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Inleiding
Voorliggend document is opgesteld door Instituut Klinische Arbeidsgeneeskunde
Nederland (Ika Ned), om op basis van de opgedane ervaringen, verbeteringen door te voeren in
de kwaliteit van de geleverde zorg en advisering. Dit document wordt voorgelegd aan het IL&T ter
goedkeuring.
Instituut Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland heeft hierbij als doelstelling:
1. Te voldoen aan de vaktechnische eisen die worden gesteld aan de arts-deskundigen
die kunnen worden ingeschakeld door een keurende arts wanneer hij of zij een
adviesaanvraag indient bij Ika Ned.
2. Volledige compliance te leveren waar het gaat om de eisen die worden gesteld aan een
goede handhaving van de kwaliteitsborging (systeemeisen).
Om een volledig beeld van de vaktechnische geschiktheid van de arts-deskundigen en de
compliance aan kwaliteitseisen te kunnen geven, is in voorliggend document het protocol
vanuit de verschillende perspectieven ‘professional’ en ‘organisatie’ uitgewerkt.
Leidend in de uitwerking van het protocol is het document ‘Checklist keuringsinstituten
medische- en psychologische keuring’ geweest. Op basis van de gehele lijst is een analyse
gedaan welke items in deze checklist van toepassing zijn op het werkgebied, waarvoor het
protocol wordt ingediend. Op basis van deze checkliststructuur is een doorvertaling
gemaakt naar een indeling van het protocol die chronologisch beantwoording geeft aan de
relevante items (onderwerpen) uit de checklist.
Na de inhoudelijke en procesmatige behandeling van de verschillende onderwerpen
worden in de bijlagen, indien van toepassing zijnde op een uit te werken onderwerp, de
begeleidende formats beschikbaar gesteld.
Voor verdere vragen rondom het protocol zoals in voorliggend document aangeboden,
verzoeken wij u contact op te nemen met de directie van Instituut Klinische
Arbeidsgeneeskunde Nederland, in de persoon van Piet J. Kroon, bedrijfsarts.
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1.

Instituut Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland: bedrijfsgegevens

In de onderstaande tabel staan de relevante bedrijfsgegevens in lijn met de gestelde
omschrijvingscriteria1.
Naam Faciliterend Instituut

Instituut Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland B.V.,
volgens inschrijving van Kamer van Koophandel
(bijlage 1).
In het protocol verder afgekort aan te duiden als ‘Ika
Ned’.

Vestigingen:
Hoofdkantoor
Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland
Paasheuvelweg 15
1105 BE Amsterdam
Telefoon: 085-0090005
email: info@ika-ned.nl
Verwijzingen
Telefoon: 085-0090005
Email: info@ika-ned.nl
Website: www.ika-ned.nl
Spreekuurlocatie Leusden
Speelkamp 28
3831 PE Leusden
Spreekuurlocatie UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Op verzoek kan een afspraak ook elders in het land
plaatsvinden. Ika Ned streeft naar een landelijke dekking
van poliklinieken.

1

Checklist keuringsinstituten medische- en psychologische keuring
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Bedrijfsactiviteiten Faciliterend
Instituut algemeen:

De vennootschap heeft ten doel:
1. het verlenen van (multidisciplinaire) zorg voor
patiënten met een arbeidsrelevante aandoening;
2. het (doen) verrichten van wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van klinische
arbeidsgeneeskunde.
Het Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde
Nederland (Ika Ned) is een Centre of Excellence op het
terrein van Arbeid en Gezondheid. Het is een
netwerkorganisatie verbonden met de topaanbieders
van klinisch arbeidsgeneeskundige zorg en met
academische centra zoals het VUmc.
Drie belangrijke kenmerken van IKA Ned:
1. Ika Ned geeft antwoord op de vraag of een
aandoening arbeidsgerelateerd is of niet;
2. Ika Ned behandelt niet zozeer de aandoening, maar
vooral het werkvermogen en daarmee het vermogen
tot participatie;
3. Ika Ned is een tweedelijnsvoorziening voor de meer
complexe gevallen.
Een visuele weergave van de positionering van Ika
Ned in de Nederlandse zorgsector en het algemene
primaire proces is opgenomen in bijlage 2.
Disciplines
Ika Ned heeft expertise in huis op onderstaande gebieden
en werkt daarbij nauw samen met klinische afdelingen van
het Vrije Universiteit Medisch Centrum (het VUmc) en
andere ziekenhuizen:
1. Hart- en vaataandoeningen
2. Neurologische aandoeningen
3. Endocrinologie
4. Gehooraandoeningen
5. Houding- en bewegingsapparaat
6. Huidaandoeningen
7. Kanker en werk
8. Longaandoeningen
9. Medicijnen en werk/Neurologie
10. Oogaandoeningen
11. Psychiatrische aandoeningen
12. Zwangerschap en werk
13. Neuropsychologisch onderzoek
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Bedrijfsactiviteiten Faciliterend
Instituut m.b.t. keuringen
spoorwegpersoneel:

De primaire doelstelling die Ika Ned hanteert voor de
uitvoering van een adviesaanvraag van een keurende arts
door de arts-deskundige wordt als volgt samengevat:
Een effectieve, kwalitatief hoogwaardige, tijdige en
transparante advisering door arts-deskundigen, vanuit Ika
Ned, aan de keurende arts/betrokken arbodienst.
Voor een effectieve realisatie van deze doelstelling zijn de
volgende uitgangspunten als randvoorwaarden benoemd:
1. Bij de arts-deskundigenadvisering wordt rekening
gehouden met de wettelijke regelingen ten aanzien
van medische keuringen, in het bijzonder de keuringen
voor personeel dat in veiligheidsfuncties werkt of gaat
werken.
2. Een korte doorlooptijd vanaf het indienen van de
arts-deskundigenadviesaanvraag door de
keurende arts tot het realiseren van het
schriftelijke advies.
3. De inhoudelijke kwaliteit van het advies is cruciaal
gezien de consequenties die het advies heeft voor
betrokken organisatie en voor de keurling. De borging
van de hoogwaardige kwaliteit is derhalve een
nadrukkelijke randvoorwaarde.

