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Profiel: 

Als bedrijfsarts motiveer en coach ik cliënten, door veel uitleg en stimulering, hoe zij zelf herstel/genezing kunnen 
bevorderen. Door in het begin zorgvuldig te inventariseren wat er nodig is en de inzet hiervan, beperk je de 
uiteindelijke ziekteduur. Daarbij is het belangrijk dat ook herstelbelemmerende factoren in privé en/of werksfeer niet 
vermeden worden.  
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Opleidingen: 

Talen: 
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!

Naam Theo Buit

Geboortedatum 18-10-1957

Woonplaats Drachten

Datum Opleiding Naam opleidingsinstituut

’75 – ‘82 Geneeskunde Rijks Universiteit Groningen

’83 – ‘84 Huisartsopleiding Rijks Universiteit Groningen

’87 – ‘90 Sociale Geneeskunde tak bedrijfsarts afgesloten met 
het behalen van de Zielhuispenning voor de beste 
onderzoeksscriptie van dat jaar. 

CORVU Amsterdam

Woord Geschrift

Nederlands goed goed

Fries redelijk niet

Engels goed redelijk

Duits goed redelijk



Werkervaring: 

!

!
!
!

!

01-09-2014 – heden Zelfstandig werkend bedrijfsarts. 

01-09-2011 – 01-09-2014 Arboned 

Stafbedrijfsarts divisie Verzekerd

Hierbij heb ik geholpen een nieuwe divisie op te zetten waarbij 
samenwerking met de inkomensverzekeraars centraal staat. 

Door vroegtijdig de juiste acties/interventies te ondernemen verlaag je 
de schadelast voor de verzekeraar en maak je werkgever en 
werknemer blij met een actief beleid. 

01-01-1999 – 01-09-2011 Achmea Vitale (voorheen Commit)

Senior-bedrijfsarts (vakinhoudelijk coördinator)

Arbodienst als onderdeel van Verzekeraar Achmea. Verzorgt zowel de 
grootmarkt als het midden en kleinbedrijf 

Momenteel werkzaam voor 1SZ met Interpolis als verzekeraar. Sterk 
doorgevoerde 1 loket gedachte voor uitkeringen en inzet arbodienst bij 
ziekte.  

Met de huidige 1 loket aanpak is er sprake van sterke daling van 
uitkeringstrajecten t.g.v. ziekte. Dit t.g.v. snelle inzet van providers, 
indien nodig, met sneller herstel als gevolg. 

16-06-1986 – 01-01-1999 Arbo Unie

Bedrijfsarts

Arbodienst werkzaam binnen volledige werkveld in Nederland 

Werkzaam geweest binnen oa. Gemeente, Onderwijs, Bouw, Industrie 

1984 – 16-06-1986 Huisartsenpraktijk Dijkstra in Drachten 

Huisarts 

Zelfstandige huisartsenpraktijk die participeerde in avond – en 
weekenddiensten. 
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Trainingen en Bijscholing: 

!
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Datum Naam training

2014 Columbuslezing 14-04-2014 (ID nummer: 177495)

2014 " Komt een vrouw/man bij de bedrijfsarts (m/v) " (ID nummer: 179451)

2014 Bedrijfsarts en Beroepsgoederenvervoer (ID nummer: 170787)

2014 Cursusdag Supervisoren ArboNed (ID nummer: 171866)

2014 Participatiemaatschappij; een nieuwe lente? (ID nummer: 171393)

2014 ZorgSaam&ZelfredSaam, duurzame participatie (ID nummer: 169646)

2013 Netwerk bedrijfsartsen: praktijk onderste extremiteit (ID nummer: 162664)

2013 Columbuslezing 11 november 2013 (ID nummer: 163722)

2013 De werknemer met het CVA (ID nummer: 150346)

2013 Allemaal digitaal ? (ID nummer: 155970)

2013 Update wet- en regelgeving Sociale Zekerheid (ID nummer: 152030)

2013 Columbuslezing 18 juni 2013 (ID nummer: 154904)

2013 Diagnostiek en aanpak bij verzuimende werknemers met SOLK (ID nummer: 145475)

2013 " Healthy Ageing at Work " (ID nummer: 145788)

2013 Columbuslezing 14 maart 2013 (ID nummer: 149254)

2013
Somatiek en psychiatrie voor de bedrijfs-/verzekeringsarts: de ins en outs van 
multidisciplinaire zorg! (ID nummer: 126454)

