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Samenvatting 
 
 
Achtergrond 
In het programma Kennis en Kwaliteitsbeleid Curatieve Zorg (KKCZ) van ZonMw voeren 
NVAB, NVVG en CBO gezamenlijk het project ‘Bouwen & Borgen’ uit dat onder andere moet 
resulteren in een nieuwe Blauwdruk en andere middelen om de aandacht voor werken, 
functioneren en participeren in richtlijnen en in het handelen van zorgprofessionals te 
vergroten. In dit rapport wordt verslag gedaan van deelproject 1.3: een tweetal pilotprojecten 
op het gebied van de inpassing van aandacht voor arbeid en functioneren in richtlijnen. 
 
Doel 
Meer en gerichte ervaring opdoen, zowel procesmatig als inhoudelijk, met de factor arbeid in 
richtlijnontwikkeltrajecten en met het element ‘beoordelen van functionele mogelijkheden’ in 
curatieve richtlijnen.  
 
Methoden 
Evaluatie van het proces met betrekking tot de totstandkoming van de uitgangsvragen over 
werk en functioneren en de ervaringen opgedaan tijdens het ontwikkelproces in een tweetal 
richtlijnprojecten: chronisch vermoeidheidssyndroom en depressie/angststoornissen.  
 
Resultaten 
De hier beschreven pilotprojecten laten zien dat het in de praktijk van richtlijnontwikkeling 
mogelijk is om op een systematische wijze aandacht te besteden aan belangrijke aspecten 
van arbeid en functioneren in multidisciplinaire richtlijnen. Er is vooral ervaring opgedaan met 
de eerste twee stappen: de voorbereiding en de ontwikkelingsfase. In beide projecten zijn de 
in de Blauwdruk beschreven stappen in grote lijnen gevolgd. 
Naast de procedurele overeenkomsten in de beide pilotprojecten zijn er ook duidelijke 
verschillen. In het CVS-project is aandacht voor arbeid en functioneren vanaf het allereerste 
begin duidelijk in de voorbereiding en uitvoering opgenomen terwijl dat in het 
depressieproject pas in een later stadium en ook in beperktere zin plaatsvond.  
 
Discussie en conclusie         
In beide projecten komt naar voren dat de evidence uit de literatuur van de belangrijkste 
conclusies op het gebied van arbeid en functioneren in relatie tot de richtlijnonderwerpen niet 
altijd hoog is. Dit geldt met name voor de verzekeringsgeneeskundige invalshoek. De komst 
van andere vormen van evidence, zoals ‘mediprudentie’ kan hier in de toekomst wellicht 
enige soelaas bieden.  
Toch was het in beide projecten mogelijk voor de aspecten arbeid en functioneren conclusies 
en aanbevelingen op te stellen waar de richtlijngroepen zich in grote lijnen in konden vinden.  
Beide pilotprojecten hebben relevante informatie opgeleverd, zowel in het kader van de 
verdere ontwikkeling van de Blauwdruk ‘participeren in richtlijnen’ als van het opdoen van 
concrete ervaring hiermee in de praktijk van richtlijnontwikkeling. 
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1.   Inleiding 
 
In het projectvoorstel ‘Bouwen & Borgen. Arbeid en functioneren in richtlijnen’ (22-09-2007) 

is onder 1.3 opgenomen het onderdeel ‘Pilot-richtlijnen’. De nieuwe Blauwdruk was tijdens 

het starten van de mogelijke pilot-richtlijnen nog niet beschikbaar en kon dus in letterlijke zin 

nog niet toegepast kon worden in richtlijnprojecten. Toch is besloten om twee lopende 

richtlijnprojecten tot pilotproject ‘functioneren en participeren in arbeid’ te bestempelen omdat 

de uitwerking van de vraag op welke wijze ‘werk, functioneren en participeren’ effectief in 

richtlijnen kan/moet worden opgenomen ook in de praktijk moet ontstaan en groeien. De 

pilots zijn er op gericht om meer en gerichte ervaring op te doen, zowel procesmatig als 

inhoudelijk, met de factor arbeid in richtlijnontwikkeltrajecten en met het element ‘beoordelen 

van functionele mogelijkheden’ in curatieve richtlijnen. 

In overleg met ZonMw zijn de richtlijnprojecten ‘Chronisch vermoeidheidssyndroom’ (CVS) 

en het KKCZ-pilotproject ‘Update richtlijnen Angststoornissen en Depressie’ aangewezen als 

pilotprojecten voor dit doel. De richtlijn CVS valt buiten het programma KKCZ en wordt 

aangestuurd door de commissie CVS bij ZonMw. Niettemin heeft de commissie CVS 

geaccordeerd dat uitbreiding naar arbeid en functioneren als pilot binnen KKCZ kan worden 

opgepakt omdat in de oorspronkelijke doelstelling en opzet van dit project nadrukkelijk ook 

de problematiek rond arbeid en functioneren is geadresseerd. 

