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Definitie arbeidsrevalidatie

Het betreft arbeidsgerichte revalidatie bij werkenden met chronische aandoeningen/ 

klachten die (dreigen te gaan) verzuimen of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn 

geworden. Het primaire doel van de interventie is hier het behoud van (eigen) werk 

of terugkeer naar ander geschikt werk, met als belangrijk onderdeel het optimalis-

eren van de gezondheid en het optimaliseren van de inzetbaarheid en productiviteit.



arbeidsrevalidatie

publications.tno.nl/publication/102628/NiAE1r/wevers-2010-revalidatie.pdf

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjj1oTvsK3iAhVML1AKHThWCSgQFjAIegQIBxAC&url=http://publications.tno.nl/publication/102628/NiAE1r/wevers-2010-revalidatie.pdf&usg=AOvVaw1q8DPFKmg7HOgI8zHz6zwW
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Revalidatie/ aantal patiënten
Poliklinisch Klinisch

Hersenen 9.161 3.219

Aandoeningen aan

het bewegingsapparaat
13.198 678

Chronische pijn en

psychische stoornissen
11.511 394

Neurologie 5.548 521

Organen 4.933 434

Dwarslaesie 1.711 688

Amputaties 1.019 379

Totaal 47.081 6313

Cijfers Revalidatie Nederland 2016

Arbeidsrevalidatie schatting: 10% 



Scenario studies arbeidsgerelateerde 

zorg (VWS-SZW)
Conclusie: 
• arbeidsgerelateerde zorg is op dit moment onvoldoende doeltreffend.

• Verbinding met de reguliere zorg is niet adequaat

• Dus achterblijven van herstel voor gezondheid en vitaliteit

De totale kosten per jaar in Nederland als gevolg van arbeidsrelevante 

aandoeningen worden geschat op 25,8 miljard euro.

Een derde van de werknemers (ruim 3 miljoen personen) heeft last 

van één of meerdere chronische aandoeningen. 

Ongeveer de helft van deze werknemers met een chronische 

aandoening geeft aan door de aandoening beperkt te worden bij de 

uitvoering van het werk. 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=kpmg+plexus&source=images&cd=&cad=rja&docid=AODJm0N-el7xWM&tbnid=YoyI-LeAVQEJ9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nationalezorggids.nl%2Fzoek_instelling%2Ff8e5c8b31a42c0c0783f1bcb355f0253&ei=l7xOUYDVO8io0AXejIHoBQ&bvm=bv.44158598,d.d2k&psig=AFQjCNExjn8oiMq0OC-qI6h13KUlXjd9mw&ust=1364200978046058


Kosten zieke werknemers
Gemiddeld verzuimt een Nederlandse werknemer 7,5 dag per jaar. Dit 

komt neer op ongeveer 13 miljard aan verzuimkosten per jaar voor heel 

Nederland 

Een schatting toont dat kosten voor verminderde arbeidsproductiviteit 

door maag-/ en darmstoornissen 1,6 miljard euro per jaar zijn, voor 

hoofdpijnklachten 1,4 miljard euro per jaar en voor luchtwegproblemen 

zoals astma en COPD 1,2 miljard euro per jaar 

De kosten van de WIA en WAO uitkeringen bedragen ruim 10 miljard 

euro 

De kosten voor de gezondheidszorg voor de werkende beroepsbevolking 

worden geschat op 9,3 miljard euro per jaar 



Uitkering Realisatie 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Uitgaven 9.455.806 9.778.216 10.237.306 10.737.822 11.214.577 11.721.598 12.150.676 

IVA 2.036.404 2.360.541 2.618.994 2.884.830 3.150.033 3.414.824 3.641.844

WGA 2.492.840 2.716.671 2.891.579 3.050.071 3.179.501 3.307.383 3.410.573

WAO 4.365.460 4.122.836 3.850.573 3.595.336 3.349.078 3.111.844 2.847.188

http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/begroting,kst248601_13.html

Uitgave uitkeringen stijgen

X € 1000
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Criteria voor verwijzing naar 

Arbeidsrevalidatie
• Bij vragen over werk en werkhervatting.