2013 De biologische klok; alles heeft een ritme (ID nummer: 140339)

2012 Bedrijfsarts en Beroepsgoederenvervoer (ID nummer: 102632)

2012 Werken met Kanker (ID nummer: 3686)

2012 Aan mijn lijf geen polonaise! (ID nummer: 126920)

2012 Richtlijndag 



Trainingen en Bijscholing (vervolg): 
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2012
Cursus Voorkomen en Beperken van Loonsancties (ID nummer: 
113530)

2012 BA 2020, de toekomst van ons vak. (ID nummer: 115480)

2012 De meerwaarde van de bedrijfsarts (ID nummer: 118161)

2012
Workshop Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten 
(SOLK) (ID nummer: 74689)

2012 Visitatie 2011 Groep 56

2011
Preventie van loonsancties vanuit de praktijk van de bedrijfarts (ID 
nummer: 99284)

2011 Paradoxaal adviseren (ID nummer: 94556)

2011
Driedaagse training voor arboprofessionals in adviesvaardigheden (ID 
nummer: 91362)

2011
Chronische ziekte en participatie: wat helpt en wat helpt niet. (ID 
nummer: 88729)

2011
Driedaagse training voor arboprofessionals in adviesvaardigheden (ID 
nummer: 91362)

2010
De consequenties van de privacy wetgeving in de arbodienstverlening (ID 
nummer: 62017)

2010 Training bedrijfsartsen in FML (ID nummer: 84220)

2010 Somatiserende werknemers en reintegratie (ID nummer: 13229)

2010
Een dag uit leven van Winnock; gedragsmatige geneeskunde (ID 
nummer: 63311)

2010 Training Geneeskundige protocollen (ID nummer: 76832)

2010 De effectiviteit van ons handelen. (ID nummer: 76127)

2010 Training STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten (ID nummer: 72020)

2010 Workshop NCvB: Beroepsziekten op de kaart (ID nummer: 70997)

2010
Verantwoordelijkheden in de spreekkamer: Botsende belangen? (ID 
nummer: 68974)

2010 Een zelfreflecterende bedrijfsarts bereikt meer (ID nummer: 62422)

2009 Weet wat je meet (ID nummer: 60209)

2009 Bedrijfsgeneeskundige dagen 2009 (ID nummer: 44382)

2009 Bedrijfsgeneeskundige dagen 2009 (ID nummer: 44382)

2009 Hebben we een boodschap aan ons vak ? (ID nummer: 55697)

2009
nascholing MET (Motivational Enhancement Therapie) voor 
bedrijfsartsen (ID nummer: 44254)

https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=10980527
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=11254956
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=10717772
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=10483639
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=8452528
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=7568656
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=7398797
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=7011016
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=7398795
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=6305095
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=6651392
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=5782188
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=5303333
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=5493581
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=5501389
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=4878305
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=5392350
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=4391893
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=4364867
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=2718412
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=2197581
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=2196416
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=2080397
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=2082972


Trainingen en bijscholing (vervolg) : 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

!
!
!

!

2009 Energiek aan het werk; feit en fictie (ID nummer: 42108)

2009 Training VAR : Vragenlijst Arbeid Re-integratie (ID nummer: 5644)

2008 Hoofdzaken (ID nummer: 35743)

2008 Socratisch Motiveren (ID nummer: 9555)

2008
Professionaliseringsdag Richtlijn Ischaemische Hartziekten (ID nummer: 
21681)

2008 Bedrijfsgeneeskundige dagen 2008 (ID nummer: 17550)

2008 Bedrijfsgeneeskundige dagen 2008 (ID nummer: 17550)

2008 De houdbaarheid van de bedrijfsarts (ID nummer: 17312)

2008 Druk in de Wajong (ID nummer: 13839)

2008 Druk in de Wajong (ID nummer: 13839)

2008 Somatiseren en verstoorde slaap (ID nummer: 8294)

2007 Over de grenzen van ons handelen (ID nummer: 6374)

2006 Coaching voor vakinhoudelijk coördinatoren GITP

2006 Training ICT-procesbegeleider SGFB

2006 Handelen bij Lage Rugklachten CIR

2004 Gezonde aandacht voor professionaliteit PROGRESZ 

2004 Training Belasting/Belastbaarheid Salto Reïntegratie

2001 Commercieel adviseren Huthwaite International

2001 Training funktioneringsgesprekken Interacademie Röben

https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=1765590
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=1614501
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=1156551
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=1053589
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=957652
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=868970
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=867709
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=766018
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=559157
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=559161
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=467254
https://www.pe-online.org/prof/SPE022_PR_ActiviteitDetail.aspx?startdate=01-08-2007&enddate=31-07-2012&targetid=368&from=26&id=261625