Directeur Faciliterend Instituut:
Contactpersoon Faciliterend
Instituut:

4. Transparantie is een prioriteit: transparantie wat
betreft de werkwijze van Ika Ned, transparantie in de
wijze waarop het advies tot stand komt en
transparantie omtrent de kosten (aantallen artsdeskundigenadviezen en de bijbehorende tarieven).
Dr. Dick Spreeuwers, bedrijfsarts
Piet J. Kroon, bedrijfsarts
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1.1 Onafhankelijke organisatie
Ika Ned is volledig onafhankelijk van de betrokken arbodiensten en keurende artsen, die zo
nodig voor een medisch arts-deskundigenadvies over een keuring een arts-deskundige van
Ika Ned in kunnen schakelen.
De onafhankelijkheid van Ika Ned is tevens geborgd, omdat alleen adviesaanvragen in
behandeling worden genomen wanneer daaraan medische argumenten ten grondslag
liggen. De werkwijze is transparant en de verantwoordelijkheden keurende arts en artsdeskundige helder belegd. De in te schakelen arts-deskundige van Ika Ned heeft een
adviserende functie, waarbij de keurende arts de verantwoordelijkheid behoudt voor de
feitelijke uitslag van de keuring. Daarom heeft de keurling ook blokkeringsrecht voor het
advies dat de deskundige geeft.
Een aantal arts-deskundigen die vanuit Ika Ned worden ingezet voor uitvoering van
adviesaanvragen, is in het verleden op persoon aangewezen door het Ministerie van
Infrastructuur & Milieu, zodat ook volledig wordt voldaan aan de vaktechnische eisen die
een onafhankelijke uitvoering van medische onderzoeken met zich meebrengen.
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2.

Wet- en regelgeving

Binnen de Spoorwegwet is wettelijk bepaald dat personen, die een veiligheidsfunctie
binnen het hoofdspoorverkeersysteem uitoefenen, moeten voldoen aan specifiek
vastgestelde eisen waaronder een geldige verklaring van medische en psychologische
geschiktheid.
In dit hoofdstuk worden enkele artikelen en bepalingen behandeld uit het Besluit
spoorwegpersoneel 2011 en de Regeling spoorwegpersoneel 2011, zodat inzichtelijk
wordt aan welke medische en psychologische eisen personen in nader te noemen
veiligheidsfuncties dienen te voldoen. Daarbij wordt ook beschreven op welke wijze en
door wie de keuringen (toetsingen) van geschiktheid dienen te worden uitgevoerd.

2.1 Regeling spoorwegpersoneel 2011
In artikel 2 van de Regeling Spoorwegpersoneel 20112 is opgenomen voor welke
veiligheidsfuncties de specifieke medische en psychologische eisen worden gesteld en
waar deze in de wetgeving zijn opgenomen.

2. Eisen inzake de medische en psychologische geschiktheid
Artikel 2

1. De eisen inzake de medische geschiktheid van personen die binnen het
hoofdspoorwegverkeerssysteem de veiligheidsfunctie van machinist met
volledige bevoegdheid, machinist met beperkte bevoegdheid of rangeerder
uitoefenen, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid van het Besluit,
zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.
2. De eisen inzake de medische geschiktheid van personen die binnen het
hoofdspoorwegverkeerssysteem de veiligheidsfunctie van treindienstleider
met volledige bevoegdheid uitoefenen, bedoeld in artikel 9, tweede lid,
van het Besluit, zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage2.
3. De eisen inzake de medische geschiktheid van personen die binnen het
hoofdspoorwegverkeerssysteem de veiligheidsfunctie van treindienstleider
met minimale bevoegdheid uitoefenen, bedoeld in artikel 9, tweede lid,
van hetBesluit, zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

2
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Het werkgebied van de keurende arts, betrokken arbodienst en indien nodig de te
consulteren arts-deskundige, bevindt zich binnen deze wettelijke context.

2.2 Artikel 4 Regeling spoorwegpersoneel 2011
In de Regeling spoorwegpersoneel 2011 is de bepaling opgenomen dat wanneer de
keurling niet aan de medische eisen voldoet hij of zij toch kan worden goedgekeurd,
wanneer de arts-deskundige als zodanig de keurend arts schriftelijk heeft geadviseerd.
Vigerende regeling op dit moment:
Artikel4
Indien de keurling in geringe mate niet aan één of meerdere ingevolge artikel 2
vastgestelde medische eisen voldoet, kan de keurling desondanks ten aanzien van de
desbetreffende eis of eisen zonder voorwaarden of beperkingen worden goedgekeurd,
indien:
a.

de keurend arts vaststelt dat de keuringseis waaraan niet wordt voldaan
voldoende wordt gecompenseerd;

b.

een veilige uitvoering van de functie hierdoor niet wordt belemmerd; en

c.

een arts-deskundige aan de keurend arts schriftelijk heeft geadviseerd
om de keurling ten aanzien van deze keuringseis goed te keuren.

Binnen deze wettelijke context van artikel 4 wordt de positie van de Ika Ned artsdeskundige bepaald ten opzichte van de aanvragende keurende arts. De Ika Ned artsdeskundigen onderscheiden zich binnen deze wettelijke context ten opzichte van
keurende artsen (en betrokken arbodiensten) in die zin, dat bij de uitvoering van
medische keuringen de arts-deskundige adviseert en de keurende arts de feitelijke
keuring uitvoert.

2.3 Artikel 10 Besluit spoorwegpersoneel 2011
Ook ten aanzien van de wijze waarop en door wie de keuringen (toetsingen) van
geschiktheid dienen te worden uitgevoerd, zijn wettelijke bepalingen vastgesteld. Deze
luiden als volgt.3
3

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030006/geldigheidsdatum_16-10-2013

9

Protocol IKA Nederland t.a.v. Arts-deskundigen

Artikel 10, Besluit Spoorwegpersoneel 2011

1. Het keuringsinstituut, bedoeld in artikel 50 eerste en tweede lid van de wet,
geeft de verklaring van medische geschiktheid respectievelijk van
psychologische geschiktheid af indien de keuring:
a.
b.
2.
3.

heeft plaatsgevonden volgens een door Onze Minister goedgekeurd
keuringsreglement, en
doet blijken dat de aanvrager voldoet aan de krachtens artikel 9
voor de betrokken veiligheidsfunctie vastgestelde eisen inzake medische en
psychologische geschiktheid.
Het keuringsreglement, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, voorziet in
de mogelijkheid van een herkeuring indien de aanvrager bezwaar heeft
tegen de uitslag van de keuring in eerste instantie.
Bij regeling van Onze Minister kunnen eisen worden gesteld aan de inhoud
van de verklaring van medische geschiktheid respectievelijk van
psychologische geschiktheid.

