Medische informatie
Waarom dit formulier? Als een werknemer langere tijd ziek is, brengt de bedrijfsarts zijn of haar medische situatie in kaart: wat zijn de klachten
en hoe ernstig zijn ze? Wat is de prognose? Is er sprake van een medische eindtoestand, of valt verbetering of verdere verslechtering van de
situatie te verwachten? Deze gegevens worden met dit formulier vastgelegd. Bewaar bij de medische informatie ook de gegevens die u
eventueel van een huisarts of specialist krijgt.
Wanneer wordt dit formulier ingevuld? De bedrijfsarts legt medische informatie vast in dit formulier vanaf het moment van opstellen van de
probleemanalyse & advies plan van aanpak reïntegratie. Tijdens de hele periode van arbeidongeschiktheid vult de bedrijfsarts de gegevens
aan tot het moment dat een werknemer een WIA uitkering aanvraagt of een Ziektewet uitkering aanvraagt omdat zijn/ haar dienstverband
eindigt.
Wat doet u met dit formulier? De bedrijfsarts zorgt ervoor dat de werknemer tijdig een kopie krijgt op het moment dat hij/zij een WIA uitkering
aanvraagt of voor afloop van het dienstverband wanneer u ziek uit dienst gaat.
Meer informatie? U vindt meer informatie op www.uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon via 0900 - 9294 (lokaal tarief).

1. Werknemer gegevens:
Naam:
Burger Service Nummer:

2. Werkgever gegevens:
Werkgever:
Postcode werkgever:

3. CAS code:
3.1 Diagnosecode:
3.2 Datum eerste onderzoek:
3.3 Data contact met werknemer:

Er hebben gedurende de gehele arbeidsongeschiktheidperiode periodieke
contactmomenten / spreekuurafspraken met werknemer plaatsgevonden.

4. Medische informatie / decursus:
Beschrijf voor zover relevant:
-

hoe is de verzuimsituatie is ontstaan,
wat is eraan gedaan door de werknemer zelf, de curatieve sector, de bedrijfsarts, derden (indien van toepassing).
welke factoren een rol speelden bij het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid? (medisch persoonlijke factoren, de privé en werksituatie)
of er sprake is van een medische eindtoestand en/of er een verdere verbetering / verslechtering van de situatie valt te verwachten.
of en zo ja waarom er van geadviseerde protocollen / richtlijnen / leidraden werd afgeweken?
of er afstemming is geweest met de curatieve sector en zo ja, of er verschillen van inzicht waren over herstel en werkhervatting.



geef toelichting:

5. Bijlage(n):
Geef aan welke relevante bijlagen u meestuurt.
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6. Verklaring bedrijfsarts:
Is de werknemer volledig én duurzaam arbeidongeschikt?


nee.



ja. Ik verklaar dat bovengenoemde werknemer volledig én duurzaam arbeidongeschikt is en er sprake is van een
stabiele situatie. Deze verklaring is mede gebaseerd op een verklaring van de behandelende medisch specialist.

7. Ondertekening:

bedrijfsarts.
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