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Wie ben ik? 

En U?

Arbeid- en bedrijfsgeneeskunde 
Wat een prachtig vak! 







 Kennis creëren

Meer dan alleen bijblijven

Essentieel voor het voortbestaan

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen

Kennisagenda bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 2020



Maatschappelijke ontwikkelingen

a. Intensivering van werk

b. Technologisering van werk

c. Flexibilisering van werk

WRR rapport 2020 Het betere werk. 

De nieuwe maatschappelijke opdracht



I. Inzetten op onderzoek over cognitief functioneren en
belastbaarheid



II. Stressgevoeligheid en burn-out – inzetten op biologie  
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Complexere zorg, multimorbiditeit en/of multiproblematiek

Evidence

Voorkeuren 
patiënt

Expertise 
arts

Ziekte specifiek ?



Gesprek 1: Identificeren 

en prioriteren van  

knelpunten

Gesprek 2: Identificeren en 

prioriteren van oplossingen en 

opstellen actieplan 

Gesprek 3 & 4: 

Evalueren actieplan en 

eventueel bijstellen 

III. Shared decision making bij multiproblematiek

Grip op Gezondheid | oktober 2020 (Rosanne Schaap et al.)



Aandacht voor biopsychosociaal model

- 1893 International Classification of Diseases (ICD) 

 mortaliteit en mortaliteit

-1977 behoefte aan nieuw medisch model (Engel et al. Science) 

 Verschuiving aandacht in de zorg

-1980 International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps 

(ICIDH)    ‘functioneren’



IV. International classification of functioning, disability and 
health (ICF)

WHO 2001 / https://www.whofic.nl/familie-van-internationale-classificaties/referentie-classificaties/icf 



 Kennis delen

Kennisinfrastructuur Datainfrastructuur BIS

- Netwerken

- Digitaal platform

- Richtlijnen

- Onderwijs & Opleiding

Verkenning kennisinfrastructuur Arbeid & Zorg 2015 APE I www.nivel.nl



Academisch werkplaatsen 
Arbeid en Gezondheid 

Wetenschap Praktijk

De juiste vragen

Delen van kennis

Arbodienst als data-wearhouse



Implementatie van de richtlijnen NVAB



Maatschappelijke ontwikkeling



Samenwerken voor betere verzuimbegeleiding

Maar dan wel met een

gemeenschappelijke taal …..

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/01/uitvoeringstoets-uwv-

wetsvoorstel-riv-toets-uwv-door-arbeidsdeskundigen



BAR project

BAR-project@amsterdamumc.nl



Samenwerken met de curatieve zorg

Werk als behandeldoel; nieuwe uitkomstmaten?

Voor betere vroegsignalering en preventie?

Voor multiproblematiek

Aansluiten bij de kennisagenda

KNMG visie document: Zorg die werkt 2017 I Kennisagenda 2020



Samenwerken voor betere preventie

Commissie Heerts: ‘Stof tot nadenken’ 2020 



Een blik op de toekomst…

2020 - 2025



Dank voor de aandacht

f.schaafsma@amsterdamumc.nl

Voor meer informatie over het BAR project

BAR-project@amsterdamumc.nl