• Stagnerend herstel.

• Complexe problematiek en arbeid.

• Eerste spoor benadering.

• Vaststellen functionele mogelijkheden.

• Re-integratie tweede spoor et cetera.



Rijndam Arbeidsrevalidatie

Klinische Arbeids-

geneeskunde

Psycholoog Functionele evaluatie

sportgeneeskunde revalidatiegeneeskunde

Multidisciplinair team

arbeidsonderzoeker

instroomoverleg

Cliëntenoverleg



Arbeidsgerichte revalidatie na niet-

aangeboren hersenletsel (NAH): aanbod 

en praktijkvariatie in Nederlandse 

revalidatiecentra en ziekenhuizen

• 120 revalidatiecentra en ziekenhuizen benaderd

• 34 instituten bieden vorm van arbeidsrevalidatie bij NAH

• 16 instellingen delen specieke informatie met de 

werkgever (wg) en bedrijfsarts (ba)

• Informatie over de voortgang van arbeidsrevalidatie wordt 

in 12 instellingen met wg gedeeld en 10 instellingen 

geven in formatie over de werktraining

• Voor bedrijfsartsen geldt dat voor respectievelijk 20 en 10 

instellingen

Van Velzen et al, NTR oktober 2017



Van de 34 instituten die aangeven dat er binnen de instelling AR wordt

aangeboden is gevraagd of er gewerkt wordt volgens een protocol voor

arbeidsrevalidatie. Twintig instituten (59%) antwoorden met ja (10

KPreva, 9 Preva en 1 UMC ), de overige instituten met nee.

Disciplines betrokken bij AR: ergotherapie, (neuro)psychologie, 

(revalidatie)arts, maatschappelijk werk, fysiotherapie, logopedie, verpleging, 

arbeidsadvies/consult, jobcoaching, cognitief training, bewegingsagogie, re-

integratiecoördinatie, klinisch-arbeidsgeneeskundige

Van Velzen et al, NTR oktober 2017



Criteria start Aantal respondenten (n=34)

Klinische revalidatie is afgerond 2

Patiënt is fysiek en cognitief in staat om intakegesprek te voeren, eventueel met hulp van een 

naaste

24

Patiënt is in staat om toestemming te geven voor het opnemen van contact vanuit de instelling 

of het ziekenhuis met de werkgever en/of bedrijfsarts

11

Patiënt heeft een arbeidsvraag

31

Patiënt heeft een werkgever
17

Patiënt werkt als zelfstandige 12

Patiënt is werkzoekende 10

Werkgever is bereid om mee te werken aan het arbeidsrevalidatieproces 8

Bedrijfsarts is bereid om mee te werken aan het arbeidsrevalidatieproces 8

Reden om te starten met AR bij NAH

Van Velzen et al, NTR oktober 2017



Wanneer arbeidsrevalidatie 

Fase

Aantal en percentage respondenten

Totaal 

(n=34)

KPreva

(n=13)

Preva

(n=20)

UMC 

(n=1)

Tijdens klinische revalidatie

0 0 0 0

Tijdens poliklinische revalidatie 23 3 19 1

Tijdens klinische en 

poliklinische revalidatie 10 9 1 0

Anders1 1 1 0 0

Aantal instituten dat aangeeft dat instelling arbeidsgerichte revalidatie biedt in de betreffende fase

K (klinische) P (poliklinische) reva(revalidatie) UMC (Universitair medisch centrum)

Van Velzen et al, NTR oktober 2017



Van Velzen et al, NTR oktober 2017



Niet-aangeboren 

hersenletsel
• 30.000 werkenden lopen jaarlijks hersenletsel 

op

• 50% hiervan komt in de revalidatie terecht.

• Overige 50%?

