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Disclosure

• Geen belangen
• Subsidie SZW



Doelen BAR project 2020-2021

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk referentiekader voor het beschrijven 
van de belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden.

Bijdragen aan betere samenwerking tussen de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige 
en verzekeringsarts.



Middelen BAR project

Een gezamenlijk instrument voor de beschrijving van de belastbaarheid en de 
re-integratiemogelijkheden van zieke werkenden.

Een multidisciplinaire leidraad op welke wijze en wanneer de drie 
beroepsgroepen met elkaar zouden moeten samenwerken.



Methode BAR project

Semi-gestructureerde interviews BA, VA, AD en overige stakeholders 
Focusgroepen BA, VA, AD 
Literatuuronderzoek 
Delphi studie

o Expertteam
o Bepalen randvoorwaarden en items instrument
oOntwikkeling multidisciplinaire leidraad



BA: behoefte aan 
mogelijkheid tot overleg met 
VA gedurende verzuimperiode

VA: vanuit re-integratie 
rol van BA is FML 
invullen niet nodig

BA: ik gebruik het IZP/FML 
omdat dit door het UWV van 
me gevraagd wordt

AD UWV: een toelichting bij 
de lastige rubrieken (1 en 2) 
helpt mij

AD privaat: BA soms 
moeilijk bereikbaar

VA: liever geen FML-
terminologie, dit geeft 
verwarring

BA: ik weeg 
contextfactoren mee bij 
het re-integratie advies

AD privaat: speelruimte 
voor benoemen externe 
factoren prettig

VA: in de verzuimperiode 
zou al afstemming met BA 
mogelijk moeten zijn



Beschikbare instrumenten

• Functie Informatie Systeem-Belastbaarheidspatroon (FIS-BLP) (dit is in de praktijk vervangen door 
de FML);

• Functionele Mogelijkheden Lijst (FML); 
• Inzetbaarheidsprofiel (IZP); 
• Medische Beperkingen Lijst (MBL), hieronder vallen de Lichamelijke Mogelijkheden Lijst (LML) en de 

Psychische Mogelijkheden Lijst (PML); 
• Methode Ondersteunend Instrument (MOI); 
• Aktivitetsförmågeutredning, Activity Capacity Assessment (AFU). 

• De MBL en het MOI zijn gebaseerd op de ICF. De AFU gaat uit van de Work Ability Index (WAI).



ICF voor beschrijving belastbaarheid en re-
integratie mogelijkheden
d codes (activiteiten/ participatie)

s codes (anatomische eigenschappen)
b codes (functies)

e codes (externe factoren)
• Werk
• Prive

Persoonlijke factoren

WHO 2001 / https://www.whofic.nl/familie-van-internationale-classificaties/referentie-classificaties/icf 



Delphi studie

ICF core sets als uitgangspunt

Discussie en overleg met 12 
professionals in meerdere rondes





Hoofd – en achtergrond document Leidraad 
BAR

- Hoofddoel bevorderen van duurzame re-integratie van werknemers. 

- De leidraad gaat in op het verbeteren van communicatie, samenwerking en 
afstemming tussen professionals. 

- Het instrument is een van de middelen om het contact tussen de 
beroepsgroepen te bevorderen. Het invullen van het instrument wordt 
toegelicht in de leidraad. 



Discussie : Schaap met vijf poten?

• Nog teveel FML/teveel in maat en getal/veel meer aandacht voor re-
integratie nodig/ betere aansluiting op wensen werknemer en werkgever

Versus

• Te weinig maat en getal/arbeidsdeskundige moet ermee kunnen werken/wat 
heeft de verzekeringsarts hieraan?



Kansen ?

• Inzichtelijkheid
• Verbeterde communicatie 
• Aansluiting MOI
• Core-sets ICF 
• Digitalisering 

 Kans voor Onderzoek/ KCVG



Hoe nu verder?

ZONmw vervolgprogramma 
a. Multidisciplinaire richtlijnen 
b. Doorontwikkeling en evaluatie BAR instrument en leidraad
c. Onderwijs en training



Dank voor de aandacht!
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