De beschreven wettelijke bepalingen geven de context weer waarbinnen het protocol
beschouwd dient te worden en waarlangs de verschillende onderdelen worden
uitgewerkt.

10
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3.

Kwaliteitsborging

Ika Ned werkt conform de regels van de Evidence Based Medicine.
Ika Ned conformeert aan de eisen voortvloeiend uit ‘Intercollegiale toetsing in de
sociale geneeskunde 2006. SGRC Beleidskader bij art. D.20 Kaderbesluit CSG’.
De begeleidende formats die zijn gebaseerd op de eisen van dit beleidskader zijn
opgenomen als bijlagen, ‘’formats 3, 4 en 5’’ van voorliggend document.
Ika Ned zorgt voor regelmatige intervisie bijeenkomsten van de arts-deskundigen.
Daarnaast worden de arts-deskundigen uitgenodigd voor de intervisie activiteiten, die
Ika Ned voor alle klinisch arbeidsgeneeskundigen organiseert. De samenwerking tussen
Ika Ned en VUmc biedt mogelijkheden voor de arts-deskundigen om te participeren in
onderzoek en om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten.
Ika Ned is verantwoordelijk voor:
1. De beschikbaarheid van arts-deskundigen, in tijd en in aantal,
2. De professionaliteit van de arts-deskundigen:
a. Intercollegiale consultatie en toetsing;
b. Bibliotheek en informatievoorziening;
c. Bij- en nascholing;
d. Spoordeskundigheid.
Ika Ned baseert zich op de beschrijving van de competenties, weergegeven in bijlage 3.
In die bijlage doet Ika Ned tevens een voorstel voor een procedure tot aanstelling en/of
intrekking van de aanstelling van arts-deskundigen.

3.1 Systeemeisen
Bij het overzicht van relevante systeemeisen4 is bij de rubriek ‘kwaliteitsborging’
aangegeven dat een keuringsinstituut de bedrijfsvoering in de geest van NEN ISO
9001:2008 inricht. De aard en omvang van het te hanteren kwaliteits- of
managementsysteem is daarbij afhankelijk van de omvang van het keuringsinstituut. In het
geval van een Faciliterend Instituut als Ika Ned, kunnen dezelfde eisen worden gehanteerd.
Een belangrijke component in dit kwaliteits- en managementsysteem is het gehanteerde
onderzoeksprotocol.
Eens per jaar beoordeelt de directie van Ika Ned de procedures in dit protocol op
doelmatigheid en stelt, indien nodig, veranderingen voor in overleg met de artsdeskundigen.
4

Checklist keuringsinstituten medische- en psychologische keuring
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In voorliggende protocol zijn de verschillende van belang zijnde primaire processen en
onderliggende uitvoerings- en administratieve processen inzichtelijk gemaakt en indien
van toepassing, visueel gemaakt in schema’s. De betrokken formats, die een
gestructureerde en consistente uitvoering faciliteren, zijn in de bijlagen toegevoegd.
Ika Ned is als Centre of Excellence, waar nodig en op aangeven van de Inspectie, bereid een
bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een kwaliteitssysteem ter
bevordering van een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van medische keuringen en de
advisering daarover.

3.2 Beschikbaarheid van deskundigheid
Ika Ned beschikt in haar organisatie over arts-deskundigen die aan de normen in bijlage 3
omschreven, voldoen. In de tabel op de volgende pagina staan de Ika Ned arts-deskundigen
met naam, discipline en BIG-registratienummer vermeld.
De vijf relevante disciplines, zoals door de Minister van Infrastructuur en Milieu
aangewezen voor medische keuringen spoorwegpersoneel, maken onderdeel uit van het
totale werkgebied van de Ika Ned arts-deskundigen. In genoemde tabel worden de Ika Ned
arts-deskundigen gekoppeld aan de bijbehorende discipline, waarvoor de keurende arts
zijn of haar adviesaanvraag kan indienen.
Naam:
Drs. J.L. van Dijk
Drs. E.S. Alberga
Drs. D. van Dijk

Drs. H.J. Bank
Drs. C.G. Kant
Drs. M.J. van Til

discipline
Cardiologie
Neurologie,
Medicijngebruik,
Cerebrovasculaire
aandoeningen, OSAS en
Syncopes
Oogheelkunde
Endocrinologie
Audiologie

BIG-registratienummer
59020780001
19019659901
29042943701

29019801801
79041358001
89024288501

De arts-deskundigen werken vaak samen met andere specialisten (zie bijlage 3).

12
12

Protocol IKA Nederland t.a.v. Arts-deskundigen

3.3 Afstemming en kwaliteitsbewaking
Indien vervangen wordt, zal de vervanger, indien mogelijk, in goed overleg afspraken
maken over de procedure bij vervanging met de deskundige die hij vervangt.
In het jaarlijks overleg van de deskundigen worden de volgende punten besproken, die ook
in het verslag zijn opgenomen:





Aantal keren vervanging, data en de periodes. De
adviezen die zijn uitgebracht;
Evaluatie van het contact daarover tussen vervanger en de medisch specialist;
Afspraken voor het komend jaar;
Afspraak met medisch specialist, arts-deskundige en vervanger.

