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ArboVitafe

Kf ant.enservice
Tel: 0BB 462 40 00
Fax: 088 462 40 99
Teamhoofd : C. van de Mars

InstanLie : 28285

Post.bus 1-'7Ll , 3 800 BS Amersf oort

Connexxion Midden Noord
T.a.v. afdeling HRM
Splijtbakweg 101
1333 H,f Al-mere

Datum : 26 november 20l.2

Betreft
Ons nummer
BSN
Uw nummer
Aanvang verzuim

: Probleemanalyse en Reïntegratieadvies
:23f5L65

:

Geachte relat.ie,

Uw medewerker Dhr. P.A. Blankman is volgens de door ons verzamelde
informatie dreigend langdurig arbeidsongeschikt. ïn verband hiermee hebben
wij een Probleemanalyse gemaakt en een Reïntegrat.ieadvies opgesteld.

Bij deze brief onLvangL u de Probfeemanalyse en Reintegratieadvies. De Wet
Verbelering PoortwachLer verplicht u binnen Lwee weken na ontvangst. van dit
advies/ samen met uw medewerker een Plan van Aanpak op te steflen. Hierbij
kunt u gebruik maken van dit advies. Indien nodig willen we u daar graag bij
ondersLeunen. Wift u een kopie van het overeengekomen Plan van Aanpak binnen
Lwee weken naar ons opsturen? Naar aanlelding van dit plan maken wij nadere
afspraken met uw medewerker.

De verzuimbegeleiding wordt voorLgezet zoafs de tr^treL Verbeterinq Poortwachter
dat vereisL: minimaal één keer per zes weken wordt Dhr. P.A. Blankman door
ons begeleid. Uíteraard stoppen wij met. onze begeleiding a1s uw medewerker
j-n deze periode uit dienst gaat. Daarom is heL van groot belang dal u ons in
dat geval tijdig informeert. Zeker omdaL de wet Verlenging
Loondoorbet.alingsverplichting verplicht sLelt dat. UWV een
reintegï:aLieverslag ontvangt bij uitdienstLreding van medewerkers die zes
weken of langer verzuimen. Wíj zorgen er dan voor dal uw medewerker het
arbodíenstdeef wan het werslag ontvangt.

Deze Probleemanalyse en heL advies zijn met. uw medewerker besproken.

Mocht u nog vragen hebben over deze brief of de bijlagen, dan kunt u mij
alrijd bel]en.

Met vriendeli-jke groet,

C. van de
Bedrij fsar -*
P.S.: wij verzoeken u eventuele aanvullingen of correcties, van de in het

briefhoofd vermelde gegevens, door te geven via het bovenstaande
telefoonnummer
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Werkgever
Naam cfiënL
Functienaam
Geboortedatum
BSN
Aanvang verzuim
Voorafgaande periodes (ArL.29.5) : N.v.t.
Datum Probfeemanalyse
OpgesLeld door

: Connexxion Midden Noord
-- -- --:-Dhr. P.A. Bf ankman_-

: 5 oktober 20L2

: 26 november 20L2
: C. van de Bedrijfsarts

1. Verzamelde informatie

l-.1 Werknemer en functie

Functienaam:
chauf f eur

In dienst sinds:
4 september I97B

Arbeidspatroon:
40,0 uur, 7 dagen per week

Kenmerkende belasting :

statische belasting; klantcontacten, adminsitraiteve afwikkeling

Taken en concrete werkzaamheden:
personenvervoer

1 t D^hó?kingen werknemer, knelpunten in eigen functie en arbeidsverhoudingerir, á !u!/e!

- Beperkingen werknemer:
lichte beperking voor langdurig zit.ten/staan (grote afwisseling in
werkhouding noodzakelijk) en lopen qua duurbelasting

- Knelpunten in eigen functie:
de belast.ing overstijgt momenteel de belastbaarheid; verder geen knelpunt.en

Arbeidsverhoudingen:
geen bij zonderheden

1.3 Rel-evante informatie uit. RI&E, PAGO en verzuimhistorie

bekende belasLlng t.a.w. statische belasting

2. Beoordeling

2.1- Oorzaken van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

Oorzaak:
de belasting in werk draagt nu niet postief bij in het herstel

Toelichting:
de heer wordt door specialist behandeld

2.2 Arbeídsmogelijkheden op korte termijn of lange termijn
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Op korLe termijn:
aan de orde

op fange termijn:
- aan de orde

2.3 Mogelijkheden voor rerntegratie in eigen werk of ander werk

Eigen werk:
op middellange termijn mogelijk

Ander werk:
kan worden geexploreerd; vervangend werk is mogelijk

2.4 Risico op langdurig verzuim zonder interventie

reeel

3. Concfusie van de Probfeemanalyse

Conclusie:
Dreigend langdurig verzuim

VerwachLe verzuimduur tot volledig herstel:
- hersLefbefoop verloopL gecompliceerd

'_t'oe 
-L 1c-rrt ang :

risicofactoren die bijdragen tot de medische problemateik zuflen zoveel-
mogelijk gemeden moeten worden; beLrokkenen zal hierin zeff ook een
belangrijke ro1 kunnen spelen

4. Advies aan de werknemer en werkgever

4.1 Eínddoel / verwachtingen van de Reïntegratie

Werkhervatting ín de eigen functie

Toelichting:
Wel is er m.i. sprake van een grote kwetsbaarheid gezien de st,at.ische
belasting in het werk; beLrokkene zal daar woor moeten compenseren

4.2 Planning naar einddoel en stappen in werkhervatting

AnzeL in tijdelijk passend werk,' waarna onder een tijdsconLingente opbouw
.., heL eigen werk weer herwat wordt; bij sLagnatíe rond herstef en reint.egratie

alternateiven onderzoeken,
Zie verder de werkhervattingsadwiezen vanwege nu nog steeds nieuwe medische
ontwikkelingen.

