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Team-Based Learning – BG dagen 2019
de bedrijfsarts ‘biet m in de rugge’

Let Op: Nog NIET de brief lezen 
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Timo

Je bent coassistent bij een huisartsenpraktijk in 
Deventer. Op je ochtendspreekuur komt Timo, 
een 42-jarige barman uit de Walstraat. Bij het in 
elkaar zetten van het kinderbedje voor z’n 
aanstaande eerste kind is het in z’n rug 
geschoten. Hij kan ‘geen kant meer op’. 
Vanmiddag wil hij gewoon weer aan het werk, 
kun jij dat niet even voor hem regelen?
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Wat doe je?

A. Rugklachten zijn atypisch bij een man van begin 40, daarom doe je 
uitgebreid lichamelijk onderzoek en verwijs je hem al snel door naar de 
2e lijn (orthopeed, neuroloog)

B. Rugklachten hebben bijna nooit een specifieke oorzaak waar je je zorgen 
om moet maken. Je stuurt hem dus weer naar huis met wat NSAID’s en 
vertelt hem maar terug te komen als het niet minder wordt. 

C. Je neemt uitgebreid de anamnese af en kiest er voor om geen lichamelijk 
onderzoek te doen. Je beveelt hem aan vanmiddag maar even rustig aan 
te doen en spreekt af hem volgende week weer te zien om te kijken hoe 
het gaat.

D. Om ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan, 
stuur je hem door naar de revalidatiearts. Met hem kan hij een plan van 
aanpak opstellen. Vanmiddag kan hij dus gewoon aan het werk.

3



Kies: A, B, C of D
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• Waarom wel / geen lichamelijk onderzoek

• Waarom wel / geen pijnmedicatie

• Waarom wel / geen aanvullende diagnostiek

• Waarom wel / niet verwijzen naar de 2e lijn
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Discussie



Drie dagen later …

… keert Timo onverwacht terug op je spreekuur. Hij 
heeft er de balen van, ligt nu al 3 dagen op bed en 
de pijn lijkt alleen maar erger te worden. Zijn 
zwangere vrouw, die een hoge functie bij de 
Nederlandsche Bank heeft, maakt zich bovendien 
zorgen om hem. Alsof het naderende kind en het nu 
niet kunnen werken nog niet voldoende stress 
geven, heeft hij het gevoel dat er wel wat mis móet 
zijn en iets moet gebeuren. Zijn vader had immers 
ook pijn aan z’n rug, en bleek toen kanker te 
hebben.
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Wat doe je?

A. Rugklachten zijn atypisch bij een man van begin 40, daarom doe je om 
hem gerust te stellen uitgebreid lichamelijk onderzoek en verwijs je hem 
door naar de 2e lijn.

B. Rugklachten hebben bijna nooit een specifieke oorzaak waar je je zorgen 
om moet maken. Je stuurt hem naar huis met pijnstilling en vertelt hem 
terug te komen als het niet minder wordt. 

C. Je neemt uitgebreid de anamnese af en kiest er voor om geen lichamelijk 
onderzoek te doen. Je legt nogmaals de gunstige prognose uit en spreekt 
af om het bewegen weer rustig op te bouwen. Je voorstel is om hem 
volgende week weer te zien om te kijken hoe het gaat.

D. Nu weet je het zeker, dit wordt niets gezien alle vlaggen. Om ervoor te 
zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan stuur je hem door 
naar de revalidatiearts. Met hem kan hij een plan van aanpak opstellen. 
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Kies: A, B, C of D
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Discussie

• Wat ga je in ieder geval niet doen?

• Wat wil je nog meer weten?

• Wat verandert dit aan je beleid?
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U bent huisarts

Na 6 weken ziet u Timo met z’n vrouw en 
pasgeboren zoon. Met de adviezen die je 
coassistent had gegeven ging het lange tijd beter. 
Hij is weer aan het werk, maar is toch niet weer de 
oude. Hij heeft het idee dat het herstel niet echt 
beter gaat de laatste week. Hij heeft nog steeds 
last, wat hem ook hindert in zijn dagelijks leven. Zo 
doet het tillen van biervaten wel pijn aan z’n rug. 
Bovendien is hij op aanraden van z’n vrouw, die het 
toch allemaal wel lang vond duren, zelf nog even 
verder gaan rondkijken…
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Beeldvorming
Het CD’tje en een printje van de interpretaties van de 
radioloog heeft hij voor je meegenomen. 
Wat doe je ermee?
A. Je besluit om hem te bekijken, dit om Timo en z’n vrouw 

gerust te stellen.

B. Je heb een druk spreekuur. Daarom bekijk je de CD 
vanmiddag en zal je ze indien je afwijkingen ziet opbellen.

C. Je bent tegen ongefundeerde diagnostische beeldvorming. 
Je geeft de CD ongezien terug en geeft aan dat beeldvorming 
niet zinvol is volgens de NHG-standaard.

D. Je verwijst hem naar de neuroloog om hem te overtuigen 
dat er neurologisch niets aan de hand is. 
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Kies: A, B, C of D
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Je bekijkt de MRI. 
Hierop zijn de volgende twee afwijkingen te zien…
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Wat zien jullie op de MRI: L5-S1?
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waterverlies in de 
tussenwervelruimte L5-S1 
wijzend op discopathie L5-S1

HNP L5-S1 met 
annual tear, 
zonder 
aanwijzingen voor 
wortelcompressie



Je ziet dat hij nog niet gerustgesteld is. 
Wat nu?

