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Wie zijn wij?
De bedrijfsartsen van Mutsaers & Sloot zijn gecertificeerde bedrijfsartsen die flexibel
inspringen op de vraag van de klant. Wij hebben werken hoog in het vaandel staan. Niet alleen
omdat verzuim geld kost, maar omdat wij van mening zijn dat werken goed is voor een mens.
Het geeft ritme en structuur, het geeft voldoening om zinvol en productief te zijn. Tevens
ontmoet je andere mensen en blijf je sociaal actief.
Mutsaers & Sloot zijn actief op het gebied van preventie, re-integratie en optimaliseren van
arbeidsomstandigheden. Behalve bedrijfsartsen hebben wij een netwerk van deskundigen om
ons hierin te adviseren. Vóór wij een contract afsluiten, maken wij uitgebreid kennis met de
klant. Wij inventariseren wat wij voor de klant kunnen betekenen maar vooral wat de klant zelf
kan doen, om zodoende kosten te besparen.
Wij hebben de ambitie om een kleine maatschap te blijven om het persoonlijk contact met de
klant te behouden. Hierdoor kunnen we de klanten voorzien van adequate
bedrijfsgezondheidszorg. We kennen immers de problematiek van de klant en kunnen hier
snel en adequaat op inspringen.

Mutsaers & Sloot - Langvennen Oost 147 - 5061 DR Oisterwijk - Tel: 013-5210488

Pagina 2/10

Missie
Mutsaers & Sloot ondersteunt de werkgever bij het opstellen van een renderend
gezondheidsbeleid.
We streven samen met de werkgever de onderstaande doelstellingen na:
· Bewaken en bevorderen van de gezondheid van werknemers in relatie tot het werk.
· Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele
medewerkers, waarbij aandacht voor o.a. leefstijl en leeftijd-gerelateerde klachten.
· Adviseren over optimale arbeidsomstandigheden.
· Preventie van arbeidsgebonden aandoeningen en beroepsziekten.
· Preventie van (ziekte)verzuim.
· Actieve betrokkenheid van lijnmanagement.
· Kostenbeheersing tgv verzuim en WIA-instroom.
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Visie
Voor Mutsaers & Sloot is de gezondheid van de medewerkers, in relatie tot hun werk, het
onderwerp waarop gefocust wordt. Wij trachten deze gezondheid te beschermen, te bewaken
en te bevorderen. Wij streven binnen onze flexibele dienstverlening samen met de werkgever
een gezonde werknemer en een zo laag mogelijk verzuim na.
Tal van ontwikkelingen hebben invloed op de rol en positie van de bedrijfsarts. Denk aan alle
veranderingen binnen de sociale wetgeving, de vergrijzing en de economische ontwikkelingen.
In de bestaande "bolwerken" van gecertificeerde Arbo-diensten kan men niet snel en adequaat
reageren op deze veranderingen. De bedrijfsartsen binnen deze diensten kunnen niet doen
waarvoor ze eigenlijk voor opgeleid zijn.
De liberalisering van de ARBO markt op 1 juli 2005 heeft er toe geleid dat bedrijven niet meer
verplicht zijn zich aan te sluiten bij een Arbo-dienst. Werkgevers zijn echter nog wel verplicht
om zich te laten ondersteunen/adviseren door een deskundige bij de uitvoering van de
Arbo-wet. Voor de bedrijfsgezondheidszorg betekent dit dat er een overeenkomst moet
bestaan met een geregistreerde bedrijfsarts.
Hier kan de maatschap Mutsaers & Sloot mogelijk iets voor u betekenen daar wij
geregistreerde bedrijfs- en verzekeringsartsen zijn die tevens beschikken over een ruime
werkervaring.
Wij zijn, in tegenstelling tot veel van onze collega´s, al vele jaren actief als vrijgevestigde
bedrijfsartsen en hebben inmiddels een solide en betrouwbare organisatie opgezet met een
breed assortiment aan producten waarop u en uw medewerkers kunnen bouwen.
Omdat de meeste verzuimproblemen het beste binnen het bedrijf kunnen worden opgelost,
kiezen wij er voor spreekuur binnen het bedrijf te houden. Dit geeft voor alle partijen de kortste
communicatie lijnen. Planning van het spreekuur kunt u in eigen hand houden. Eventueel kan
op indicatie een spreekuur op een andere spreekuurlocatie worden gehouden.
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Producten
Verzuimbegeleiding en reïntegratie
· Verzuimspreekuur op locatie.
· Het begeleiden van de reïntegratie van medewerkers.
· Het opstellen van een probleemanalyse bij dreigend langdurig verzuim en het ondersteunen
bij het opstellen van een plan van aanpak.
· Bewaken en adviseren in het kader van de wet verbetering poortwachter.
· Doorverwijzen naar fysiotherapie, psychologen en/of specialisten.
· Advisering m.b.t. de inzet van reïntegratiebedrijven en deelname aan
reconditioneringsprogramma´s.
· Advisering en begeleiding van aanvragen WIA bij het UWV.
· Advisering en ondersteuning bij bezwaar en beroepsprocedures in het kader van WAO/WIA
beoordelingen.
· Advisering en ondersteuning bij letselschades.
· Verzekeringsgeneeskundige expertise tbv UWV of verzekeraars.

