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Wat vooraf ging …

� MEERJARIGE BELEIDSPROGRAMMA TOEKOMST ARBEIDSGERELATEERDE ZORG

� KWALITEITSAFEL BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSGENEESKUNDE

“het waarborgen van een gezonde werkende,                                          
een duurzame inzetbaarheid van werkenden                                             
en het betaalbaar houden van de sociale zekerheid”

• verhogen van de instroom in de beroepen bedrijfsarts en verzekeringsarts

• tot stand komen van een duurzame kennis- en kwaliteitsontwikkeling

• gezamenlijk werken aan kwaliteitsbeleidDoelen



Wat vooraf ging …

� Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

‘Aan de kwaliteitstafel nemen alle relevante stakeholders 

deel om zo de kennis- en kwaliteitsontwikkeling van de 

bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde te verbeteren en de 

aantrekkelijkheid van het beroep van bedrijfsarts en 

verzekeringsarts te vergroten’



Wat vooraf ging …

werkgroepen 

kwaliteitstafel

1. Richtlijnen 

2. Opleidingen

3. Academisering:

a. Aantonen van de maatschappelijke meerwaarde 

van bedrijfs- en verzekeringsartsen 

b. Verbeteren van kennisinfrastructuur

c. Ontwikkelen van een kennisagenda voor de 

bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 



Beschrijving van de belangrijkste kennisvragen of kennisbehoefte

� binnen het vakgebied van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

� voor de nabije toekomst

� onopgeloste vraagstukken in de alledaagse praktijk 

Oplossingen vinden voor veel voorkomende praktijkproblemen 

� Plan van aanpak hoe deze openstaande vragen met wetenschappelijk   

onderzoek in te vullen zijn

Kennisagenda?!



Belang en doel

� Achterstand op het gebied van kennisontwikkeling 

BG-VG

� NL beroepsbevolking heeft belang bij hoogwaardige 

arbeidsgerichte zorg:

 verbeteren en bevorderen gezondheid van 

werkenden 

 arbeidsparticipatie 

� Dus: door Kennisagenda impuls geven aan 

versterken van de bedrijfs- en 

verzekeringsgeneeskundige beroepsuitoefening, die 

berust op wetenschappelijk bewijs

� Ook: imago vakgebied ↑



Aanpak - Werkgroep

� Prof. dr. Sylvia van der Burg – Vermeulen (voorzitter), verzekeringsarts, Amsterdam 

UMC en NSPOH

� Drs. Heike  Jansen (projectleider), verzekeringsarts, Arbodienst AMC

� Drs. Arnold Schriemer, bedrijfsarts, Arbo Unie, UMCG

� Dr. Birgit Donker – Cools, adviseur verzekeringsarts, Amsterdam UMC, KCVG en UWV

� Prof. dr. Frederieke Schaafsma, bedrijfsarts, Amsterdam UMC, Afdeling Public & 

Occupational Health 

� Drs. Irma Kluijt, verzekeringsarts, a.s.r.

� Drs. Lianne Schouten, bedrijfsarts (startte als AIOS), Radboudumc

� Drs. Marloes Mazliah - de Vries, verzekeringsarts (startte als AIOS), UWV 

� Drs. Peter Coffeng, bedrijfsarts, Richting, Edufit



Aanpak – Inventarisatie kennisvragen



Voorselectie

� Dubbelingen

� Vakgebied

� Implementatieprobleem

� Onderzoekbaar

� Lopend onderzoek/kennis beschikbaar

� Belang bepalen 

Frequentie probleem

Ernst

Oplossing dagelijkse praktijk



Herkomst 128 vragen 



Prioriteringsbijeenkomst – feb 2020

� 72 deelnemers aanwezig

32 namens de beroepsgroepen

20 namens pa:ëntenorganisaties

20 overige belanghebbenden

� 3 rondes

1. 16-18 vragen  10 vragen

2. 10 vragen  5 vragen

3. 40 vragen over; voorkeur aangeven 

• Relevantie

• Urgentie

• Impact vak/maatschappij

• Implementeerbaarheid

• Aansluiting bij patiënteninbreng



Definitieve prioritering

� 15 hoogst geprioriteerde kennisvragen:

- Vraagstelling zo nodig aanpassen/samenvoegen

- Onderzoek gaande?

- Literatuursearch



Resultaat (1)
 Preventie

- Wat is de effectiviteit van interventies op de duurzame inzetbaarheid bij 

oudere werkenden? 

 Etiologie

- Wat zijn voorspellende factoren (bijvoorbeeld ploegendienst, eerdere 

depressieve episode, roken) voor het optreden van (recidief) 

arbeidsongeschiktheid door psychische klachten of aandoeningen?

 Diagnostiek

- Wat zijn effectieve en praktische tools om voor veelvoorkomende ziekte-

overstijgende symptomen de invloed op het functioneren van werkenden in 

kaart te brengen?



Resultaat (2)

 Interventie

- Wat zijn effectieve leefstijlinterventies voor werkbehoud en duurzame 
inzetbaarheid bij werkenden met en zonder chronische aandoeningen?

- Welke factoren zijn van invloed op arbeidsparticipatie onder zzp’ers met 
een chronische aandoening?

- Welke interventies zijn zinvol bij werkenden met chronische 
vermoeidheid ten aanzien van hun functioneren en/of 
arbeidsparticipatie? 

- Wat is de toegevoegde waarde van pijneducatie als eerste behandelstap 
bij chronische pijn en het effect op het beloop van de klachten en 
functioneren in werk?

- Wat is het effect/de effectiviteit van werkbehoud op het verloop van 
chronische aandoeningen met een intermitterend beloop (onder andere 
PDS, MS, migraine)?

- Welke behandeling voor burn-out en overspanning is effectief?



Resultaat (3)

 Prognose

- Wat zijn de prognostische factoren voor de duur tot herstel en terugkeer 
naar werk bij mensen met overspanning/burn-out?

 Samenwerking

- Is het gericht samenwerken tussen de behandelaars (zoals huisarts, 
medisch specialist, psycholoog, paramedici) en 
bedrijfsarts/verzekeringsarts bij gezondheidsproblemen 
(kosten)effectiever op arbeidsparticipatie dan usual care? 

 Maatschappelijk handelen

- Wat is de invloed van maatschappelijke beleidsontwikkelingen op de 
gezondheid en arbeidsparticipatie van (kwetsbare) werkenden?



Hoe 

verder?



Hoe verder?

� Kennisvragen  onderzoeksvoorstellen

� Randvoorwaarden:

• Onderzoek binnen onderzoeksnetwerken

• Resultaten  richtlijnen/kennisdocumenten

• Evaluatie nieuwe kennishiaten

• Voldoende financiering voor de onderzoeken en 
voor de verspreiding en borging van kennis

� Commissie kennisagenda



https://www.semble.nl/kennisagendabgvg/