A. Je verwijst hem naar de neuroloog in een 
perifeer ziekenhuis om te beoordelen of er wat 
aan deze hernia gedaan kan worden.

B. Je verwijst hem naar de orthopeed in een 
perifeer ziekenhuis om te beoordelen of er wat 
aan deze hernia gedaan kan worden.

C. Hier kan verder niets aan gedaan worden: je 
verwijst hem naar een fysiotherapeut voor 
advies en begeleiding gericht op activeren.

D. Je verwijst hem naar een bedrijfsarts, hij wordt 
namelijk vooral gehinderd tijdens zijn werk 
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Kies: A, B, C of D
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Inmiddels 3 maanden later …

… komt Timo bij u, de revalidatiearts. U neemt 
de anamnese af en doet het lichamelijk 
onderzoek en stelt een brief op. 

Op basis van de gegevens gaat u kijken welke 
vlaggen u herkent. 

19



20

Recall: de vlaggen

Bron: Main & Williams 2002 BMJ Musculoskeletal Pain



Lees de brief
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Recall: de vlaggen

Bron: Main & Williams 2002 BMJ Musculoskeletal Pain



Opdracht

• U markeert de bevinding in de brief met de 
passende  vlag. Bijvoorbeeld: ‘Hernia L5-S1’ = 
rode vlag

• Vervolgens kiest u zelf de kleur van de vlag die 
het sterkst het herstel van Timo belemmert

• Bepaal in de groep welke vlag het belangrijkst 
is voor het vervolgbeleid.
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Kies: A=Rood, B=Geel, C=Blauw of 
D=Zwart
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Conclusie revalidatie-arts

• De revalidatiearts concludeert dat de 
psychische factoren (o.a. bewegingsangst, 
lijdensdruk, angst voor werkverlies) en de 
werk-gerelateerde factoren (o.a. veel tillen, 
piekbelasting en lange dagen in de kroeg) het 
belangrijkst zijn. 

• De revalidatiearts stelt een multidisciplinair 
behandeltraject voor en verwijst naar de 
bedrijfsarts voor werkaanpassingen. 
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Wat doet de bedrijfsarts?

Om te voorkomen dat de klachten erger worden 
en om volledige terugkeer naar werk te 
bevorderen geeft de bedrijfsarts het volgende 
advies.
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Preventie (gebruik je infographic)
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A. U adviseert hem om bij zware lasten van meer 
dan 15 kg een ruggordel te dragen om zo de rug 
te ondersteunen.

B. U vertelt dat alleen de zware lasten van meer 
dan 15 kg door de knieën getild hoeven te 
worden zodat de last dicht bij L5-S1 blijft.

C. U adviseert Timo om geen biervaten meer te 
tillen en dit over te laten aan de jongere en 
sterkere medewerkers. 

D. U spreekt met Timo af in zijn kroeg om zijn 
werkplek te bekijken en om een kopje koffie te 
drinken.



Prijs voor de beste infographic …
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Beste infographic 2018: 
Vera van Goor, Paula van Oosten, Anne Kramers, Stein de Boer en 

Sten van der Wilk
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Preventie (gebruik je infographic)
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A. U adviseert hem om bij zware lasten van meer 
dan 15 kg een ruggordel te dragen om zo de rug 
te ondersteunen.

B. U vertelt dat alleen de zware lasten van meer 
dan 15 kg door de knieën getild hoeven te 
worden zodat de last dicht bij L5-S1 blijft.

C. U adviseert Timo om geen biervaten meer te 
tillen en dit over te laten aan de jongere en 
sterkere medewerkers. 

D. U spreekt met Timo af in zijn kroeg om zijn 
werkplek te bekijken en om een kopje koffie te 
drinken.



Dank voor jullie aandacht & inzet!
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PREVENTIE
WERKGERELATEERDE 

RUGKLACHTEN
EFFECTIEVE MAATREGELEN:

VERMINDEREN TILAFSTAND

VERMINDEREN TILGEWICHT
(MAXIMAAL TILGEWICHT: 23 KG)

AANPASSEN VAN TILOMSTANDIGHEDEN
(ANDERE HANDVATEN E.D.)

VERMINDEREN TILFREQUENTIE
(MAXIMALE TILFREQUENTIE: 25 KEER)
REGELMATIG RUSTEN

INEFFECTIEVE MAATREGELEN:

TILTRAININGEN (MAKEN GEEN VERSCHIL)

HET UITVOEREN VAN 1 MAATREGEL
(VOOR EFFECTIVITEIT ALTIJD MEERDERE 
MAARREGELEN TOEPASSEN)

AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN WERKENDEN

35%

16%

21% 

VAN DE WERKNEMERS MELDT 
ZWAAR TE MOETEN TILLEN OP WERK.

VAN DE WERKNEMERS VINDT DAT
ER BETERE MAATREGELEN MOETEN
WORDEN GENOMEN OM ZWAAR 
LICHAMELIJK WERK TEGEN TE GAAN.

VAN DE WERKNEMERS DIE GEZONDHEIDS-
KLACHTEN ERVAREN, GEVEN AAN DAT (TE)
ZWAAR WERK HIER DE OORZAAK VAN WAS. 

HET RISICO OP HET HEBBEN VAN 
RUGKLACHTEN IS ZO’N 40% GROTER 
VOOR WERKNEMERS DIE TILLEN.


