Training Basisbeginselen ERD Ziektewet
Donderdag 17 juni 2021 van 16.00 uur tot 19.30 uur
Locatie
Hotel Restaurant Villa Vennendal, Vennenpad 5 te Nunspeet.

Doelgroep
(Bedrijfs)artsen werkzaam voor Bedrijfsartsen-flex en Bedrijfsartsengroep.
Maximaal 15 deelnemers.

Omschrijving training
Kern van de training zijn de veranderingen in wet- en regelgeving waardoor bedrijfs- en
verzekeringsartsen steeds meer vraagstukken op zich af zien komen vanuit de Ziektewet (bij
eigenrisicodragen ZW). Tevens wordt de samenhang met WGA-vast en WGA-flex toegelicht.
Dit alles vanuit twee perspectieven: of eigenrisicodragen of via UWV verzekerd zijn. Met dit
programma is de (bedrijfs)arts op de hoogte van de meest belangrijke zaken en zijn/haar rol in het
geheel.

Leerdoelen
De deelnemer aan dit programma:
➢ Is op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen rond preventie, ziekte en
arbeidsongeschiktheid per 1-1-2017 in de samenhang met bestaande wet- en regelgeving
➢ Kan de financiële prikkels rond ziekte en arbeidsongeschiktheid voor met name de
‘vangnetters’ benoemen en in grote lijnen toelichten
➢ Herkent het fenomeen eigenrisicodragen ZW en WGA en weet wat de verschillen zijn met
‘UWV-uitvoering’
➢ Herkent de onderdelen van de claimbeoordeling ZW en zijn rol daarin.

Accreditatie
Aangevraagd bij AbSg voor 3 punten (bedrijfsgeneeskunde).

Lesmateriaal
Door Enkwest uitgegeven boek over ZW-uitvoering, hand-outs en cases.

Kosten
175,00 euro p.p. (ex btw). Dit bedrag is inclusief locatie/catering, lesmateriaal en accreditatie.
Voor AIOS en ANIOS 50% korting.

Training Basisbeginselen ERD Ziektewet
Programma
15.45 - 16.00 uur

Inloop en ontvangst

16.00 - 17.30 uur

Achtergrond
▪ Uitleg van wet- en regelgeving ZW, het hoe en waarom van het ERD
▪ De financiële belangen daarbij voor werkgever en werknemer
▪ De wijziging in ZW: aanscherping sinds 2015 rond 2de ziektejaar
▪ Gevolgen zichtbaar in WIA: minder flex in WIA

17.30 - 18.00 uur

Pauze (hapje + drankje)

18.00 – 19.30 uur

Beoordelingssystematiek (en geen begeleiding)
▪ Claimbeoordeling: recht, hoogte en duur (algemeen)
▪ De zorgvuldigheid van de beoordeling ‘medisch ongeschikt voor zijn
arbeid
▪ EZWB (eerstejaars ZW beoordeling door UWV)
▪ Toetsing verbeterde belastbaarheid 2de ziektejaar
▪ Plicht tot re-integratie in spoor 1 (met knelpunten)
▪ Ziek bij einde dienstverband? Of juist net hersteld?

19.30 uur

Einde programma en afsluiting met drankje

