Verzuim abonnementen
2020
Activit. Optimaal Comfort
Uurtarief bedrijfsarts
Signalering zwangerschap (na toestemming)
UWV signalering ziektewet / no-risk online
Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade (na toestemming)
Signalering samengesteld verzuim en frequent verzuim
Toesturen bedrijfsgerichte informatie aan personeelsvert. / OR
Aansluiting bij verzuimregistratiesysteem
Vaste contactpersoon / casemanager
Arbeidsomstandigheden / preventief consult *1
Melding beroepsziekten
Werkplekbezoek door de bedrijfsarts *1
Verzuim- en herstelmeldingen inclusief online verwerking
Volledige verslaglegging / dossiervorming in het kader WvP
Telefonisch overleg casemanager met werkgever tussen 2e - 5e dag
Telefonische intake casemanager met de werknemer < 5 dagen
1e spreekuur bedrijfsarts < 6 weken
Probleemanalyse en advies van de bedrijfsarts
Vervolg consulten bedrijfsarts na 8 weken
Second opinion bedrijfsarts *1
Overleg bedrijfsarts of andere professional of meer tijd (> 5 minuten)
Huisbezoek, lekencontrole (gebruik naar redelijkheid)
Spoedspreekuur aanvraag voor 9.30 uur (gebruik naar redeijkheid)
No shows': niet op tijd (is binnen 24 uur) afgemelde spreekuren en geen gehoor
bij telefonische diagnose
Opstellen concept Plan van aanpak
Plan van aanpak bespreken met werkgever en werknemer (video)
Online 42e weeksmelding bij UWV
Schriftelijke / e-mail terugkoppeling spreekuurbevindingen
Consult (Reg.) Casemanager op kantoorlocatie R'daal Arbo Impact Services
Video consult met Register Casemanager
(Telefonisch) vervolgconsulten verzuimconsulent / casemanager
Opstellen 1e jaarsevaluatie casemanager
Opstellen IZP / BML / FML / LAB (excl. consult bedrijfsarts)
Arbeidsdeskundig onderzoek (excl. reiskosten)
2e spoor re-integratietraject op basis van video consults
Management bespreking kwartaalcijfers, visie en regie
Opvragen informatie huisarts/ specialist (indicatiestelling, opstellen brief
vraagstelling, factuur behandelaar, informatie- en dossierstudie professional)
Consult bedrijfsarts t.b.v. werknemer ziek uit dienst 6-10 wkn.
Medische beoordeling en Actueel Oordeel WIA + Ziek uit dienst > 10 wkn.
Re-integratieverslag ziek uit dienst (verkort) niet medisch
Eindevaluatie Plan van aanpak ziek uit dienst (volledig) niet medisch
Socaal Medisch Overleg
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 Wordt standaard uitgevoerd en is in het abonnement inbegrepen.
o Activiteiten niet opgenomen in het abonnement. Deze kosten worden apart in rekening gebracht.

 Niet opgenomen in abonnement, activiteiten worden na accordering werkgever, achteraf gefactureerd.
*1 Verplicht na wijzigingen arbeidsomstandighedenwet per 01-07-2017.
KM vergoeding waar van toepassing € 0,60 p.km. excl. 21% BTW.
Arbo Impact Services BV
Bovendonk 11-B – 4707 ZH Roosendaal
Postbus 3341 – 4700 GH Roosendaal
www.arboimpactservices.nl / info@arboimpact.nl
Tel. 088 - 7302010 / Fax 0842 – 153487
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