Gezien het niet synchroon lopen van deze projecten met de ontwikkeling van de nieuwe 

Blauwdruk hebben de evaluaties van deze pilotprojecten een oriënterend karakter. Toch 

hebben ervaringen en inzichten die in de pilots zijn opgedaan deels ook hun weg gevonden 

in de praktijktestversie van de nieuwe Blauwdruk ‘Participeren in richtlijnen’. 

 

 

2. Methode 
 

Centraal in de evaluatie van de pilotprojecten staat de beschrijving van het proces met 

betrekking tot de totstandkoming van de uitgangsvragen over werk en functioneren en de 

ervaringen opgedaan tijdens het ontwikkelproces. Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van 

ervaringen van sleutelfiguren die in de richtlijnwerkgroepen betrokken waren bij het 

inbrengen van ‘arbeid en functioneren’ in de richtlijnteksten als van de relevante documenten 

uit de richtlijnprojecten. Een aantal daarvan is ook als bijlage toegevoegd. 
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3. Resultaten: het proces van richtlijnontwikkeling 
 
3.1 Richtlijn Diagnose, behandeling, begeleiding en beoordeling van patiënten met het  
chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)  
 

In het CVS-project heeft aandacht voor arbeid en functioneren vanaf het begin een 

nadrukkelijke plaats ingenomen. Zowel de NVAB als de NVVG zijn in alle fasen van het 

voorbereidings- en ontwikkelingstraject van deze richtlijn betrokken geweest en zijn dat nog 

steeds. De beide organisaties zijn vertegenwoordigd in de aanvragende projectgroep, in de 

kerngroep, in een van de werkgroepen en in een subgroep daarbinnen die speciaal op de 

uitwerking van een tweetal arbeidsgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundige  

uitgangsvragen gericht was. Vooral deze laatste subgroep, die bestond uit twee 

bedrijfsartsen, twee verzekeringsartsen, een jeugdarts en twee vertegenwoordigers van een 

CVS-ME patiëntenorganisatie is buitengewoon actief geweest in het opstellen van 

subvragen, het verzamelen, lezen en bediscussiëren van literatuur en het aan de hand 

daarvan uitwerken van conclusies, overige overwegingen en aanbevelingen op het gebied 

van arbeid en functioneren. Naast een (groter dan gepland) aantal plenaire vergaderingen 

betekende dit ook zeer actief emailverkeer dat van alle betrokkenen veel gevraagd heeft. 

  

In een korte terugblik op het proces werd dat door de bewuste patiëntenvertegenwoordigers 

ook gememoreerd. Enkele citaten: “Nu de wat ons betreft nogal hectische periode met 

werkgroepvergaderingen, subgroepbijeenkomsten, heel veel mailwisselingen met 

wijzigingen, correcties, laatste versies, definitief laatste versies, etc. achter de rug is, ligt er 

nu een concept voor de kerngroep. …We zijn voorlopig niet ontevreden met het resultaat van 

alle inspanningen van onze werkgroep. Vooral niet als je bedenkt dat de literatuur vaak 

weinig houvast bleek te bieden en er, naast kennis, vooral ook veel verschillende, soms 

tegengestelde, opinies over CVS/ME bleken te bestaan. Dat maakte het behoorlijk 

ingewikkeld om tot een helder resultaat te komen.Desondanks hebben wij het idee dat onze 

werkgroep daar toch goed in geslaagd is en een behoorlijk evenwichtig eindproduct heeft 

afgeleverd, dat een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de beoordeling, 

behandeling en begeleiding van mensen met CVS/ME…..Voor ons was het leerzaam om te 

ervaren hoe beroepsbeoefenaars van zeer diverse pluimage tegen het onderwerp aankijken. 

We hebben zelf een hele zware klus gehad aan het leveren van een zo breed mogelijke 

inbreng vanuit het patiëntenperspectief. Bij tijden zal dit door jullie mogelijk als drammerig 

ervaren zijn. Aan de andere kant hebben jullie hopelijk ook kunnen ervaren dat wij als 

patientenorganisaties in het algemeen verstand van zaken hebben…… We hebben ervaren 

dat onze inbreng serieus is genomen en daar hebben we veel waardering voor..” 
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3.1.1 voorbereidingsfase en totstandkoming van de uitgangsvragen over CVS 
 

Het initiatief tot het aanvragen van subsidie bij de Programmacommissie CVS van ZonMw 