Opvolging
Discipline
Neurologie,
Medicijngebruik,
Cerebrovasculaire
aandoeningen,
OSAS en Syncopes
Oogheelkunde
Cardiologie
Endocrinologie
Audiologie

Arts-deskundige
E.S. Alberga

Opvolger
D. van Dijk

H.J. Bank
J.L. van Dijk
C.G. Kant
M.J. van Til

D. Spreeuwers
J. Siebers
Ch. Geelen

Afstemming arts-deskundige en specialist
Er is jaarlijks een evaluatiegesprek tussen arts-deskundige en medisch specialist.
Agendapunten:
 Evaluatie uitgebrachte adviezen in de afgelopen periode;
 Goede praktijken en verbeterpunten;
 Nieuwe ontwikkelingen vakgebied, Ika Ned en de betreffende afdeling;
 Afspraken en doelstellingen voor het komend jaar;
 Check door de arts-deskundige namens IKA Ned van de
procedures zoals die zijn afgesproken;
 Check wat betreft het gebruik van de ruimtes die voldoen aan
de Ika Ned eisen (in overeenstemming met de IL&T-eisen);
 Check van de rapporten over de kalibratie van de apparatuur
die in het kader van de advisering is gebruikt.
Er is regelmatig overleg tussen arts-deskundige en opvolger/arts in opleiding. Dit in
lijn met het opleidingsplan.

13
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Er is drie keer per jaar een ICT, met alle arts-deskundigen en hun opvolgers, conform het
gestelde in bijlage 4.

3.4

Deskundigheid m.b.t. hoofdspoorwegverkeersysteem

Ika Ned arts-deskundigen dienen op de hoogte te zijn van de voor het deelspecialisme
relevante kenmerken van de werkplek waarvoor de keurling de medische keuring
doorloopt.
Om adequaat aan bovengenoemde eis te kunnen voldoen, stelt Ika Ned als voorwaarde
voor de uitvoering van medische advisering op protocol van betrokken arbodiensten, dat
Ika Ned arts-deskundigen eens per drie jaar een werkplek bezoeken. Datum en plaats van
dit onderzoek wordt gedocumenteerd.

3.5

Herregistratie arts-deskundigen

De arts-deskundige dient aan te tonen dat hij steeds voldoet aan de competentie-eisen
zoals deze staan in bijlage 3. Daarvoor besteedt hij minimaal 50 uur per 5 jaar aan
deskundigheidsbevordering op het gebied van zijn klinisch arbeidsgeneeskundig
specialisme, met als doel de expertise in de relatie arbeid en gezondheid bij
veiligheidsfuncties op het spoor up-to-date te houden. Daarnaast neemt hij deel aan de
ict (zie bijlage 3). En hij heeft gedurende de afgelopen 5 jaar voldoende adviezen
gegeven in het kader van spoorkeuringen. Dit naar het oordeel van de directie van Ika
Ned.

3.6

Deskundigheidsbevordering door opleiding en scholing

Ika Ned arts-deskundigen werken vanuit een Centre of Excellence, wat inhoudt dat de
professionele ontwikkeling van een arts-deskundige een hoge prioriteit heeft. In de
paragrafen 3.2 t/m 3.4 zijn de verschillende aspecten rondom deze deskundigheidsbevorderende activiteiten behandeld en toegelicht.
De leeractiviteiten van de arts-deskundigen zijn niet vrijblijvend van aard. Ika Ned stelt
derhalve samen met betreffende arts-deskundige een jaarlijks POP (Persoonlijk Ontwikkel
Plan) op. In dit POP worden de verschillende domeinen van de
deskundigheidsbevordering besproken. Er wordt in vastgelegd welke opleidings- en
scholingsactiviteiten de arts-deskundige in het betreffende jaar gaat ondernemen. Aan het
einde van het betreffende jaar worden de leereffecten gezamenlijk geëvalueerd en wordt
verdere invulling gegeven aan de toepassing van het geleerde in de praktijk. De artsen in
opleiding hebben in overleg met de erkende arts-deskundige en met de directie van Ika
Ned een opleidingplan opgesteld.
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3.7 Informatievoorziening, beschikbaarheid wetenschappelijke literatuur en
bijdrage aan publicaties t.b.v. beroepsgroep
Ika Ned als Centre of Excellence op het werkgebied van de klinische arbeidsgeneeskunde
heeft als doelstelling de beroepsgroep verder te ondersteunen in haar professionele
ontwikkeling. Een van de genoemde activiteiten in dit kader betreft de samenwerking met
academische centra en met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde
(NVKA) aan de realisatie van een competentieprofiel van de klinisch
arbeidsgeneeskundige.
Naast de inzet voor wetenschappelijke bijdragen zoals de hierboven genoemde pilot, is
voor Ika Ned ook helder dat voor een bredere maatschappelijke acceptatie van dit
bijzondere zorgdomein bewustwording op verschillende niveaus plaats dient te vinden.
Ika Ned publiceert derhalve regelmatig in vakbladen voor de zorgsector, organiseert of
neemt deel aan inhoudelijke werksessies met o.a. de ministeries Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken (SZ) en Infrastructuur & Milieu (I&M).
Vanwege haar positionering als Centre of Excellence beschikt Ika Ned over toegang tot
en draagt actief bij aan de meest actuele wetenschappelijke literatuur vanwege haar
samenwerkingspartners VUmc en UMC Utrecht. Vanuit deze samenwerkingsverbanden
beschikken de Ika Ned arts-deskundigen over toegang tot wetenschappelijke literatuur.

15
15

Protocol IKA Nederland t.a.v. Arts-deskundigen

4.

Ika Ned werkwijze en procedures medische advisering

Hieronder wordt de werkwijze beschreven met betrekking tot:
 Het protocol en de totstandkoming van een schriftelijk advies van een artsdeskundige bij medische keuringen;
 De rol van Ika Ned ten aanzien van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van artsdeskundigen.
Ika Ned werkt in het kader van de uitvoering van medische onderzoeken met een vast
diagnostisch traject, dat in de meeste gevallen toereikend is.
Ika Ned legt afspraken met de aanvragende arbodienst/keurende arts bij voorkeur
vast in een contract voor een bepaalde periode. Daarin kunnen afspraken worden
vastgelegd t.a.v. het gewenste serviceniveau en de vastgestelde kritische prestatie
indicatoren.