• Grootste groep heeft “mild” hersenletsel

• Klein aantal krijgt arbeidsrevalidatie
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Neurorevalidatie arbeidsrevalidatie

Doel=participatie Doel= re-integratie in werk

Complexe patiënt idem

Screening revalidatiearts Diagnostiek incl KAG

Zorg gefinancierd Deels zorg gefinancierd

Klinisch/poliklinisch Poliklinisch

Breed instrumentarium Beperkt instrumentarium

Klant is patiënt Klant is bedrijfsarts,

patiënt/werkgever/

UWV/advocaten etc.

Verschil neurorevalidatie/arbeidsrevalidatie

samenwerking nodig



Uitgangspositie

• Waar stond degene voor het letsel wat werk betreft?

• Op de tenen lopend of “in balans”



Zichtbare gevolgen

• Hemiparese, krachtsverlies, 

gevoelstoornissen

• Facialisparese

• Gezichtsvelduitval

• Spasticiteit

• “Afasie”



Onzichtbare gevolgen

• Vermoeidheid;

• Cognitieve stoornissen;

– Executieve stoornissen; 

– Rechtshemisferische taalstoornissen

• Stemmingstoornissen;

• Gedragsveranderingen;

– Emotionele labiliteit



Vermoeidheid

• Geheugen- en concentratieproblemen

• Hoofdpijn

• Verhoogde prikkelbaarheid

• Intolerantieklachten (geluid, drukte, licht)

• Somberheid en spanning/angst



Cognitie

• Aandacht (gericht, verdeeld, volgehouden), 

• Geheugen (werk- of korte termijn-, lange

termijn-), 

• Tempo van informatieverwerking,

• Waarneming (agnosie, neglect),

• Handelen (apraxie)

• Afasie



Executief



Rechtshemisferische 

taalstoornissen
• Problemen met prosodie

• Intonatie, herkennen van de “frequentielijn” 

• Problemen met macrostructuur
• Vasthouden van centrale thema

• Problemen met “theory of mind”
• Voorkennis of emotionele toestand van 

gesprekspartner herkennen

• Problemen met betekenisverwerking
• Duiden van impliciete taal, woorden met 

meerdere betekenissen, taalgrapjes



Sociale cognitie

• Interactie met omgeving

• Verminderd inzicht

• Rechter hemisfeerprobleem

• Frontaal syndroom 



Frontaal syndroom
• Apathie en gebrek aan initiatief. 

• Terugtrekken uit sociale contacten. 

• Zelfverwaarlozing. 

• Geen activiteiten meer kunnen organiseren. 

• (Sociale) situaties niet goed meer kunnen beoordelen. 

• Ontremd gedrag, bijvoorbeeld ongepaste opmerkingen maken (decorumverlies), mateloos 

eten, koopwoede of seksuele ontremming. 

• Impulsief gedrag. 

• Niet meer flexibel met veranderingen kunnen omgaan. 

• Obsessief vasthouden aan bepaalde gedragspatronen (bijvoorbeeld steeds tikken, zingen of 

tellen). 

• Prikkelbaar zijn. 

• Agressie. 

• Achteruitgang van de taal: de patiënt komt minder goed op woorden en spreekt minder. 

• Vaak ontbreekt het inzicht in deze problemen. 



Gedragsverandering

• “Hij/zij is veranderd”

• “Ik ben niet veranderd, zij doen moeilijk, 

zeuren, etc”

• Van ernstig tot subtiel.



Depressie

• Depressie na beroerte kent een bifasisch beloop.

• Eerste piek in eerste jaar, tweede piek in tweede jaar.

• Depressie op neurofysiologische basis kort na CVA

• Later optredende depressie op basis van emotionele

verwerking.

• Richtlijn Behandeling van neuropsychiatrische gevolgen

van NAH



Diagnostiek

• Plaats/waarde van een NPO

– Test

– Vertaling naar de praktijk / observatie net zo 

belangrijk

– Geen stoornissen geobjectiveerd, en dan?

– Effecten van vermoeidheid

– Mentale duurbelasting



Consequenties voor werk
• Er worden hogere eisen gesteld aan cognitie

• Klachten worden niet herkend

• Re-integratie lijkt geen probleem 

• Onbegrip, falende re-integratie



Waar moet je rekening 

mee houden.

• Niet meer dezelfde vermogens als voorheen.

