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Laatste nieuws en belangrijke items
In deze nieuwsbrief uitgelicht:
Centrische muizen verlichten de spierspanning, medische informatie, ziek-/hersteldmelding
verzekeraars, gewijzigde arbowet, afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen.

Medische informatie
Bij het ziekmelden van uw medewerker in
Compucase is het belangrijk de medische
informatie, zoals bijv. hoofdpijn, griep etc.
niet te vermelden.

Centrische muizen
Met een centrische muis verminder je 20%
spierspanning.
Werk jij met een standaard toetsenbord en
muis? Dan ontstaat er een constante
spanning op de onderarm. Je reikt naar de
muis, waardoor je het contact met de
armondersteuning van de stoel verliest. Je
herkent misschien wel een zeurende pijn in
je arm en schouders. Maak kennis met de
centrische muis! Onderzoek* wijst uit dat het
gebruik van een centrische muis de
spierspanning in je schouders met 20% kan
verminderen. Lees alles over de centrische
muis en probeer de muis 30 dagen gratis uit!
Bron: Health2work (ad)

Enkel de bedrijfsarts mag beschikken over
medische informatie. Mocht u onverhoopt
deze informatie toch aan ons doorgeven
zullen wij deze notitie verwijderen uit
Compucase.

Ziek- / hersteldmelding
verzekeraars
Verzuimverzekeraars hanteren elk een eigen
beleid omtrent het doorgeven van ziek en/of
hersteldmeldingen. Uw verzekeraar heeft u
voorzien van informatie hieromtrent.
Enkele voorbeelden:
- Aegon (werkgeversportaal)
- Allianz (verzuimsignaal)
- ASR (contractmanager)
- Nationale Nederlanden (meldverzuim)
- etc.
Wij willen u erop wijzen dat het van belang is
dat u de meldingen z.s.m. (liefst dezelfde
dag) doorgeeft aan verzekeraar.
Sommige verzekeraars wensen de ziek- en
hersteldmeldingen 1x per maand / kwartaal
te ontvangen middels een verzuimoverzicht
van de Arbodienstverlening. Dit overzicht
kunt u heel makkelijk uitdraaien via
Compucase. Ga bovenin de balk naar
"Rapportages", klik op "Verzuimoverzicht
Verzekeraars", kies de gewenste periode en
klik vervolgens op "PDF".

Gewijzigde Arbowet
Sinds 01-07-2017 is de Arbowet gewijzigd.
Werkgevers moeten beschikken over
basiscontract met een arbodienst of
bedrijfsarts. De inspectie kan direct
boete opleggen aan de werkgever die
over een basiscontract beschikt.
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Dit betekent dat uw huidige contract
gewijzigd dient te worden. Medio februari
pakken wij dit op gelijktijdig met de jaarlijkse
naverrekening.

Feestdagen
De openingstijden van ons kantoor zijn
tijdens de feestdagen als volgt:
22 december - bereikbaar tot 12:30 uur.
25 + 26 december (KERST) - gesloten.

Vernieuwde website

Vanaf woensdag 27 december zijn wij weer
bereikbaar van 09:00 uur - 12:30 uur en
13:00 uur - 17:00 uur.

Heeft u onze nieuwe website al gezien?
Klik op onderstaande knop!

29 december - bereikbaar tot 12:30 uur
1 januari (NIEUWJAARSDAG) - gesloten

www.nieuwe-dag-arbodienst.nl

Vanaf dinsdag 2 januari zijn wij weer
bereikbaar van 09:00 uur - 12:30 uur en
13:00 uur - 17:00 uur.
Wij willen u graag bedanken voor uw
vertrouwen in afgelopen jaar en wensen u
hele fijne feestdagen en een gezond,
gelukkig en succesvol 2018 toe!

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? We horen het graag!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@nieuwe-dag-arbodienst.nl toe aan uw adresboek.