4.1 Processtap 1: doorverwijsmogelijkheid via de portal van Ika Ned
Via de Ika Ned portal (www.ika-ned.nl) kan de keurende arts snel een advies aanvragen.
De keurende arts kan aangeven welke deskundigheid het betreft (oogheelkunde,
cardiologie etc.). In de regel overlegt de arts-deskundige binnen twee werkdagen met de
keurende arts over de adviesaanvraag en bijbehorende vraagstelling.
Voordat de Ika Ned arts-deskundige start met de inhoudelijke uitvoering van het
medisch onderzoek (zorgpad) wordt voorafgaand daaraan het onderzoeksplan
(inclusief offerte) aangeboden aan de keurende arts. Pas na akkoord op de
formulering van de adviesaanvraag, het voorgestelde onderzoeksplan en de
bijbehorende uitvoeringskosten, wordt het proces vervolgd met stap 2. Met de
opdrachtgever kan ook, om de doorlooptijd te verminderen, afgesproken worden dat
stap 1 wordt overgeslagen.

4.2 Processtap 2: Uitvoering medisch onderzoek door arts-deskundige
Nadat de vraagstelling helder in kaart is gebracht start de arts-deskundige met de
uitvoering van het medisch onderzoek en doorloopt daarbij verschillende processtappen.
Voor de goede orde: het medisch onderzoek in strikte zin van het woord is vrijwel altijd al
verricht door de keurend arts of de behandelend arts. Wanneer aanvullend medisch
onderzoek noodzakelijk is, wordt dit gedaan door de medisch specialist met wie de artsdeskundige samenwerkt.
Het algemene uitgangspunt van Ika Ned is dat een advies beschikbaar is twee weken na
het eerste contact met de keurling. In het geval van advies bij keuring is dat twee weken
nadat verwijzer (keurende arts) en arts-deskundige het eens zijn over de definitieve
probleemstelling (inhoudelijke adviesaanvraag), en nadat de arts-deskundige kan
beschikken over de beschikbare medische gegevens die noodzakelijk zijn voor een
zorgvuldige advisering.
16
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In eerste instantie is het aan de arts-deskundige zelf om te komen tot een advies. Zo
nodig zoekt de arts-deskundige zelf informatie op om te komen tot een advies, conform
de principes van Evidence Based Medicine.
Hiertoe kan hij gebruik maken van de hulpmiddelen die hem vanuit de Ika Ned ter
beschikking staan. Zo nodig kan hij advies inwinnen bij medisch specialisten, in de
meeste gevallen werkzaam bij het VU Medisch Centrum (VUmc) of bij andere
deskundigen, al dan niet verbonden aan Ika Ned.
De arts-deskundige overlegt altijd voor en/of na het onderzoek met de verwijzer over de
keurling. Daarnaast kan hij onderzoek laten verrichten, daarbij gebruik makend van de
faciliteiten van Ika Ned of het VUmc. Indien een goed advies dat vereist, maakt hij
gebruik van een ander ziekenhuis of laboratorium waarmee Ika Ned afspraken heeft.
Opstellen en bespreken van het advies
Na onderzoek en eventuele consultatie stelt de arts-deskundige een advies op.
Daarin worden in elk geval vermeld:
 Het advies ten aanzien van de medische geschiktheid voor de functie;
 De medische onderbouwing van het advies;
 De wijze waarop het advies tot stand is gekomen.
Dit advies wordt schriftelijk vastgelegd. Het advies wordt via de e-mail, dan wel
schriftelijk verzonden naar de keurende arts.
Wanneer meerdere consulten nodig zijn, is het advies één week na het laatste consult
beschikbaar. Een randvoorwaarde is dat voldoende informatie beschikbaar is die relevant is
voor het opstellen van het advies. Het kan voorkomen dat de tweewekentermijn niet
haalbaar is. Dan vindt overleg plaats met de keurend arts.
Bij de uitvoering van het medische onderzoek en het bijbehorende zorgpad zal de artsdeskundige op verschillende manieren het onderzoeksplan uit kunnen voeren. Dit betreft
één of een combinatie van onderstaande stappen:
1.
Dossierstudie
2.
Gesprek met de keurling door arts-deskundige
3.
Aanvullend medisch onderzoek (medisch specialist, andere disciplines) o.a. bestaande
uit de volgende onderzoeksopties:
a. Medische (en sociale anamnese);
b. Arbeidsanamnese;
c. Lichamelijk onderzoek;
d. Overig medisch en/of psychologisch onderzoek (bijv. laboratorium);
e. Onderzoek naar arbeidsbelasting en –blootstelling;
f. Onderzoek naar belastbaarheid voor arbeid;
g. Literatuuronderzoek;
h. Beschouwing;
4.
Indien nodig: spoorwerkplekonderzoek.
17
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Kalibratie (meet)apparatuur en eisen onderzoeksruimte (zie bijlage 5)
Er wordt gebruik gemaakt van apparatuur zoals door Ika Ned aangegeven. Indien Ika Ned
gebruik maakt van een onderzoeksruimte elders zal Ika Ned zich ervan gewissen dat de
kwaliteitseisen die de instelling hanteert, afdoende zijn.
Specialistisch onderzoek op het gebied van audiologie en oogheelkunde vindt plaats bij
de desbetreffende afdelingen van het VUmc. Het VUmc beschikt over een
kwaliteitsborgingssysteem en is gecertifeerd door een aantal externe certificerende
instellingen zoals het NIAZ, NEN en HKZ. De borging van de kwaliteit op de betreffende
afdeling, inclusief de eisen aan de ruimte en kalibratie van de meetapparatuur is tevens
onderwerp van het jaarlijkse gesprek tussen de arts-deskundige en de betreffende
medisch specialist.
Dit geldt ook voor het specialistisch onderzoek cardiologie. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de diensten van Cardiologie Centra Nederland. Deze instelling wordt
jaarlijks onderworpen aan een externe audit door KIWA. De borging van de kwaliteit op
de betreffende afdeling, inclusief de eisen aan de ruimte en kalibratie van de
meetapparatuur is tevens onderwerp van het jaarlijkse gesprek tussen de artsdeskundige en de betreffende medisch specialist of deskundige.

