
 
 

PanterGroep is een landelijk opererende, onafhankelijke  gecertificeerde arbodienst. 

Betrouwbaarheid, flexibiliteit en deskundigheid zijn kernwaarden in onze dienstverlening. We zijn 

goed georganiseerd, hebben korte lijnen en zijn erop gericht om u als werkgever én als werknemer 

zoveel mogelijk te ondersteunen bij preventie en verzuim. 

Onze specialisten doen hun werk met passie en met oog voor uw specifieke bedrijfscultuur. Ze 

staan u graag terzijde, binnen uw eigen bedrijf of vanuit één van onze spreekuurlocaties. 

Onze aanpak resulteert in lagere kosten, tevreden medewerkers en efficiënt, duurzaam 

verzuimmanagement. 

 

Geachte heer, mevrouw, 
  
Na een zorgvuldige voorbereidingstijd van bijna 2 jaar is het dan binnenkort zover: PanterGroep gaat 

landelijk werken vanuit Zelfstandige Behandel Centra (ZBC). Binnen de ZBC’s werken bedrijfsartsen 

nauw samen met uiteenlopende specialisten, waaronder de orthopeed, de neuroloog, de cardioloog, 

etc. Hierdoor is zeer snelle doorverwijzing mogelijk, wat leidt tot kostenbesparing voor werkgevers. 
  
De traditionele arbodienst waar de bedrijfsarts alleen een verzuimspreekuur doet, vinden wij 

achterhaald. Als werkgever krijgt u namelijk vaak niet alle duidelijkheid die u nodig heeft. 

De huisarts, de bedrijfsarts, de specialist, de psycholoog, de fysiotherapeut zijn allemaal met ziek 

gemelde werknemers bezig, maar vaak weten zij van elkaar niet of onvoldoende wat zij doen. 

 
Dat dit u als  werkgever, de zorgverzekeraar, en de inkomensverzekeraar  veel geld kost, is duidelijk.  

  
Werkwijze ZBC 

Binnen het  ZBC werkt uw bedrijfsarts nauw samen met de medisch specialist, die bij ziekte van uw 

medewerker tevens de behandelaar is. 
De bedrijfsarts coördineert de behandeling en zorgt voor snelheid in het herstelproces en duurzame 

inzetbaarheid van uw medewerker. De bedrijfsarts is voor u als werkgever altijd bereikbaar. 
 

De specialismen die wij kunnen bieden zijn: 
 Orthopedie (inclusief chirurgie) 
 Neurochirurgie 
 Neurologie 
 Cardiologie 
 Psychiatrie 
 KNO 
 Interne geneeskunde 

 
Elke dag, met of zonder afspraak  
Uw medewerker kan elke dag, met of zonder afspraak terecht bij één van de ZBC’s. 
Hij/zij wordt daar ontvangen door de bedrijfsarts die op basis van gedegen lichamelijk onderzoek 

oordeelt of de medewerker wel of niet in staat is om te werken in eigen of aangepast werken en of in 

deeltijd.   
Bij twijfel wordt direct doorverwezen naar een medisch specialist, die een diagnose en eventueel een 

behandelplan opstelt én snel gaat uitvoeren. 
De diagnose en het behandelplan worden door de bedrijfsarts en de medisch specialist gezamenlijk 

met de medewerker besproken. 
  



 
 

De bedrijfsarts zal u als werkgever op goed de hoogte houden van de mogelijkheden, de beperkingen 

en de prognose. 
  
Consulten kunnen uiteraard ook preventief worden ingezet. Met extra aandacht voor preventie 

wordt het verzuim van de toekomst voorkomen en beïnvloed. 

 
Resultaten pilot 

In de afgelopen periode zijn we vanuit ons ZBC te Utrecht gestart met een pilot. De resultaten zijn 

veelbelovend: 
 

 Het is gebleken dat circa 80% van de werknemers die  voor een consult bij een 

bedrijfsarts komt, ook een behandeling van een  specialist behoeft. Dat 

zijn per bedrijfsarts minimaal 8 verwijzingen per dag, 40 per week naar de orthopeed, 

neuroloog, cardioloog etc. 
 In de afgelopen periode waren in onze pilot al 50 verwijzingen mogelijk, waarvan 10 naar 

onze neuroloog.  
  De doorverwezen werknemers zijn dezelfde dag gezien en behandeld en konden snel 

weer aan het werk. Dit leverde een tijdsbesparing op van enkele weken ziekteverzuim, 

ofwel een minimaal gemiddelde besparing van EUR 5.000,00 per zieke medewerker. 
 Ander positief resultaat is de tevredenheid van werknemers door de efficiënte manier 

van werken. Onzekerheid over de gezondheid is weggenomen en snelle werkhervatting 

is gewaarborgd. 

 
  
Om onze werkwijze te illustreren hebben wij een bedrijfsfilm laten maken. Klik hier om deze te 

bekijken. 

 

Bent u ook geïnteresseerd om uw ziekteverzuim op deze manier terug te dringen? Wij komen 

graag de mogelijkheden met u bespreken. 

Neem contact op met uw eigen contactpersoon binnen de PanterGroep of met onze 

commercieel manager Jacqueline Hoge via j.hoge@pantergroep.nl of 06-10 19 5029. 

 

PanterGroep is beter leven 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 

M. ’t Hart 

Directeur 
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