4.3 Aanbevelingen voor activiteiten

Advies aan de werkgever:
biedt mogelijkheid tot passend werk,' en een tijdscontingent.e opbouw eigen
werk,' mijdt in eerst instantie een langere duurbelasting bij ritten

Advies aan de werknemer:
Beweeg veelvuldig; ook bij aanvang eigen werk (zowel tijdens uit.voer werk
a1s in pauzes) en houdt dit aan.
U kunt momenteel uitvoer geven aan werkzaamheden waa::bij u met regelmaat
kunt vertreden.

Voorgenomen actie (s) erbovitale:
periodiek consulten; evt. verwijzing bij stagnatie reintegratie op



r

middellange termijn 9utierlijk bij 20 weken)

4 . 4 Evaluat.iemomenten

Werkgever en werknemer:
2 wekelijks

ArboVit.ale en werknemer:
minst.ens eens per 6 weken,- op indicatie vaker

4.5 Financiêle aspecLen en andere informatie voor de werkgever

5. Visie van de werknemer op de Probleemanalyse

Betrokkene voorziet. nu problemen (en ervaart deze ook) bij langer zitten.
Toch kan hij zich moeilijk richten op het veefvuldig veranderen van de
fysieke werkhouding (bijv. Lijdens vergaderingen)

ArboVitale B-V.
K.v.K. 24371428

ArboVitale maakt deel uit van het Zorg
van de Zaak Netwerk
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Connerc<ion Openbaar Vervoer

T'av Dhr. E" van Zetten

Splijtbakweg 101

1333 HJ Almere

Betreft : Eindevaluatie interventie Dhr.

Almere, 20-05-2013

Geachte heer Blankman,

P.A, Blankman (Geb. datum: 18-07-1956)

Sinds 27-02-2013 heeft uw medewerker de heer Blankman bij ïGRA het programma standaard

gedragsmatige fysieke training gevolgd. Op 16-05-2013 heeft de eindevaluatie plaatsgevonden om de

vorderingen te meten, Cliënt geeft aan verder door te gaan met fysieke training, De doelstellingen

welke met cliënt bij aanvang van het programma zijn gesteld zijn gehaald, Het eindverslag van deze

interventie is verstuurd naar de bedrijfsarts. Voor inhoudelijke vragen over het traject verwijs ik u

naar de bedrijfsarts.

Evaluatie:
Cliënt voelt zich een stuk beter dan 3 maanden geleden. Heeft het traject als erg positief en prettig
ervaren. Cliënt wil graag doorgaan met spoften, Beweegt soepeler, klachten zitten hem niet meer zo

in de weg, algeheel welbevinden is verhoogd.
PSK rug:vanaf tussentijdse evaluatie tot nu:
60 min wandelen oneffen terrein 20-> I7
3 uur achtereen rijden in bus: 47-> 72

opstaan uit bed: 15-> 0

De slaapapneu zorgt regelmatig voor erg weinig energie. Cliënt heeft erg veel last van geirriteerde
luchtwegen, is veet verkouden en hij heeft het idee dat dit door de apneumachine komt. Hij gaat
komende maand weer naar de longads,
ClÍënt is een aantal kilo afgevallen, maar nog onvoldoende voor een gezond gewicht. Dit komt mede
door de lage belastbaarheid die ervoor heeft gezorgd dat hij niet altijd (even fanatiek)kon trainen.
Rugklachten zijn enorm afgenomen door dit traject. Niet verdwenen/ maar hij zit zelf in dat de training
een positieve invloed heeft op zjn rugklachten,
Cliënt denkt zelf dat hij 4 uur per dag arbeid kan verrichten bij Conne>xion voor 4 dagen in de week.
Mijns inziens kan dat in de toekomst meer worden als hij met de longats een oplossing kan vinden
voor het slechte slapen door de apneu en hij vervangende werkzaamheden kan uitvoeren, waarbij
cliënt meer van houding kan wisselen dan bij zijn werk als buschauffeur. Dit in verband met de
veneuze klachten in de benen,
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Na het traJ'ect:

Cliënt wil graag blijven sporten bij ProActief. Mijn advies is om 3 x per week te blijven spoten,
waarvan 1 x per week met een personal trainer. Daarnaast is mijn advles om voorlopig minimaal 1 x
per week te blijven floaten. Hij maakt gebruik van onze aanbieding: bij afsluiten jaarlidmaatschap
volgens voorwaarden conne>xion lldmaatschap mag hij 3 mrid 1 x per week gratis floaten,
Mijn advies is tevens om door te gaan met de begeleiding van de dietist. Dit vindt hij zelf ook
verstandig. Vervolgafspraak is al gemaakt,
Clíënt blijft dagelijks wandelen (met de hond). Hierin bouwt hij zelfstandig de duur van de
wandelingen op, Cliënt loopt nu 60 min en mÍjn advies is om hier dagelijk minimaal 2 x 60 min van te
maken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en/of verdere

informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

K.L
Bed rijfsfysiothera peut
Tigra Almere