(na daartoe door ZonMw ook min of meer uitgenodigd te zijn) werd genomen door een 

projectgroep vanuit CBO, Trimbos instituut, NHG, Kwaliteitsbureau NVAB en het 

Verzekeringsgeneeskundig instituut (VGI) van de NVVG. Het feit dat de twee 

laatstgenoemde organisaties hierbij betrokken zijn laat zien dat van het begin af aan 

aandacht voor arbeid en functioneren voor deze richtlijn belangrijk wordt geacht en dat hierbij 

bedrijfsgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundige expertise wenselijk is.  Vanuit deze 

projectgroep werd gestart met een uitgebreide knelpuntenanalyse, waarbij aan de hand van 

een literatuuronderzoek, enquête en een invitational conference knelpunten in de praktijk 

werden geformuleerd en geprioriteerd. Bij de enquête onder de professionele verenigingen 

en de patiëntenorganisaties kwamen ten aanzien van arbeid en functioneren onder andere 

de knelpunten ‘geen eenduidige criteria claimbeoordeling bij arbeidsongeschiktheid’ en 

‘onduidelijkheid bevorderende en belemmerende factoren bij werkhervatting’ naar voren. Alle 

knelpunten zijn vervolgens vertaald in 12 uitgangsvragen, zes vragen over de diagnostiek 

van CVS en zes vragen over de behandeling, begeleiding en beoordeling.  

 

Hiervan hadden er twee betrekking op functioneren en participeren (in werk): 

• Uitgangsvraag 10: Welke effecten heeft CVS op het functioneren in het algemeen en op 

werk (of school)? Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor werk- of 

schoolhervatting? 

• Uitgangsvraag 11: Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven voor claimbeoordeling 

in een verzekeringsgeneeskundig kader? 

 

Deze uitgangsvragen werden door de voltallige kerngroep (waarin de meest relevante 

beroepsverenigingen en de patiëntenorganisaties zitting hebben) onderschreven. Voor beide 

uitgangsvragen was in de oriëntatiefase al enige relevante achtergrondliteratuur aanwezig. In 

2006 was in Groot-Brittannië door de NHS Plus een richtlijn ‘Occupational Aspects of the 

Management of Chronic Fatigue Syndrome: a National Guideline’ uitgebracht en eveneens in 

2006 was onder auspiciën van de Gezondheidsraad door een multidisciplinaire werkgroep 

het ‘verzekeringsgeneeskundige protocol Chronisch Vermoeidheidssyndroom’ ontwikkeld. 

Deze documenten boden uitgangsmateriaal en een aantal eerste bruikbare 

literatuurreferenties. Bovendien waren in de Engelse richtlijn ook enige ervaringen ven 

meningen van werkgevers- en werknemersorganisaties geïnventariseerd en was een 

werkgeversversie van de richtlijn opgesteld.  
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3.1.2 ontwikkelingsfase, uitwerking van de uitgangsvragen over CVS 
 

Voor de uitwerking van de 12 uitgangsvragen zijn twee werkgroepen geformeerd, één voor 

de diagnostiek en één voor de behandeling, begeleiding en beoordeling van CVS. De 

werkgroepen waren verantwoordelijk voor het zoeken, selecteren en samenvatten van de 

literatuur en het vertalen van conclusies uit de literatuur in aanbevelingen. In de werkgroepen 

waren de meest relevante disciplines vertegenwoordigd, alsmede een vertegenwoordiger 

van een patiëntenorganisatie. De beide uitgangsvragen over werk en functioneren werden 

door de werkgroep ‘behandeling, begeleiding en beoordeling’ uitgewerkt. Hiervoor werd de 

eerder genoemde subgroep geformeerd die hier zeer actief mee aan de slag ging. 
 

Uitgangsvraag 10: bevorderende en belemmerende factoren voor werkhervatting 

Uitwerking in zoekbare vragen 

Allereerst werd de uitgangsvraag door de subgroep uitgewerkt in een zestal zoekbare 

deelvragen: 

• Wat is de incidentie en prevalentie van CVS in de (werkzame) populatie en wat is de 

verdeling over geslacht, leeftijd en SES? 

• Zijn er werkgerelateerde factoren die bijdragen tot het ontstaan, onderhouden en 

verergeren van CVS? 

• Welke functionele beperkingen kunnen het gevolg zijn van CVS en welke uitkomstmaten 

worden daarbij gehanteerd? 

• Hoe vaak leiden de functionele beperkingen tot verzuim van werk of school? 

• Wat zijn belemmerende factoren voor het herstel van functionele beperkingen en hebben 

ze invloed op het hervatten of staken van activiteiten? 

• Welke begeleiding en zorg, voorzieningen en hulpmiddelen kunnen bijdragen tot 

(gedeeltelijk) functioneringsherstel en terugkeer naar werk of school?    
 

