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Even roddelen
stellingen

Stellingen
• Veel huisartsen hebben een blinde vlek voor werk, hier ligt een taak voor bedrijfsartsen!

• De omvang en aard van burn-out problematiek rechtvaardigt screening binnen de eerste lijn!
• Arbeidsdeskundigen hebben een belangrijke toegevoegde waarde binnen het
gezondheidscentrum!

• De POH-GGZ dient een centrale rol te spelen bij patiënten met werkgerelateerde
spanningsklachten!

• Huisartsen spelen een belangrijke rol in het voorkomen van verzuim op werk of school!
• De bedrijfsarts in de eerste lijn is in Nederland een verstoring van de goed functionerende
arbocuratieve machine!

• Huisartsen hebben veel te weinig aandacht voor werk!

Programma
• Opzet huidige proeftuin te Thermion
• Lopend onderzoek Huisartsenwerk door Kees de Kock
• Uitdagingen voor bedrijfsarts en huisarts

Aanleiding Thermion project
• Veel werkenden kampen met gezondheidsklachten die verband houden met hun
werk.

• Gezondheidscentrum is meestal de eerste plek waar hulp gezocht wordt door hen.
• Gezondheidscentrum veel makkelijker toegankelijk dan bijvoorbeeld de bedrijfsarts.
• Binnen eerstelijns gezondheidscentra onvoldoende aandacht voor werk.
• De inzet van een bedrijfsarts en arbeidsdeskundigen in de eerstelijn biedt uitkomst.
• Toevoegen van kennis over arbeid aan het eerstelijns aanbod leidt mogelijk tot
zorgwinst voor zowel de patiënt als de zorgprofessional.

• Wat is een goede vorm voor arbeidsgerelateerde zorg in de eerstelijn en wat zijn
daarvan de opbrengsten? Van 2018 tot eind 2019 pilot in Thermion (TNO,
RadboudUMC en AWVN).

Aanpak pilot
3 onderdelen:
1. Vroeg signalering van werk-gerelateerde gezondheidsklachten met behulp
van 5 evidence based vragen.
2. Behandeling van werk-gerelateerde gezondheidsklachten.

3. De inzet van een bedrijfsarts en twee arbeidsdeskundigen.

De evidence based vragen over werk die de
huisarts zou moeten stellen:
• Hebt u betaald werk?
• Houden uw gezondheidsklachten verband met uw werk?

• Verzuimt u momenteel of heeft u in het verleden verzuimd?
• Verwacht u langdurig te verzuimen?
• Hebt u contact met uw arbodienst of uw bedrijfsarts?

Resultaten tot nu toe
TNO onderzoekt de aanpak en de opbrengsten door middel van interviews en
vragenlijsten. De resultaten worden gebruikt om een generieke aanpak te
ontwikkelen die ook in andere gezondheidscentra kan worden
geïmplementeerd.
Tot op heden is het aantal doorverwijzingen naar de bedrijfsarts of de
arbeidsdeskundige nog vrij beperkt.
De eerste resultaten laten zien dat de aanpak van toegevoegde waarde is voor
zowel de patiënt als zorgverlener.
Hierna volgen wat reacties van bij de pilot betrokken patiënten en
professionals.

Wat vinden patienten?
Patiënten waardeerden het consult gemiddeld met een 8,1 (rapportcijfer).

Op de vraag “Zou u anderen (collega’s, familieleden, buren) aanraden om op gesprek
te gaan bij de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige in Thermion?” antwoordde een
patiënt die deelnam aan de pilot:
“Ik zou anderen zeker aanraden om op gesprek te gaan bij de bedrijfsarts of
arbeidsdeskundige in Thermion omdat deze voor mij toch meer onafhankelijk voelt. Er
is geen belangenverstrengeling. Mijn eigen bedrijfsarts werkt nauw samen met mijn
baas.”
Een andere deelnemer vertelde over het consult het volgende:
“Ik voelde me op mijn gemak tijdens het gesprek met de bedrijfsarts of
arbeidsdeskundige. Er werd naar me geluisterd, ik werd gehoord. Ik kreeg niet het
gevoel dat ik me aanstelde en ik heb goede adviezen gekregen.”

De fysiotherapeut:
• “Het onderwerp werk heeft hierdoor voor mij veel meer plaats gekregen in de
behandeling.

• Eigenlijk heel logisch, want mensen spenderen heel veel tijd op hun werk, nog meer
misschien dan met familie of thuis, dus het is ontzettend belangrijk en relevant om
het over iemands werk te hebben.

• Wetende dat er deskundigheid in huis is waar ik naar kan verwijzen, maakt het
makkelijker om naar werk-gerelateerde gezondheidsklachten te vragen.

• Dat zij hier in Thermion gevestigd zijn zorgt voor korte lijnen, zowel voor
zorgverleners als voor de patiënt.”

