Uitdagend werk
en het loont
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Het mooiste vak van de wereld

Verzuimcontrole
Buitenland

´Mensen helpen, dat is de leidraad in het leven van een
arts. Ik heb een eigen praktijk én werk bij Eurocross.
Het is allebei mooi. In mijn praktijk voel ik mijn patiënten
letterlijk in mijn handen. En bij Eurocross help ik
mensen vanaf afstand over de hele wereld. Een
aparte tak van sport is verzuimcontrole. Daar hebben
we veel ervaring mee binnen Eurocross. We voeren
controles uit voor Nederlandse bedrijven en organisaties met medewerkers in het buitenland. Zij kunnen
niet naar een bedrijfsarts als ze ziek worden, maar
verdienen wel aandacht. Dan komen wij in beeld. Bij
verzuimcontrole is het heel belangrijk dat we snel
weten hoe de zaken er voor staan. Ik bel met de patiënt,
ik spreek de lokale arts of ik stuur iemand van onze
contactorganisatie langs. Soms is het nodig om zelf
te gaan kijken. Het is uitdagend werk en het loont.
Het helpt om mensen weer aan de gang te krijgen.’

EUROCROSS

Verzuimcontrole Buitenland
Ook medewerkers die in het buitenland wonen en/of werken, kunnen ziek
worden en verzuimen. Het is dan niet altijd eenvoudig als organisatie om
inzicht te krijgen in de vooruitzichten of grip te krijgen op het verloop van
het verzuimdossier. Dat kan bijvoorbeeld komen door de onbekendheid
met de lokale omstandigheden, een taalbarrière of de lage frequentie
waarmee een dergelijk dossier voorkomt. Eurocross Verzuimcontrole
Buitenland biedt hiervoor de oplossing.

Onze dienstverlening
Voor organisaties met internationaal opererende medewerkers kan ons Medisch Team van artsen en verpleegkundigen de verzuimcontrole in het buitenland verzorgen.
Op het moment dat een medewerker verzuimt, ontvangen
wij van onze opdrachtgever het verzoek om de medische
gegevens van de medewerker te controleren. Onze arts legt
hierna contact met de arts in het buitenland, waarbij de
aard en de duur van het verzuim in kaart gebracht worden.
Wij verzorgen ook (her)keuringen bij arbeidsongeschiktheid.
Mocht dit nodig zijn, dan kunnen wij gebruik maken van ons
internationale partnernetwerk. Wij rapporteren de resultaten
aan de (bedrijfs)arts van onze opdrachtgever. Uiteraard
gebeurt dit met inachtneming van de geldende privacywetgeving.

Waarde voor de opdrachtgever
Nederlandse bedrijven hebben volgens de wet een vergaande
zorgplicht voor de gezondheid en veiligheid van hun mede-

werkers tijdens werktijd (duty of care). Het is dus van
belang dat zij de zorg voor hun medewerkers in geval van
ziekte of calamiteiten goed geregeld hebben. Wij nemen de
zorgen uit handen van onze opdrachtgevers als zij te maken

Snel kunnen handelen en
daardoor ook snel een oplossing
of advies kunnen bieden
krijgen met verzuim in het buitenland. Wij kennen wereldwijd de weg in het medische landschap, waardoor wij snel
en doeltreffend te werk kunnen gaan. Ons netwerk bestaat
uit ziekenhuizen, artsen, klinieken, laboratoria, keuringsartsen, etc. Niet alleen weten we waar we moeten zijn, we
monitoren ook continu het service- en prijsniveau van deze
hulpverlenende instanties.

Vakmanschap
Ons Medisch Team is gespecialiseerd in het op afstand
beoordelen van medische situaties. Zij overleggen dagelijks met hun buitenlandse collega’s over deze dossiers en
kunnen een goed oordeel vormen over het verloop van een
verzuimdossier. Ook kunnen ze adviseren over de stappen
die in het verdere traject wenselijk of noodzakelijk zijn.
Door ons uitgebreide internationale partnernetwerk zijn we
over de hele wereld thuis. Dat betekent dat we snel kunnen
handelen en daardoor ook snel een oplossing of advies
kunnen bieden.