Literatuursearch en literatuurselectie 

Om de uitgangsvraag te beantwoorden is gezocht naar relevante wetenschappelijke 

literatuur in de literatuurdatabases Medline en Embase vanaf 1996. Hierbij werd door de 

literatuursearch-medewerker van het CBO, ondersteund door de epidemioloog van het 

Kwaliteitsbureau NVAB en de andere leden van de subgroep onder andere gebruik gemaakt 

van een specifieke zoekstrategie die eerder vanuit het Coronel Instituut van het AMC en de 

NVAB ontwikkeld is1. Met name is gezocht naar systematische reviews, randomised 

                                                 
1 Varekamp I, Hulshof CTJ, van Dijk FJH, van Vliet C. Evidence-based medicine voor de bedrijfsarts: 
zoekstrategieën voor de international literatuur over moeilijk objectiveerbare aandoeningen. Tijdschr voor Bedrijfs- 
en Verzekeringsgeneesk 2005;13:343-347. 
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controlled trials en observationele studies op het gebied van (herstel van) functioneren bij het 

chronisch vermoeidheidssyndroom. In totaal werden met de literatuursearch 205 artikelen 

gevonden. Hieraan werden door de subgroepleden nog eens 26 abstracts toegevoegd.  

De 231 gevonden abstracts werden door de subgroepleden beoordeeld op relevantie, inhoud 

en kwaliteit, waarna een verdere selectie plaatsvond. Uiteindelijk werden 36 artikelen 

geselecteerd, die full-tekst zijn opgevraagd en beoordeeld op kwaliteit en inhoud. Deze 

artikelen vormden de basis voor de wetenschappelijke onderbouwing van de conclusies. 
 

Formulering conclusies uit de literatuur, overige overwegingen en aanbevelingen 

De belangrijkste conclusies uit de literatuur zijn, voorzien van de ‘levels of evidence’ 

samengevat en in de subgroep besproken. Hierbij bleek dat de meeste van de artikelen 

slechts voor een deel een antwoord geven op de uitgangsvraag of de subvragen daarbinnen. 

Met name over terugkeer naar werk bij CVS is de evidence uit de literatuur beperkt. Op 

grond van de conclusies uit de literatuur, aangevuld met ‘overige overwegingen’ zijn 

uiteindelijk een aantal aanbevelingen opgesteld (zie bijlage 1). De overige overwegingen 

kwamen voor een belangrijk deel uit ervaringen rond behandeling, begeleiding en 

beoordeling van CVS die, soms vergezeld van aanvullende literatuur, vooral door de 

patiëntenvertegenwoordigers werden ingebracht. Omdat een deel van deze ervaringen een 

exemplarisch karakter droeg of omdat soms werd getwijfeld aan de representativiteit van de 

ingebrachte ervaringen werd af en toe stevig gediscussieerd in de subgroep en de 

werkgroep. Op basis van de conclusies en de overige overwegingen werden voor deze 

uitgangsvraag acht aanbevelingen geformuleerd. Uiteindelijk lukte het om binnen de 

subgroep en later in de werkgroep tot consensus over de conclusies en de aanbevelingen te 

komen. 

 

Uitgangsvraag 11: het verzekeringsgeneeskundige kader 
De verzekeringsarts moet bij de claimbeoordeling bij CVS een oordeel moet geven over de 

sociaal medische voorgeschiedenis, de actuele functionele mogelijkheden, het te verwachten 

beloop en de lopende en geïndiceerde medische behandeling. Hierdoor werd snel duidelijk 

dat een deel van het antwoord op uitgangsvraag 11 zou moeten worden ontleend aan de 

beantwoording van andere uitgangsvragen waarin diagnostiek en behandeling en beloop van 

het CVS aan de orde komen. In de praktijk vinden ‘beoordelingen van functioneren’ op tal 

van plaatsen in de keten van zorg en voorzieningen plaats. Steeds handelt het hierbij om de 

vraag welke consequenties in termen van bijvoorbeeld het vrijstellen van arbeid of het 

verstrekken van een uitkering of voorziening moeten worden verbonden aan de gevolgen 
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van een aandoening. Ongeacht wet- en regelgeving is de beoordeling van de mogelijkheden 

tot zelfstandig functioneren en maatschappelijk participeren hierbij het centrale element. Het 

gaat dan niet alleen om de vraag of en in welke mate klachten en symptomen aanwezig zijn, 

maar ook om de vraag of deze klachten leiden tot of uitingen zijn van beperkingen en 

participatieproblemen en of en in hoeverre deze beperkingen en problemen door middel van 

aanpassingen en/of voorzieningen verminderd kunnen worden. Met dit als uitgangspunt 

heeft de werkgroep de wetenschappelijke literatuur rond deze uitgangsvraag bestudeerd.  

