
Arbeidstherapie 
Hoe gaat het in zijn werk? 
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Na een lange periode van ziekte is het niet altijd duidelijk wat een 
medewerker wel en niet kan. In enkele gevallen is de belastbaarheid nog 
laag. Het is het verstandig om deze met het arbeidsritme weer op te 
bouwen. Hiervoor wordt dan vaak het begrip ‘arbeidstherapie’ 
gehanteerd. De term ‘arbeidstherapie’ gaat gepaard met spelregels en wij 
willen u in deze folder hier graag over informeren. 

Wat is arbeidstherapie? 
Van een medewerker die langdurig ziek is geweest of die met ernstige 
lichamelijke of psychische klachten kampt, is het niet altijd duidelijk wat de 
arbeidsmogelijkheden precies zijn en deze kunnen aan het begin van een 
herstelproces nog erg beperkt zijn of nogal wisselen. Arbeidstherapie kan 
dan helpen om daar beter zicht op te krijgen. Arbeidstherapie moet 
beschouwd worden als een test- of opbouwfase zonder dat er directe 
verwachtingen kunnen worden uitgesproken of dat er loonwaarde aan 
kan worden gekoppeld. Met behulp van concrete werkzaamheden wordt 
uitgeprobeerd waartoe de medewerker in staat is. Werken op 
arbeidstherapeutische basis betekent dat de medewerker formeel nog als 
volledig ziek wordt beschouwd en ook boven op de normale formatie 
wordt ingepland. 

Rol van de bedrijfsarts 
Arbeidstherapie kan alleen worden ingezet op advies van de bedrijfsarts. 
De bedrijfsarts geeft werkgever en werknemer duidelijk aan welke 
beperkingen aanwezig zijn, waarom nu arbeidstherapie aan de orde is en 
om welke werkzaamheden het gaat. Verder maakt hij afspraken over de 
opbouw van uren en de vervolgafspraken tijdens en na de 
arbeidstherapie. Na afloop volgt er een advies van de bedrijfsarts over het 
vervolg van het re-integratietraject.  
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Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 
De inzet van arbeidstherapie is aan regels gebonden. De arbeidstherapie 
mag niet gelijk worden gesteld aan bezigheidstherapie en moet dus  
onderdeel van een re-integratietraject dat is gericht op de terugkeer in het 
werk. Bij arbeidstherapie staat de werknemer formeel nog 100% ziek. Hij  
wordt toegevoegd aan de normale bezetting, zodat er druk op de zieke 
werknemer komt te staan om een productieve prestatie te leveren. Hij  
kan op elk moment aangeven dat het werk te zwaar wordt en om een 
aanpassing vragen, zo nodig stoppen als er nadelige gevolgen voor zijn 
gezondheid kunnen zijn. De begeleiding dient ook van dien aard te zijn 
dat een regelmatige evaluatie met de leidinggevende snel mogelijk is.  

Duur arbeidstherapie 
De bedrijfsarts, de werkgever en de medewerker spreken samen af hoe 
lang de arbeidstherapie wordt ingezet. UWV, Verzekeraars, werkgevers- 
en werknemers organisaties zi jn overeengekomen dat een 
arbeidstherapeutische periode niet langer mag duren dan 1 maand.  

Omzetting naar loonwaarde 
Na de arbeidstherapeutische periode, dient de werkgever een 
loonwaarde te worden bepaald voor de uit te voeren werkzaamheden. Dit 
is vooral van belang uit oogpunt van zorgvuldige registratie en verplicht 
voor werkgevers, die verzekerd zijn. De bedrijfsarts geeft wel adviezen 
over uren en aanpassingen, heeft echter geen rol in de bepaling van de 
loonwaarde.  

Zijn er consequenties voor het loon? 
Bij arbeidstherapie staan de werknemer formeel nog op 100% ziek. De 
loondoorbetaling gaat normaal door conform WULBZ en eventuele CAO 
afspraken.  

Is arbeidstherapie vrijblijvend? 
Arbeidstherapie geeft de werknemer weliswaar het recht om aan te geven 
dat het werk uit medisch oogpunt te zwaar is en het werk vervolgens te 
stoppen, het is echter niet vrijblijvend. Anders dan medische redenen zijn 
geen reden om niet op het werk te komen. Voor het niet komen, b.v. voor 
familieaangelegenheden moet een werknemer in arbeidstherapie net zo 
goed een vrije dag opnemen als iedere andere medewerker.  

Mag een werkgever arbeidstherapie weigeren?  
Als de bedrijfsarts arbeidstherapie adviseert, worden werkgever en 
werknemer geacht dat advies op te volgen. Volgens de Wet Verbetering 
Poortwachter moeten werkgever en werknemer samen alles in het werk 
stellen om de werknemer weer aan het werk te helpen. Arbeidstherapie is 
altijd onderdeel van een uitgebreider terugkeerplan. Een werkgever kan 
goede redenen hebben om niet mee te werken aan een 
arbeidstherapeutische hervatting. Zo kan het voorkomen dat 
arbeidstherapie bij de werkgever niet goed uit komt, b.v. als de druk op 
het werk erg hoog is en er geen tijd of ruimte is om een zieke medewerker 
te begeleiden. Dan heeft de werkgever goede reden om op dat moment 
even niet mee te werken aan arbeidstherapie.  

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst
Tel: 085-8771320
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