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Door wie wordt u geholpen?
Mkbasics.nl heeft meerdere professionals die werknemers begeleiden. U bent uitgenodigd
bij een arts die in opleiding is om zich te specialiseren tot bedrijfsarts (AIOS). De arts in
opleiding wordt altijd begeleid door een praktijkopleider, een geregistreerd bedrijfsarts
die eindverantwoordelijk is voor uw dossier. Mkbasics.nl is een gecertificeerde arbodienst
die de bevoegdheid heeft om bedrijfsartsen op te leiden. Er wordt regelmatig onderzocht
of onze opleiding nog steeds voldoet aan de strenge regels vanuit de beroepsgroep.

Wat betekent een afspraak met een AIOS
bedrijfsgeneeskunde?
Bij het eerste contact zal uw arts aangeven dat hij/zij in
opleiding is tot bedrijfsarts en u ook aangeven wie de
praktijkopleider is. Om het leerproces te begeleiden is het
mogelijk dat de praktijkopleider bij uw consult aanwezig is.
Er kan mogelijk een video-opname worden gemaakt tijdens
het spreekuur. Dit doen we om consulten na te bespreken
en om de gespreksvaardigheid van de bedrijfsarts in
opleiding te beoordelen.

Om bedrijfsartsen goed op te leiden, stellen we het zeer
op prijs als u toestemming wilt geven voor de aanwezigheid
van de praktijkopleider bij het consult en voor het eventueel
maken van een video-opname. Zo’n opleidingsopname 
wordt door ons direct na de beoordeling verwijderd. Wilt u 
liever niet dat er opnames worden gemaakt, dan kunt u dat 
op ieder moment aan ons kenbaar maken.

Uw privacy is goed geborgd
In onze rapportages ziet u de naam van uw bedrijfsarts in
opleiding en ook de naam van de praktijkopleider omdat
deze eindverantwoordelijk is voor de behandeling. Er is dan
ook regelmatig afstemming tussen de opleider en AIOS om
te zorgen dat uw begeleiding op de juiste wijze plaatsvindt.
Verder heeft de praktijkopleider van de AIOS toegang tot
de gegevens van uw medisch dossier, maar alleen als dat
nodig is. Uw privacy is daarbij altijd geborgd, omdat alle
activiteiten van de bedrijfsarts in opleiding en de praktijk- 
opleider vallen onder het medisch beroepsgeheim, zoals
vastgelegd in de wet BIG. Daarnaast zijn de wettelijke 
regelsvan de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst
(WGBO) van toepassing.

Zorgvuldige begeleiding
U heeft altijd de mogelijkheid om de praktijkopleider te
spreken. Het kan ook zijn dat u van uw arts hoort dat hij/zij

eerst wil afstemmen met de praktijkopleider voordat u
advies krijgt. Mogelijk komt de praktijkopleider bij het consult
om samen naar de situatie te kijken. Ook kan het zijn dat  
de opleider uw begeleiding overneemt. Vanzelfsprekend 
gebeurt dit alles in overleg met u. Heeft u bezwaar tegen de 
begeleiding door een bedrijfsarts in opleiding, dan kunt u dat
aangeven en zoeken we een andere arts.
 
Wie u ook ziet: u kunt erop rekenen, dat de kwaliteit van 
onze zorg gewaarborgd is en blijft. Heeft u nog een vraag 
hierover? Stel deze gerust aan uw arts.

Hoe ziet de opleiding tot bedrijfsarts eruit?

De opleiding tot het medisch specialisme bedrijfsarts
duurt minimaal vier jaar. De opleiding bestaat uit theorie
en praktijk. Voor het onderwijs in de praktijk is een praktijk-
opleider verantwoordelijk. Dit is altijd een bedrijfsarts met
extra scholing om de begeleiding van uw arts te mogen
uitvoeren. De praktijkopleider ziet er op toe dat u als
onze cliënt een goede begeleiding krijgt bij uw
behandeling.

Hoe ziet de opleiding tot bedrijfsarts eruit?

Uw arts is afgestudeerd en heeft vaak al werkervaring
opgedaan in het ziekenhuis of op andere plaatsen in de
geneeskunde. Alle artsen die starten bij mkbasics.nl, 
volgen eerst een interne opleiding.
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