 

Uitwerking in zoekbare vragen of deelonderwerpen 

Door de subgroep werd de uitgangsvraag in een aantal deelonderwerpen opgesplitst: 

• functioneren in werk, arbeidsongeschiktheid, arbeidsstatus 

• Neuropsychologisch functioneren 

• Fysieke conditie, fysiek functioneren, toename van klachten na inspanning 

• Onderhoudende factoren 

• Kinderen en jongeren 

• Visie van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen  
 
Literatuursearch en literatuurselectie 

Om de uitgangsvraag te beantwoorden is gezocht naar relevante wetenschappelijke 

literatuur in de literatuurdatabases Medline en Embase vanaf 1996. Met name is gezocht 

naar systematische reviews en observationele studies op het gebied van klachten en 

symptomen bij het CVS. Relevante begrippen hierbij waren: activities, attachment, 

neuroticism, coping cognition, disability evaluation, psychology, school, work. De initiële 

search leverde 223 abstracts op. Hieraan werden door de subgroep nog 20 abstracts 

toegevoegd. De subgroep selecteerde uit de abstracts artikelen met de volgende termen in 

titel of abstract: assessment, cognitive performance, function, disability, employment, 

absenteeism, sick leave, occupational, impairment, exercise, activity, post-exertional 

malaise, legislation, environmental exposure, chemical sensitivities, neurpsychological, 

endurance. Dit leverde een tussenscore van 52 abstracts op. Deze abstracts zijn vervolgens 

getoetst op relevantie. Uiteindelijk werden 19 artikelen uit deze selectie full-tekst bestudeerd. 

De werkgroepleden leverden daarnaast nog 6 aanvullende artikelen aan. Deze 25 artikelen 

vormen de basis voor de wetenschappelijke onderbouwing van de conclusies. Daarnaast is 

ander bronnenmateriaal bestudeerd zoals bestaande buitenlandse richtlijnen, diverse 

publicaties van de Gezondheidsraad en het Schattingsbesluit. en is kennis genomen van 

enkele aanvullende documenten betreffende CVS in de schoolleeftijd.   
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Formulering conclusies uit de literatuur, overige overwegingen en aanbevelingen 

De belangrijkste conclusies uit de literatuur zijn, voorzien van de ‘levels of evidence’ 

samengevat en in de subgroep besproken. De search in de internationale wetenschappelijke 

literatuur heeft eigenlijk geen bruikbaar onderzoek opgeleverd dat zich richt op het 

beoordelen van functionele mogelijkheden in de (juridische) context van indicatiestelling of 

arbeidsgeschiktheid. Voor zover werd vermeld dat (een deel van) de onderzochte populatie 

een sociale zekerheidsuitkering ontving, is dit aspect geen nader onderwerp van onderzoek 

geweest. Veel van de onderzoeksbevindingen zijn gebaseerd op kleine tot zeer kleine 

studies. De bevindingen zijn meestal nog niet gereproduceerd in grotere en gecontroleerde 

groepen. A fortiori geldt dit voor  jongeren met CVS waarnaar het onderzoek nog geringer is. 

Ook wijst de werkgroep erop dat de klinische relevantie van bevindingen en 

onderzoeksresultaten vaak geen onderwerp van onderzoek is geweest. Ondanks de grote 

maatschappelijke belangen die hiermee zijn gemoeid  is de wetenschappelijke onderbouwing 

van de beoordeling van mogelijkheden tot functioneren en participeren, in algemene zin 

ronduit mager. Functioneren en participeren is zelden een uitkomstmaat bij wetenschappelijk 

onderzoek, niet alleen bij CVS. Een enkel artikel gaat in op arbeidsongeschiktheid en de 

opvattingen van bedrijfs- en verzekeringsartsen in de Nederlandse situatie. Bij de overige 

overwegingen laten ervaringen van patiënten nogal eens zien dat men zich onvoldoende 

serieus genomen voelt, er naar hun mening te weinig aanvullend onderzoek wordt gedaan 

en er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun specifieke en individuele 

mogelijkheden en beperkingen. De door patiënten aangegeven afname van belastbaarheid 

na een periode van belasting, noodzaak tot afwisseling van inspanning en rust en tot een 

beperking van het aantal werkuren per dag en per week, wordt door verzekeringsartsen vaak 

niet gehonoreerd. Over dit laatste werd ook in de werkgroep pittig gediscussieerd. Toch lukte 

het ook hier tot consensus over de aanbevelingen te komen (bijlage 2). Gezien het 

nagenoeg ontbreken van kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek is een van de 

aanbevelingen om wetenschappelijk onderzoek naar CVS ook te richten op functioneren en 

participeren en om wetenschappelijk gevalideerde methoden te ontwikkelen om de 

mogelijkheden tot functioneren en participeren bij CVS vast te stellen. De werkgroep beveelt 

hierbij aan aansluiting te zoeken bij de uitgangspunten en het begrippenkader van de ICF. 