• Werken op de werkvloer is anders dan thuis je activiteiten oppakken; 

collega’s, werkomgeving.  

• Oude automatismen en gewoontes werken niet meer.

• Op de werkvloer moet je voldoen aan allerlei eisen. 



Re-integratie
• In hoeverre kan de werksituatie aangepast worden aan de 

mogelijkheden van de werknemer.

• In hoeverre kan de werknemer leren om te gaan met de eisen die de 

werksituatie vraagt.

- spontaan herstel nog mogelijk

- aanleren compensatiestrategieën.



Belangrijk bij goede re-integratie

• Goede balans in functioneren in zowel privé – als werk situatie.

• Kennis van mogelijkheden en beperkingen zowel bij werknemer als 

werkgever (ook collega’s).

• Duidelijke afspraken over opbouw in uren en taakinhoud.

• Goede communicatie.

• Creëren van rust om aandacht op werk te kunnen richten.  



• Flexibiliteit bij werkgever en werknemer in mogelijkheid tot aanpassing.

• Testfase (werken op therapeutische basis).

• Werkmaatje.

• Regelmatig feedback op functioneren. 

• Aandacht voor sociaal functioneren op het werk.  

• Jobcoaching

Belangrijk bij goede re-integratie



Dus…..

• Re-integratie is maatwerk, er is géén 

standaard re-integratietraject. 

• Gevaar voor overbelasting is groot

• Ook in de toekomst alert blijven, iedere 

verandering in de werk- of privésituatie kan 

leiden tot verstoring van het evenwicht. 



Informatie

• Brochure “Aan het werk met hersenletsel” van 

de Hersenstichting:

www.hersenstichting.nl/leven-met/arbeid

• Richtlijn Niet Aangeboren Hersenletsel en 

Arbeidsparticipatie.

• www.werkenmethersenletsel.nl

http://www.hersenstichting.nl/leven-met/arbeid
http://www.werkenmethersenletsel.nl/


Epidemiologie Whiplash

• Incidentie 15.000 tot 30.000 mensen per jaar

(Whiplash Stichting Nederland).

• 80% is binnen twee jaar klachten vrij

• 3.000-5.000 mensen houden blijvende klachten

Richtlijnen-protocollen en visiedocument: 

• Nederlandse Vereniging voor Neurologie. 

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van 

mensen met Whiplash Associated Disorder I/II

2016



Richtlijn, protocol en visiedocument

• Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van 

mensen met Whiplash Associated Disorder I/II

(2016-Nederlandse Vereniging voor Neurologie)

• Verzekeringsgeneeskundig protocol WAD I en II

(2008- )

• Visiedocument belastbaarheid en reintegratie bij 

WAD I en II (2010- ) 



Populatie Whiplash-AR

32 patiënten

Historie 

verkeersongevallen



leeftijd Whiplash-AR



Werk

• Overig: 

* Stukadoor

* verpleegkundige

* zelfstandig rijschoolhouder

* laborant

* leerkacht

* medewerker financiële adm.

* systeembeheerder



Werk
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Ziekmelding en doorlooptijd



Aard letsel 

Overig:

- Sportletsel

- Fietsongeval

- Bij arrestatietraining

- Van tafel gevallen



Bewustzijnsverlies



Diagnose whiplash en onbegrip

Onderzoek Universiteit Utrecht



Deelname aan training
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Casus 

• Man: 35 jaar

• Functie projectleider ICT

• Met 60 km per uur aangereden/auto Renault Megane

stationwagen, total loss

• Contract 32 uur/60% beeldschermwerk/40% overleg/reizen

• Sinds een half jaar verzuim, verwezen door bedrijfsarts

• Hulpvraag: eigen werk kunnen uitvoeren zonder beperkingen



klachten casus

• Numerieke schaal voor pijn 5 

• concentratieproblemen

• Pre-existente nek-schouderklachten verergerd

• Vooral meer nekklachten

• Soms is sprake van duizeligheid

• Mogelijk lichte sensorische integratie-

stoornissen





vervolg casus
• Intake/ diagnostiek AR/Whiplash WAD II

• Myofasciaal pijnsyndroom/ deconditionering

• Psycholoog

* gevaar voor piek-dalbelasting

* perfectionisme/ verhoogd spanningsniveau

* lichte overbelasting/wel regelmogelijkheden

• FCE: licht-matig belastbaar/ aandacht voor 

conditionering



multidisciplinaire training
• Opbouwschema werk en15 weken training =therapie

• Doel: 32 uur werken/duurzame reintegratie

2 dagdelen per week, te weten de maandag- en woensdagmiddag

Wekelijks:

- Fysieke training 2 x 60’

- Functionele training 1 x 60’

- Thema bijeenkomst 1 x 60’

- Aandachtstraining 1x 60’

- Individuele trajectbegeleiding 1 x 30’

- Individuele psychologie 1 x 30’

Aanpassing in uren belasting gedurende de voorgestelde interventie. 

Gaandeweg het traject zal de heer, in samenspraak met zijn 

trajectbegeleider, een plan van aanpak opstellen voor opbouw naar 

volle omvang van zijn contracturen.



FML

• Rubriek I : hoog handelingstempo/ deadlines en 

productiepieken/ aandacht voor langdurende

mentale inspanning en multitasken

• Rubriek III : koude en trillingsbelasting

• Rubriek IV : werken met toetsenbord en muis, frequent 

reiken waarbij de halswervelkolom en 

schoudergordel wordt belast

• Rubriek V : langdurig zitten

• Rubriek IV : werktijden



Take home messages
• Het herstelproces stagneert zonder juiste 

behandeling

• Start zo snel mogelijk met de behandeling

• Een multidisciplinaire interventie kan nodig zijn om 

het arbeidsvermogen te behouden

• Verwijs op tijd patiënten naar AR 

• De prognose voor werkhervatting is goed

• 95% keert met of zonder klachten/ geheel of 

gedeeltelijk terug naar werk



Verwijzing Quickscan

• https://vroegeinterventie.nl/

https://vroegeinterventie.nl/


Ontwikkeling kaderbedrijfsarts

• Naar analogie van de kaderhuisarts
• Competentieprofiel van de kaderhuisarts

• NHG-Kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg

• Astma COPD

• Bewegingsapparaat

• Diabetes voor huisartsen

• Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

• Hart- en vaatziekten

• Ouderengeneeskunde

• Palliatieve Zorg

• Urogynaecologie 2018 – 2020

Verdere ontwikkeling in overleg met NVAB

https://www.nhg.org/node/76781
https://www.nhg.org/scholing/nhg-kaderopleiding-huisarts-en-spoedzorg
https://www.nhg.org/scholing/kaderopleiding-astma-copd
https://www.nhg.org/scholing/kaderopleiding-bewegingsapparaat
https://www.nhg.org/scholing/kaderopleiding-diabetes-voor-huisartsen
https://www.nhg.org/scholing/kaderopleiding-geestelijke-gezondheidszorg-ggz
https://www.nhg.org/scholing/kaderopleiding-hart-en-vaatziekten
https://www.nhg.org/scholing/kaderopleiding-ouderengeneeskunde
https://www.nhg.org/scholing/kaderopleiding-palliatieve-zorg
https://www.nhg.org/scholing/kaderopleiding-urogynaecologie


Take home messages

• Neem contact op met de arbeidsrevalidatie als het gaat om 

ziekteverzuim, begeleiding of re-integratie van patiënten die 

arbeidsongeschikt zijn.

• Overleg zo nodig met de revalidatiearts of klinisch 

arbeidsgeneeskundige.

• Verwijs op tijd patiënten naar Arbeidsrevalidatie/vroege interventie als 

het om het vraagstuk arbeidsbelastbaarheid gaat.

• De prognose op herstel voor werk kan dan worden vastgesteld. 

• Optimaal revalideren vergroot de kans op participeren.

• Samen weten is samenwerken.



Jullie vragen wachten 

op een antwoord.
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Hartelijk dank 

voor jullie aandacht!