4.3 Processtap 3: Opstellen schriftelijk rapportage
Na afronding van het zorgpad zoals beschreven tot en met paragraaf 4.2 stelt de Ika Ned
arts-deskundige een schriftelijke rapportage inclusief het advies op volgens de daaraan in
4.2 gestelde criteria. Indien het advies een kortere geldigheidstermijn heeft dan tot de
volgende verplichte keuring, wordt daarvan melding gemaakt in het verslag.
Ika Ned hanteert voor het beschikbaar stellen van de rapportage aan de keurende arts
de richtlijn van informatierecht, blokkeringsrecht en correctierecht voor de keurling.

4.4 Processtap 4: Opslag en archivering
Ika Ned hanteert voor haar schriftelijke rapportages een bewaartermijn van zes jaar,
waarbij volgens de daarvoor geldende privacyreglementen en standaarden in de zorg de
dossiers elektronisch en hard copy worden gearchiveerd.

4.5 Kwaliteitsborging schriftelijk advies Ika Ned
Naast de kwaliteitsborging zoals deze is ingericht binnen de professionele functieuitoefening door de arts-deskundige, zijn er ook specifieke verantwoordelijkheden
belegd bij Ika Ned als Centre of Excellence. Deze taken en verantwoordelijkheden
luiden als volgt:
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Ika Ned is verantwoordelijk voor de inzet van arts-deskundigen zoals bedoeld in
artikel 1 van de Regeling Spoorwegpersoneel 2011. Ika Ned is verantwoordelijk dat
de arts-deskundige voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld. Indien zou
blijken dat niet volledig kan worden voldaan aan de daarvoor gestelde eisen, is Ika
Ned verantwoordelijk voor het beëindigen van de inzet van betreffende artsdeskundige;
Ika Ned draagt er zorg voor dat er voldoende arts-deskundigen beschikbaar zijn op
protocol van betrokken arbodiensten. Deze arts-deskundigen beschikken over de
vereiste deskundigheid en bieden voldoende capaciteit. Tevens is Ika Ned
verantwoordelijk voor vervanging tijdens afwezigheid;
Ika Ned draagt zorg voor de vereiste professionaliteit vanuit de verschillende
behandelde perspectieven (deskundigheid m.b.t. orgaansysteem/vakspecialisme,
deskundigheid m.b.t. hoofdspoorwegverkeersysteem, deskundigheidsbevordering in
het kader van herregistratie, deskundigheidsbevordering door opleiding en scholing,
deelname aan ICT en intervisie, bijdrage leveren aan vakpublicaties en deelnemen aan
vakinhoudelijke werksessies);
Ika Ned draagt in het kader van borging professionaliteit van arts-deskundigen zorg
voor academische aansluiting bij VUmc en de toegankelijkheid van informatievoorziening van wetenschappelijke literatuur en bibliotheek. De artsen zijn allen
bekend met de methodes van Evidence Based Medicine (EBM), zo niet dan krijgen ze
via Ika Ned een cursus EBM aangeboden.

4.6 Acceptatie van het advies door keurling/herkeuring
Zoals beschreven in processtap 3 hanteert Ika Ned voor het beschikbaar stellen van de
rapportage aan de keurende arts de richtlijn van informatierecht, blokkeringsrecht en
correctierecht voor de keurling. In dit geval gaat het erom dat de keurling zich kan
vinden in de inhoudelijke opbouw en argumentatie van het advies. Het schriftelijke
advies van de arts-deskundige is ter ondersteuning voor het beslisproces van de
keurende arts.

4.7

Acceptatie van schriftelijk advies Ika Ned door keurende arts

In het geval de keurende arts van betrokken arbodienst het schriftelijke advies van de
arts-deskundige als zodanig niet inhoudelijk accepteert dan wel overneemt, zijn er twee
mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de keurend arts zijn/haar eigen oordeel
volgt en een keuringsuitslag geeft die afwijkt van het advies van de arts-deskundige.
Een tweede mogelijkheid is dat de keurend arts vraagt om een ‘’second opinion’’, dus een
tweede medisch onderzoek met advies. De keurende arts kan daarbij aangeven of hij
gebruik wenst te maken van arts-deskundigen binnen Ika Ned, zijnde niet de opsteller van
het initiële advies, of dat gebruik wordt gemaakt van andere arts-deskundigen, tevens
aangewezen door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.
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Geraadpleegde bronnen
I.

Besluit Spoorwegpersoneel 2011 (zie bron V)

II.

Regeling spoorwegpersoneel 2011 (zie bron IV)

III.

Checklist keuringsinstituten medische- en psychologische keuring

IV.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030563

V.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030006

VI.

Pilot studie “Ika Ned: pilot Klinische Arbeidsgeneeskunde”. Ika Nederland en Stichting
Achmea Gezondheidszorg.
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Bijlagen
1.

Kopie actueel uittreksel Kamer van Koophandel

2.

Positionering en algemeen primair proces Ika Ned

3.

Competenties en opleiding arts-deskundige

4.

Intercollegiale Toetsing binnen Ika Ned

5.

Eisen ruimte en apparatuur

6.

Verslaglegging Intercollegiale Toetsing (ICT) format

7.

Overzicht ICT-cyclus
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Bijlage 1 Kopie actueel uittreksel Kamer van Koophandel
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Bijlage 2 Positionering en algemeen primair proces Ika Ned

Positionering in Nederlandse zorgsector
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Algemeen primair proces Ika Ned
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Bijlage 3 Inrichting zorg per discipline en vervanging
Inrichting zorg per discipline
Discipline
Arts-deskundige
Neurologie,
Drs. E.S. Alberga
Medicijngebruik,
Drs. D. van Dijk
Cerebrovasculaire
aandoeningen, OSAS
en Syncopes

Ziekenhuis
VUmc Amsterdam

Specialist
Afdeling Neurologie

Neuropsychologie
praktijk, Hilversum

P. van Eis,
Neuropsycholoog

Oogheelkunde

Drs. H.J. Bank

VU Medisch
Centrum

Dr. L.J. Van Rijn,
oogarts, chef de
policlinique

Cardiologie

Drs. J.L. van Dijk

Cardiologie
Centrum
Amsterdam Zuid

Dr. I.I. Tulevski,
FESC, FACC,
Cardioloog

Endocrinologie

Drs. C.G. Kant

VU Medisch
Centrum

Dr. M. Eekhoff,
Internist
Endocrinoloog

Audiologie

Drs. M.J. van Til

VU Medisch
Centrum

Dr. T. Goverts,
Klinisch fysicusAudioloog

Voor alle vijf disciplines beschikt Ika Ned over vervanging van de arts-deskundigen.
Vervanging bij vakantie en ziekte
Discipline
Arts-deskundige
Neurologie,
E.S. Alberga
Medicijngebruik,
Cerebrovasculaire
aandoeningen, OSAS
en Syncopes
Oogheelkunde
H.J. Bank
Cardiologie
J.L. van Dijk
Endocrinologie
C.G. Kant
Audiologie
M.J. van Til
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Vervanger 1
D. van Dijk