 

 

3.1.3 verder verloop van het ontwikkelingstraject: impasse  
 

Nadat de werkgroepen hun werk gedaan hadden en de 12 uitgangsvragen hadden 

uitgewerkt werd het resultaat in de vorm van een eerste concept van de richtlijn voorgelegd 

aan de kerngroep. Enkele leden uit de kerngroep hadden dermate veel bezwaar tegen het 
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voorliggende document dat het niet lukte om hierover consensus te bereiken. Hun bezwaren 

richten zich zowel op de gevolgde procedure (hoewel ze er in een eerdere fase mee akkoord 

waren gegaan en de procedure, met uitzondering van de grotere tijdsdruk, op zich niet 

afwijkt van in CBO-richtlijnen gebruikelijke procedures) als de inhoud en kwaliteit van het 

concept. Omdat het ook in tweede instantie, met een nieuwe ‘eindgroep’ ter vervanging van 

de kerngroep, niet lukte om tot consensus te komen is er een impasse ontstaan. Momenteel 

worden door de voorzitter van de eindgroep en de projectgroep nieuwe pogingen 

ondernomen om het concept toch ter commentaar aan alle relevante beroepsverenigingen, 

patiëntenorganisaties en maatschappelijke organisaties voor te leggen.  

 

 

3.2 Richtlijn Depressie/Angststoornissen (pilotproject KKCZ) 
 

Het onder het KKCZ-programma vigerende richtlijnpilotproject depressie/angststoornissen 

wordt in nauwe samenwerking met het CBO uitgevoerd door het Trimbos Instituut. Het is een 

van de drie KKCZ-pilotprojecten (naast de Ziekte van Parkinson en Hartfalen) die 

experimenteren met inhoudelijke, organisatorische en procedurele vernieuwing en 

verbreding van multidisciplinaire richtlijnontwikkeling. De ontwikkeltijd moest kort zijn, er is 

gekozen voor beperking van het aantal uitgangsvragen en voor een nieuwe methode van 

samenwerken. Er werd met een digitale projectomgeving gewerkt om herziene en levende 

multidisciplinaire richtlijnen depressie en angststoornissen tot stand te brengen.   

 

 

3.2.1 voorbereidingsfase en totstandkoming van de uitgangsvragen over depressie 

 

Hoewel er wel een vertegenwoordiger vanuit de NVAB en later ook vanuit de NVVG in de 

werkgroep zat zijn er door de kerngroep in eerste instantie geen primaire uitgangsvragen 

over arbeid en functioneren gedefinieerd. Volgens de projectsecretaris had dit met name te 

maken met het specifieke karakter van het project: de korte doorlooptijd en de beperking van 

de uitgangsvragen voor de update. Daarnaast was ook de focus van de update beperkt: het 

ging voor het depressiedeel met name om de diagnostiek en de behandeling van een eerste 

episode van depressie hetgeen een directe relatie met het verzekeringsgeneeskundig kader 

(anders dan de “terugkijkfunctie” van de verzekeringsarts) al iets minder voor de hand 

liggend maakt. Vanuit de Stuurgroep Bouwen & Borgen is in overleg met CBO en Trimbos 

instituut besloten om voor het onderdeel Depressie een pilot over arbeid en functioneren uit 

te voeren. Hiervoor werd een tweede kleine kerngroep ingesteld bestaande uit een 

bedrijfsarts, een verzekeringsarts, een lid van de Stuurgroep Bouwen en Borgen en een 
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adviseur van het Depressie/Angststoornissen pilotproject vanuit het CBO. Deze groep had 

tot taak enkele uitgangsvragen op het gebied van arbeid en functioneren op te stellen en uit 

te werken. Dit proces liep dus niet synchroon met de andere delen van de richtlijn.  

Net als bij CVS was ook hier al wel belangrijk uitgangsmateriaal beschikbaar. In 2005 is door 

de NVAB een module Depressie en Arbeid opgesteld die destijds niet meer in de 

multidisciplinaire richtlijn Depressie kon worden meegenomen en in 2006 is ook voor 

depressie onder auspiciën van de Gezondheidsraad een verzekeringsgeneeskundig protocol 

ontwikkeld.  

In de kleine kerngroep, zijn, na een telefonische conferentie en uitgebreid email contact de 

volgende uitgangsvragen opgesteld: 

 

• Uitgangsvraag 1: Welke beperkingen in het functioneren in een arbeidssituatie zijn bij 
patiënten met een depressie te verwachten? 

• Uitgangsvraag 2: Welke aspecten zijn bepalend voor het beoordelen van het 
rolfunctioneren van patiënten met een depressie? 

• Uitgangsvraag 3: Welke evidence based Interventies dienen te worden toegepast om het 
herstel van rolfunctioneren bij patiënten met een depressie te bevorderen en 
(maatschappelijke) participatie te bevorderen? 

