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Judicium NVAB-Burgerpenning 2015 
 

Beste Collega’s 
De toekenning van de Burgerpenning was dit jaar voor de commissie 

een hele tour. 

Het aantal deelnemers in de vorm van in 2013 en 2014 verschenen 

proefschriften op het gebied van arbeid en gezondheid bedroeg een 

kleine 40.  

Dat vereiste een aantal selectieve etappes om tot een top 6 in het 

klassement te komen waaruit in een spannende en naar ik u kan zeggen 

langdurige finale de winnaar te voorschijn zou moeten komen. 

 

Wat valt er over het deelnemersveld te zeggen? 
Was er in de periode 2011-2012 geen door een bedrijfsarts gerealiseerd 

proefschrift, nu bleef de teller ook maar steken op één, terwijl het aantal 

gepromoveerde verzekeringsgeneeskundigen vier bedroeg.  

Dit verschil geeft aan waartoe structurele financiering maar ook 

facilitering zoals het onderzoek in de verzekeringsgeneeskunde nu al 

een aantal jaren kent, kan leiden. Het wordt dan ook echt tijd dat er werk 

gemaakt wordt van de realisatie van academische werkplaatsen op het 

gebied van de arbeidsgeneeskunde.  

 
Onderzoeksthema’s 
Een overzicht van de onderzoeksthema’s laat zien dat het bij 15 

proefschriften ging om terugkeer naar werk bij ziekte, en slechts bij 6 om 

gezondheidsrisico’s die met werk kunnen samenhangen. De eerlijkheid 

gebiedt dat men aan deze laatste groep de twee zou moeten toevoegen 

die betrekking hebben op een PMO gericht op vroegtijdige signalering 

van werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Voegt men ze toe aan de 
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reeks proefschriften die een preventieve insteek kennen dan blijkt dat de 

grootste groep te zijn met een aantal van 16. Eén proefschrift bleek niet 

binnen deze indeling te passen.  

 

Rendementsdenken 
Bestudering van de kosten-effectiviteit van bestudeerde interventies was 

een vast onderdeel in menig proefschrift. Ja ook hier rendementsdenken, 

maar net als in die andere discussie niet ten onrechte.  

Het resultaat was regelmatig teleurstellend en analyse van de kosten-

effectiviteit was niet eens altijd nodig omdat effectiviteit van met name op 

de werkplek uitgevoerde leefstijlprogramma’s maar ook van andere 

vormen van preventieve interventies niet aangetoond kon worden. 

Preventie is een weerbarstig thema zeker waar het met verandering van 

gedrag te maken heeft 

 

Top 6 
De slot etappe gingen we in met 6 proefschriften. Ik noem ze u in een 

willekeurige volgorde 

- Maaike Visser onderzoekt in een goed opgezette case-control en 

prospectieve cohort studie de betekenis van mutatie in het filaggrin 

gen als risicofactor voor het ontwikkelen van contacteczeem in 

risicoberoepen. Ze grijpt en passant de gelegenheid aan om de 

onderzoeksgroep te bevragen op de ethische aspecten van het 

keuren op deze factor. 

- Sarah Ketelaar ziet mogelijkheden voor toepassing van een PMO 

gericht op de psychische gezondheid van verpleegkundigen en 

paramedici en evalueert dit met een vergelijking tussen een e-

Mental Health strategie en één die door de bedrijfsarts wordt 

uitgevoerd. Het resultaat kan men als een opsteker voor ons zien. 
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- Peter Flach maakt ons aan de hand een serie nette 

verzuimanalyses duidelijk dat verzuimbegeleiding meer dient te 

omvatten dan alleen werkhervatting. Een interventie studie zal 

moeten laten zien of we dat ook waar kunnen maken. 
- Maan van de Werken wekte onze nieuwsgierigheid met zijn 

experimentele onderzoeken naar het effect van bepaalde vormen 

van licht en de timing hiervan op onze biologische klok, alertheid, 

melatonine en cortisol pieken en de betekenis hiervan bij 

onregelmatige werktijden. Praktijkonderzoek moet uitwijzen wat 

zijn bevindingen nu echt voor ons kunnen betekenen. 
- Ton Vonk Noordegraaf doorloopt in zijn studies over herstel en 

terugkeer naar werk na een gynaecologische operatie alle fases 

van het ontwikkelen van een eHealth empowerment programma 

met intervention mapping en shared decision making tot en met het 

beoordelen van de effectiviteit. Ziedaar wat men bereikt wanneer in 

de kliniek de blinde vlek voor werk in een gele vlek verandert. 
- Iris Arends stelt vast dat met een door bedrijfsartsen in te zetten 

probleemoplossingsgerichte interventie terugval in verzuim wegens 

psychische klachten kosten-effectief voorkomen kan worden. Zo 

velen van u deze al niet toepassen dan is er na dit proefschrift alle 

reden om u de kunst eigen te maken 
 
Geen uitgesproken favoriet 
Al bij onze eerste oriëntatie op het gehele deelnemersveld tekende 

zich geen uitgesproken favoriet aan. Dat bleef zo in de zinderende 

slotetappe waarbij we de zes genomineerden systematisch 

onderwierpen aan het nemen van de diverse cols van de criteria van 

de Burgerpenning: Vernieuwend karakter, relevantie en 
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toepasbaarheid voor de praktijk, methodologische aspecten en 

presentatie. 

Na het eind van deze exercitie bleken er twee gelijk over de meet te 

komen ook na het nemen van een fotofinish. 

Twee winnaars deze keer dus en het aardige hiervan is dat zij ons 

enerzijds duidelijk maken hoe belangrijk het is wanneer 

arbeidsgeneeskundig denken en handelen ook in de kliniek 

plaatsvindt, maar ons anderzijds moet inspireren om nu eens echt 

werk te maken van een gericht PMO. 

De winnaars van de Burperpenning 2015 zijn. 

 

- Ton Vonk Noordegraaf voor zijn proefschrift getiteld: Recovery 

and return to Work after Gynaecological Surgery 

en 

- Sarah Ketelaar voor haar proefschrift getiteld: Caring for 

Healthcare Professionals. Improving Prevention in Occupational 

Health Care 

 

 


