0341 - 499 299.

Het IPZ-Team bestaat nu uit:

Jack van der Gragt (bedrijfsarts)
Salomon Stam (beleidscoördinator IPZ)
Perry Nab  (coördinator uitvoering IPZ, zorgverantwoording)
Rick van Haaften (medewerker IPZ)
Cora de Kievid (directiesecretaresse, algemene ondersteuning)
Geke Haandrikman (planning DIA-advisering)

 

Neem contact op
Vragen? Bel ons tijdens kantooruren op 0341- 499 299 of stuur een e-mail naar
het team Individugerichte Preventiezorg van Volandis ipz@volandis.nl.
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