 
Daarbij was het de bedoeling de uitgangsvragen 1 en 2 op te nemen in het hoofdstuk 
diagnostiek en uitgangsvraag 3 in het hoofdstuk over behandeling. 
 
 
3.2.2 ontwikkelingsfase, uitwerking van de uitgangsvragen over depressie 
 

Uitgangsvraag 1: beperkingen in het functioneren 
Literatuursearch en literatuurselectie 

Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische zoekacties in 

Medline, Cochrane database en Embase (2000-2008). Deze systematisch literatuursearch 

resulteerde in 96 mogelijk relevante onderzoeken. Er zijn geen studies gevonden die de 

uitgangsvragen rechtstreeks en eenduidig beantwoorden. Uiteindelijk zijn drie artikelen 

opgenomen in een ’evidence-tabel’. De eerder genoemde bronnen 

(verzekeringsgeneeskundig protocol Depressie en de NVAB-module depressie en arbeid) 

zijn meegenomen bij de overige overwegingen bij de beantwoording van deze 

uitgangsvraag. 

 

Formulering conclusies uit de literatuur, overige overwegingen en aanbevelingen 

Door de epidemioloog van het Trimbos instituut zijn de belangrijkste conclusies uit de 

geselecteerde artikelen samengevat en van een level of evidence voorzien. Door de 
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verzekeringsarts zijn vervolgens overige overwegingen toegevoegd en aanbevelingen 

geformuleerd. Deze zijn eerst in de kleine kerngroep en later in de voltallige 

richtlijnkerngroep bediscussieerd. De kerngroep heeft hierover consensus bereikt (bijlage 3). 

 

Uitgangsvraag 2: beoordelen van het rolfunctioneren  
Uit een eerste literatuursearch bleek dat er geen valide wetenschappelijke literatuur 

voorhanden was die op deze vraag een antwoord kon geven. Hoewel er nog een poging is 

gedaan hierover toch een eerste oriënterende tekst op te stellen konden de leden van de 

kleine kerngroep zich uiteindelijk zelf niet vinden in het resultaat en is besloten deze 

uitgangsvraag te laten vervallen. 

 

Uitgangsvraag 3: interventies ter herstel van functioneren en maatschappelijke 
participatie  
Literatuursearch en literatuurselectie 

Er is gezocht in Medline en Embase vanaf 1997 tot april 2008. Voor deze zoekstrategie zijn 

het herstel van rolfunctioneren en (maatschappelijke) participatie geoperationaliseerd als het 

herstel van het functioneren op het werk en arbeidsparticipatie. Alle evidence based 

interventies zijn meegenomen. Onder evidence based interventies werden die interventies 

verstaan waarbij de effectiviteit van de interventie is gemeten met een (internationaal) 

geaccepteerd en gevalideerd meetinstrument. 
 

Formulering conclusies uit de literatuur, overige overwegingen en aanbevelingen 

Door de epidemioloog van het CBO werden de belangrijkste publicaties, een systematische 

(Cochrane) review en een niet-systematische review samengevat. Door de bedrijfsarts 

werden overige overwegingen geformuleerd en een aanbeveling opgesteld. Uiteindelijk was 

de wat teleurstellende conclusie dat niet is aangetoond dat interventies gericht op het 

verminderen van verzuim ten gevolge van een depressie effectief zijn (bijlage 4). 

 

 

3.2.3 verder verloop ontwikkelingstraject  
 

De opgestelde de teksten worden, na voorleggen aan NVAB en NVVG nu in een wat 

afwijkende procedure (in verband met het niet synchroon lopen van dit deel met het totaal 

van de richtlijn) in de richtlijntekst opgenomen. 
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4. Beschouwing 
 

De hier beschreven pilotprojecten laten zien dat het in de praktijk van richtlijnontwikkeling 

mogelijk is om op een systematische wijze aandacht te besteden aan belangrijke aspecten 

van arbeid en functioneren in multidisciplinaire richtlijnen. Omdat de vernieuwde Blauwdruk 

‘participeren in richtlijnen’ nog niet was verschenen bij de start van deze pilots was het niet 

mogelijk het in de Blauwdruk opgenomen stappenplan te testen. Wel is er ervaring opgedaan 

met vooral de eerste twee stappen: de voorbereiding en de ontwikkelingsfase. In beide 

projecten zijn de in de Blauwdruk beschreven stappen in grote lijnen gevolgd. 