Vervanger 2
J. van Dijk

E.S. Alberga
E.S. Alberga
J.L. van Dijk
E.S. Alberga

D. Spreeuwers (i.o.)
J. Siebers
iebers (i.o.)
Ch. Geelen (i.o)
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Bijlage 4 Competenties en opleiding arts-deskundige
Competenties
De competenties van een arts-deskundige zijn:
 Arts, als zodanig ingeschreven in het BIG-register;
 Minimaal vier jaar ervaring als bedrijfsarts;
 Aantoonbare specifieke medische deskundigheid ten aanzien van minstens één
medisch specialisme of orgaansysteem, welke relevant is voor de beoordeling van
de medische geschiktheid;
 Heeft in de voorafgaande vier jaar werk- en oriëntatiebezoeken afgelegd binnen het
hoofdspoorwegverkeerssysteem met betrekking tot de veiligheidsfuncties machinist
beperkte en volledige bevoegdheid en treindienstleider volledige bevoegdheid en kan dit
door middel van verslaglegging aantonen;
 Bij het geheel of gedeeltelijk ontbreken van één of meerdere van de hierboven genoemde
competenties kan de directie van Ika Ned de deskundige erkennen op basis van eerder
verworven competenties, zo nodig aangevuld met eisen ten aanzien van extra scholing.
Opleiding
Bij het werven van nieuwe arts-deskundigen wordt de voorkeur gegeven aan bedrijfsartsen die:
ofwel een achtergrond hebben als bedrijfsarts werkzaam voor een spoorgerelateerd bedrijf, of
die beschikken over expertise ten aanzien van één medisch specialisme. Bij voorkeur werft Ika
Ned deze artsen vanuit de groep klinisch arbeidsgeneeskundigen die al voor Ika Ned werken.
Op basis van de aanwezige en te verwerven competenties, stelt de arts-deskundige in opleiding
(ARTS-DESKUNDIGEN i.o.) een opleidingsplan op.
Dit plan bestaat uit meerdere onderdelen:
Onderwijsmodules gericht op kennis en/of op vaardigheden
Afhankelijk van de ontbrekende kennis zullen deze modules een meer
vervoersgeneeskundig karakter hebben, dan wel betrekking hebben op het medisch
specialisme. Dit wordt bepaald in het overleg tussen de zittende arts-deskundige en de ARTSDESKUNDIGEN i.o.
Praktische scholing/werken onder supervisie
Afhankelijk van de reeds aanwezige competenties en de aard van het medisch specialisme
worden afspraken gemaakt over het aantal adviestrajecten dat de ARTS-DESKUNDIGEN i.o.
onder supervisie verricht voordat hij/zij als arts-deskundige kan werken.
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Een portfolio waarin bepaalde praktijkelementen worden opgenomen
In het opleidingsplan wordt aangegeven hoe de ARTS-DESKUNDIGE i.o. rapporteert over
zijn/haar leeractiviteiten.
Deelname aan de Ika Ned ICT-groep voor arts-deskundigen
Hierover wordt verslag gedaan.
Werkplekbezoeken bij diverse veiligheidsfuncties
Dit conform de eisen van IL&T zoals die minimaal gelden voor keurend artsen bij
keuringsinstituten.
Aanstelling of intrekken aanstelling
De opleiding wordt geacht binnen 2 jaar te zijn afgerond. Aan het eind van de
opleidingsperiode vindt een gesprek plaats tussen de zittende arts-deskundige opleider,
de beoogde arts-deskundige en de directie van Ika Ned.
Wanneer in dit overleg wordt vastgesteld dat de bovengenoemde opleidingselementen
naar behoren zijn afgerond, worden afspraken gemaakt over de formele indiensttreding
als arts-deskundige. En over de samenwerking tussen de beide arts-deskundigen.
Een arts-deskundige kan zelf verzoeken om niet langer als zodanig werkzaam te zijn voor
Ika Ned. Minimaal 3 maanden voor de beoogde beëindigingsdatum meldt de artsdeskundige dit aan Ika Ned.
Indien een arts-deskundige niet voldoet aan de competenties als hierboven beschreven of
op andere wijze niet aan de de eisen voldoet waaraan een arts zich dient te houden, zal de
directie van Ika Ned hierover een gesprek hebben met de betreffende arts-deskundige.
Er worden afspraken gemaakt over het traject hoe deze tekortkomingen op te lossen. Dit
wordt schriftelijk bevestigd door Ika Ned aan de arts-deskundige. Wanneer de
tekortkoming na drie maanden nog blijft bestaan, heeft Ika Ned het recht om het contract
met de arts-deskundige te verbreken.
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Bijlage 5 Intercollegiale Toetsing binnen Ika Ned
Algemeen
Kenmerkend voor intercollegiale toetsing is het in een cyclisch proces verbeteren van het
eigen professioneel handelen volgens een collectief aanvaarde norm en deze verbetering
aantoonbaar maken. De verbeterslag wordt gerealiseerd door periodiek en op methodische
wijze te reflecteren op het eigen werk als waarborg voor het cyclisch proces.
Het eigen handelen is dus onderwerp van onderzoek en verbetering. Het gaat er niet om wat
er binnen de eigen organisatie beter zou kunnen, of hoe anderen hun werk zouden moeten
doen met positieve effecten voor het eigen functioneren; de insteek is het verbeteren van de
eigen “performance”, het eigen professioneel handelen in de praktijk van alledag. Het op
methodische wijze proberen in het dagelijks functioneren een verbetering te bereiken en
evalueren welke veranderingen concreet zijn gerealiseerd.
Groepsgrootte en groepssamenstelling
 De grootte van de groep dient tussen de 4 en 8 deelnemers te zijn. In beginsel is er
sprake van een vaste groep deelnemers;
 Elke bijeenkomst heeft een gespreksleider die ervaren is in de gehanteerde methodiek.