Preventie
· Advisering bij het opstellen van een verzuimprocedure en verzuimreglement.
· Werkplekanalyses.
· Advisering en ondersteuning bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
· Het coachen en bedrijfsgericht trainen van leidinggevende m.b.t. de verzuimbegeleiding.
· Het verzorgen van een "arbeidsgezondheidskundig" spreekuur voor werknemers.
· Het geven van voorlichting over gezondheidsrisico´s in relatie tot het werk.
· Het opzetten van een beleid t.a.v. Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en het verzorgen
van de uitvoering.
· Het uitvoeren van medische keuringen: aanstellingskeuringen voor risicovolle functies,
rijbewijskeuringen, taxikeuringen en vaccinatieprogramma´s.
· Het direct verwijzen naar medisch specialisten bij arbeidsgerelateerde
gezondheidsproblemen.
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Dienstverlening
Mutsaers & Sloot staan borg voor een flexibele dienstverlening in een steeds maar weer
veranderende markt waarbij we snel inspelen op de vraag van werkgever en werknemer.
Het complexe vraagstuk rond ziekteverzuim wordt bepaald door meerdere factoren.
Niet alles kan door de bedrijfsarts opgelost worden en het zal dan ook aankomen op een
goede samenwerking tussen alle partijen betrokken in deze complexe materie.
De bedrijfsartsen van Mutsaers & Sloot zijn zich dit goed bewust en zijn bij uitstek in staat om
medische van niet-medische problemen te onderscheiden. Waar nodig zal de bedrijfsarts
gebruik maken van adviseurs binnen uw eigen organisatie zoals de personeelsfunctionaris,
preventiemedewerker of van externe deskundigen zoals huisarts, bedrijfsmaatschappelijk
werker, medisch specialist en andere Arbo-deskundigen. Bij voorkeur werken we daarom op
locatie bij het bedrijf. Hierdoor wordt een helder beeld verkregen van de aard van de
werkzaamheden, de belasting, de arbeidsverhoudingen en de communicatielijnen zijn kort.
De bedrijfsartsen van Mutsaers & Sloot rekenen de totale bedrijfsgezondheidszorg tot hun
taak en met behulp van een breed assortiment aan producten beperken ze zich niet alleen tot
het uitvoeren van verzuimcontroles.
Een goed verzuimbeleid behoort immers onderdeel uit te maken van het totale pakket
bedrijfsgezondheidszorg waarbij het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid
van werknemers voorop staat.
Dit kan men alleen bereiken door naast de persoonlijke advisering van werknemers bij verzuim
en reïntegratie ook de werkgever en personeelsvertegenwoordiging te adviseren over
verbeteringen in de arbeidsomstandigheden.
Het samen afstemmen van beleid, zowel op individueel niveau als op bedrijfsniveau leidt tot
een verlaging van het verzuim, een betere werkomgeving en minder beroepsziekten.
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Contact
Adres
Langvennen Oost 147
5061 DR Oisterwijk
Telefoon: 013 - 521 04 88
e-mail:info@mutsaers-sloot.nl
Gehele website in pdf:
Voor de klachtenregeling van Mutsaers & Sloot klik hier

Bedrijfsartsen
R.H.W. Mutsaers
e-mail: mutsaers@mutsaers-sloot.nl
meer info
H.C. Sloot
e-mail: sloot@mutsaers-sloot.nl
meer info
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Samenwerking
Mutsaers & Sloot werken samen met:

· Geregistreerde bedrijfsartsen
· Bedrijfsmaatschappelijk werk
· Bedrijfspsychologen
· Arbeidshygiënisten
· Veiligheidskundigen
· Ergonomen
· Bedrijfsfysiotherapie
· Arbeidsdeskundigen
· Mediators
· Privéklinieken
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Klachtenregeling Mutsaers & Sloot, Bedrijfs- en verzekeringsartsen
Doel
Het doel van deze regeling is om corrigerende of preventieve maatregelen te nemen ter
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
De klachtenregeling is niet bedoeld als onvrede inzake een hervattingsadvies van de
bedrijfsarts. Indien men het niet eens is met een hervattingsadvies van de bedrijfsarts, kan
men zich wenden tot het UWV voor een deskundigen oordeel.
De klachtenregeling is ook niet bedoeld voor het indienen van schadeclaims. Hiervoor kunt u
zich wenden tot de civiele rechter.
Procedure
1. Indien een klacht binnenkomt, ontvangt de klager binnen 5 werkdagen een schriftelijke
bevestiging.
2. De bedrijfsarts beoordeelt of de klacht in behandeling wordt genomen.
3. Indien de klacht in behandeling wordt genomen, verder met punt 4, anders verder met punt 3.1.
3.1 De bedrijfsarts informeert de klager schriftelijk, met redenen omkleed, omtrent de afwijzing van
de klacht, en registreert de gegevens in het klachtenoverzicht.
4. Indien de klacht gericht is tegen bedrijfsarts Mutsaers, zal bedrijfsarts Sloot de klacht in
behandeling nemen en omgekeerd.
5. De bedrijfsarts draagt zorg voor een objectieve analyse en zal klager de gelegenheid geven de
klacht mondeling (telefonisch of op kantoor) toe te lichten.
6. Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan en worden, indien van
toepassing, corrigerende en preventieve maatregelen genomen.
7. De klager ontvangt binnen 3 weken een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.
8. De preventieve en corrigerende maatregelen worden uitgevoerd en vastgelegd in het klachten
overzicht.
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Links
www.arboportaal.nl
Een website waar je alles kan vinden over arbeidsomstandigheden
www.knmg.nl
KNMG - Federatie van beroepsverenigingen van artsen
www.beroepsziekten.nl
NCvB -Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
www.uwv.nl
De UWV houdt haar website actueel en u kunt hier alle informatie over de uitvoering van de
sociale wetten vinden
www.szw.nl
Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid biedt actuele informatie over alle
regelingen die met werk te maken hebben.
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