Naast de procedurele overeenkomsten in de beide pilotprojecten zijn er ook duidelijke 

verschillen. In het CVS-project is aandacht voor arbeid en functioneren vanaf het allereerste 

begin duidelijk in de voorbereiding en uitvoering opgenomen. De beide beroepsorganisaties 

van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen waren al vroeg bij het project betrokken en al in de 

knelpuntenanalyse kwamen participatieproblemen als knelpunt naar voren. Twee 

uitgangsvragen waren specifiek op arbeid en functioneren gericht waarvan een vooral op de 

verzekeringsgeneeskundige aspecten en deze werden ook door de hele kerngroep 

onderschreven. Er kon voor een deel gebruik gemaakt worden van een specifiek ontwikkelde 

en geteste zoekstrategie voor de literatuur en er waren ook enkele buitenlandse voorbeelden 

van richtlijnen met aandacht voor arbeid en functioneren beschikbaar. Vanuit de 

patiëntenorganisaties was er veel belangstelling en betrokkenheid bij juist deze aspecten. Al 

met al vrij gunstige uitgangspunten voor een dergelijke pilot. 

In het depressie/angststoornissen project lagen de zaken duidelijk anders. Ondanks een 

aantoonbare en weinig betwiste (maatschappelijke) relevantie van functioneringsaspecten 

voor de behandeling en begeleiding van deze aandoeningen, is aandacht voor arbeid en 

functioneren pas op het laatst van het project er wat kunstmatig aan toegevoegd. Deels had 

dit overigens te maken met beperkte mogelijkheden vanwege de prioriteiten die in dit 

verkorte project waren gekozen. De uitwerking verliep, mede door tijdgebrek en beperkte 

inzetmogelijkheden van met name de deelnemende bedrijfsarts wat moeizaam en de 

uiteindelijk opgestelde teksten konden niet meer in het reguliere traject worden 

meegenomen. 

Er zijn echter ook inhoudelijke overeenkomsten. Net als bij de eerder verrichte evaluatie van 

de eerste Blauwdruk ‘Arbeid in richtlijnen’2 kwam ook hier in beide projecten naar voren dat 

de evidence uit de literatuur van de belangrijkste conclusies op het gebied van arbeid en 

functioneren in relatie tot de richtlijnonderwerpen niet altijd hoog is. Hier is ook voor 

wetenschappelijk onderzoek nog wel een wereld te winnen. Soms kan en moet de evidence, 

                                                 
2 Hulshof CTJ, Weel ANH. Evaluatie ‘werk, functioneren en participeren in multidisciplinaire richtlijnen 2005-2008. 
Utrecht, NVAB, NVVG, CBO, 2008   
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bijvoorbeeld over de effectiviteit van arbeidgerelateerde interventies, echter op een hoger 

aggregatieniveau gezocht worden, bijvoorbeeld niet specifiek op een bepaalde aandoening 

gericht maar op het meer algemene niveau van chronische aandoeningen in het algemeen. 

Uit eerder onderzoek onder patiënten met zo verschillende chronische aandoeningen als 

diabetes, gehoorstoornissen en reumatoïde artritis blijkt bijvoorbeeld een hoge mate van 

overeenkomst over zaken die door hen zelf belangrijk worden gevonden om zo lang of goed 

mogelijk aan het werk te blijven.3 Bij heel specifieke PICO’s of zoekopdrachten in de 

literatuur is daar nog wel eens te weinig aandacht voor. Voor de verzekeringsgeneeskundige 

uitgangsvragen bleek het in beide projecten nog moeilijker om substantiële evidence te 

vinden over de beoordeling van het functioneren, met name in een 

claimbeoordelingscontext. Dit zal in de praktijk ook niet snel en gemakkelijk veranderen. De 

komst van andere vormen van evidence, zoals bijvoorbeeld de door de Gezondheidsraad 

aanbevolen ‘mediprudentie’ kan hier in de toekomst wellicht enige soelaas bieden.  

Desondanks was het in beide projecten toch mogelijk voor de aspecten arbeid en 

functioneren conclusies en aanbevelingen op te stellen waar de richtlijngroepen zich in grote 

lijnen in konden vinden. Van discussies over mogelijk conflicterende belangen tussen 

enerzijds zorgverleners in engere zin en anderzijds professionals in het domein van arbeid 

en zorg en wat hiervan de consequenties zijn (bijvoorbeeld de gepercipieerde spanning 

tussen behandeling en controle) hebben wij in de pilotprojecten geen duidelijke tekenen 

bespeurd hetgeen uiteraard niet wil zeggen dat die daarom ook niet bestaan.  

      

Kortom: beide pilotprojecten hebben relevante informatie opgeleverd, zowel in het kader van 

de verdere ontwikkeling van de Blauwdruk ‘participeren in richtlijnen’ als van het opdoen van 

concrete ervaring hiermee in de praktijk van richtlijnontwikkeling. 

 

 

                                                 
3 Detaille S, Haafkens J, van Dijk F. ‘What employees with rheumatoid arthritis, diabetes mellitus and hearing loss 
need to cope at work’.Scand J Work Environ Health 2003;29(2):134–142. 
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