Voor de ICT van de arts-deskundigen geldt dat 50% van de deelnemers al erkend is als
arts-deskundige;
 Deelnemers zijn gelijkwaardig. Dat wil zeggen dat er tussen deelnemende leden geen
sprake mag zijn van een hiërarchische verhouding; niet binnen de groep maar ook niet
daarbuiten.
Omvang
Minimaal 8 uur per jaar, verdeeld in minimaal 3 periodieke bijeenkomsten, wordt als
minimum gezien om aan basis kwaliteitseisen te voldoen. Daarvan moet de artsdeskundige minimaal twee keer per jaar deelnemen aan de ICT waarin ook andere Ika Ned
spoorconsulenten deelnemen en mag de overige ICT ook elders plaats vinden mits aan de
eisen van ICT in het algemeen wordt voldaan.
Werkwijze
Onderlinge toetsingsgroepen zijn zelfsturend. Dat wil zeggen dat de deelnemers in overleg
bepalen welk onderwerp wordt besproken binnen de groep. Het onderwerp is van tevoren
bekend en er is helder wie het voorbereidt en hoe. Het onderwerp dient wel altijd de
professionaliteit als arts-deskundige te bevorderen, dus ‘’spoorgerelateerd’’ te zijn.
De gehanteerde methodieken zijn voor ieder duidelijk (toegelicht en besproken). Dat
kunnen onder andere de volgende methoden zijn: Balint, Moreel Beraad, Deming cyclus. De
gehanteerde methodiek dient te passen bij de ingebrachte problematiek; een groep kan dus
van meerdere methodieken gebruik maken.
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De gespreksleider licht het doel van elke stap toe bij de overgang naar een volgende fase.
Karakter van een stap wordt bewaakt door bijsturende interventies van de gespreksleider.
Het onderwerp wordt motiverend ingeleid en kan bij de start vertaald worden in een ‘hoe
kan ik’?-vraag.
Eenmaal per jaar (of aan het eind van een kortere ICT-cyclus) worden het proces en de
gebruikte methodieken geëvalueerd en formuleert de groep verbeterpunten.
Verslaglegging
Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Hierin wordt vermeld:
• Datum van bijeenkomst;
• Namen deelnemers (voorletters, (meisjes)naam);
• Behandeld onderwerp en toetsingsmethode;
• Gemaakte werkafspraken, besluiten en follow-up.
Per jaar wordt een overzicht van de hele cyclus van dat jaar gemaakt.
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Bijlage 6 Eisen Ruimten en apparatuur
Voor de bepaling van de gezichtsscherpte mag alleen gebruik worden gemaakt van de Landolt-C
visuskaart onder de juiste condities.
Voor bepaling van het kleurenonderscheidingsvermogen mag alleen gebruik worden gemaakt van de
Ishihara-test, 38 platen-editie; bij afname van de Ishihara-test is het gebruik van gekleurde glazen of
lenzen niet toegestaan.
Voor de bepaling van gezichtsscherpte mag iedere gangbare optotypenkaart worden gebruikt onder de
juiste condities; de Landolt-C kaart verdient echter de voorkeur.
Voor bepaling van het kleurenonderscheidingsvermogen mag alleen gebruik worden gemaakt van de
Ishihara-test, 38 platen-editie; bij afname van de Ishihara-test is het gebruik van gekleurde glazen of
lenzen niet toegestaan.
Bij treindienstleider vanaf 40 jaar vindt een onderzoek met leeskaartje en meetlint of visustest nabij
(bijvoorbeeld Fits indicator) plaats.
Het uitvoeren van visusmetingen; hierbij dient te worden bepaald op welke manier een oog moet
worden afgedekt;
Het uitvoeren van de test kleuren zien; hierbij dient te worden bepaald hoeveel seconden een keurling
maximaal een afbeelding mag waarnemen.
Procedures die de tijdige uitvoering van de kalibratie borgen van de meetinstrumenten, inclusief een
lijst waarop de kalibratietermijnen van de afzonderlijke meetinstrumenten zijn aangegeven.
Rapporten van kalibratie moeten aanwezig zijn.
Stickers dienen aanwezig te zijn op de gekalibreerde apparatuur.
De onderzoekskamers moet zodanig zijn ingericht dat de medische keuringen kunnen worden
uitgevoerd op basis van de bijlage 1, 2 en 3 van de Regeling.
Hierbij moet onder meer worden gedacht aan:
- Een geluidsdichte ruimte voor de uitvoering van audiometingen.
- Bij gebruikmaking van de Landolt-ringenkaart voor visusmetingen dient op een afstand van 5 meter
een permanente markering te zijn aangebracht.
- Wanneer de Landolt-ringenkaart niet is voorzien van eigen verlichting, dient de kaart te zijn verlicht
door lichtbronnen met een waarde van minimaal 500 LUX.
- De uitvoering van de test ‘kleuren zien’ moet worden uitgevoerd op een plaats waar de verlichting
voldoet aan een minimale waarde van 250 tot 350 LUX.
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Bijlage 7 Format overzicht ICT-cyclus
Jaar:….
Eerste periodieke bijeenkomst d.d.:
Aanwezige deelnemers (voorletters,
naam), vaste groep, aio’s en overige

Tweede periodieke bijeenkomst d.d.:
Aanwezige deelnemers (voorletters,
naam), vaste groep, aio’s en overige

Derde periodieke bijeenkomst d.d.:
Aanwezige deelnemers (voorletters,
naam), vaste groep, aio’s en overige

Behandelde onderwerpen

Gehanteerde toetsingsmethodieken

Resultaten uit follow-up activiteiten

Behandelde onderwerpen

Gehanteerde toetsingsmethodieken

Resultaten uit follow-up activiteiten

Behandelde onderwerpen

Gehanteerde toetsingsmethodieken

Resultaten uit follow-up activiteiten

Ondertekening opsteller:

Ondertekening gespreksleider:

Naam:

Naam:
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