Een huisarts:
• “Het project heeft zeker geleidt tot meer bewustwording van
arbeidsgerelateerde klachten in de spreekkamer. Ik ben er bewust meer mee
bezig.
• Het valt mij wel op dat de reguliere zorg over het algemeen goed geregeld
is. Zelden voelt een patient zich niet gehoord door een bedrijfsarts en vrijwel
altijd is de toegang tot de bedrijfsarts mogelijk.

• Meerdere keren heb ik patiënten verteld over het project maar toe nu toe is
de wens voor een consult laag.”

Een andere huisarts
• Was er behoefte aan deze mogelijkheid tot verwijzing naar en
samenwerking met een bedrijfsarts?
Ja er was behoefte aan de mogelijkheid.

• Nu de mogelijkheid er is maken jullie er gebruik van?
Verbazendwekkend weinig. De mensen die ik (bijna) verwezen had kunnen
uiteindelijk toch bij een eigen bedrijfsarts terecht.

• Is er sprake van samenwerking? Leidt de lagere drempel bijvoorbeeld tot
frequenter overleg?
Te weinig gebruik van gemaakt om te kunnen zeggen.

• Is het inzicht in de mogelijkheden van deze professionals toegenomen?
Nog niet dus

(Vervolg)
•

Heeft het ook invloed op de samenwerking met de ‘eigen’ bedrijfsarts van
patiënten, wordt meer de samenwerking gezocht?
Ik was me al bewust en nu nog meer. Heb denk ik nog vaker met een eigen bedrijfsarts
overlegd.

•

Wat is de indruk van de ervaringen van patiënten die verwezen zijn naar deze
professionals?
Te weinig ervaring

•

Wat zou er moeten gebeuren om de samenwerking tussen huisartsen en
bedrijfsartsen (en arbeidsdeskundigen) verder te verbeteren?
Toch systeem op de helling. Dus dat alle lokale mensen een zelfde bedrijfsarts hebben.

•

Heeft het project geleid tot meer aandacht voor de factor werk tijdens contacten
met patiënten?
Denk het wel. Had er al wel veel aandacht voor.

(Vervolg)
• Heeft het invloed gehad op het noteren van het beroep of het gebruik dat
gemaakt wordt van de code Z05 voor problemen op het werk?
Ja, vaker Z-code

• Zijn er aanpassingen nodig om de kansen op succes te vergroten?
Soort regionaal systeem met toegang tot zelfde bedrijfsarts / voorziening

• Wat zou jullie advies zijn aan bedrijfsartsen die de samenwerking met huisartsen
willen verbeteren?
⁻ Zoek vaker contact!
⁻ Stuur een afschrift van je bevindingen aan werkgever aan de huisarts!

Onderzoek “Huisartsenwerk” (2011-2019)
Hypothesen

•
•
•
•

Huisartsen beïnvloeden vermogen om te werken en op verzuim
Deze invloed is ‘gendered’
Bewust zijn van deze invloed verbetert de zorg voor werkenden
Daarom verwachten we dat training van huisartsen
⁻ patiënten kan helpen ‘empoweren’
⁻ zal leiden tot beter registreren door huisartsen
⁻ zal leiden tot kosteneffectievere zorg

Methode
• Cluster RCT

• 32 huisartsen: 16 interventiegroep 16 controlegroep
• Interventie: training van huisartsen (5 uur; booster 3 uur)
• 3 metingen: baseline; na 6 maanden; weer na 6 maanden
• Primaire uitkomstmaat patiënten: Return-to-Work Self-Efficacy
• Primaire uitkomstmaat huisartsen: registratie beroep en Z05
• Secundaire uitkomstmaat huisartsen: ‘work awareness’
• Onderzoek naar kosteneffectiviteit

2012: training interventiegroep
Kennisoverdracht
• Rol curatieve zorg bij vermijdbaar verzuim
• Een gendersensitieve aanpak bij werkgerelateerde problemen
Discussies in subgroepen
• Hoe is handelen met betrekking tot werk?
• Hoe is verbetering te realiseren
Oefenen
• Een activerende aanpak bij patiënten met overspanning

m

Opvattingen patiënten
• 33,1 % acht het mogelijk dat er een verband is tussen de
gezondheidsklacht waarvoor ze de praktijk bezoeken en hun werk.

• 93,1 % vindt het belangrijk dat huisartsen op de hoogte zijn van het
beroep van hun patiënten.

• 84,6 % vindt het belangrijk dat de huisarts advies geeft over wel of niet
gaan werken.

Return-to-Work Self-Efficacy schaal

Resultaten kosteneffectiviteitsanalyse
Kosten per categorie bij follow up (bootstrapped) en
verschil (95% CI)
Interventie
(n=131)
Gezondheidszorg

Controle (N=149) Verschil (95% CI)

1177.74

2122.38

−945 (−2721–184)

Informele zorg

86.39

168.37

−82 (−207-9)

Productiviteit

4936.95

4607.14

330 (−2475-3113)

Totaal

6168.72

6865.56

−697 (−4351-2936)

Hypothese genererende subgroep analyse
De gemiddelde RTW-SE (estimated marginal means) bij follow up naar het aantal
contacten met de huisarts in de 6 maanden voor de baseline meting
Interventie

Controle

Aantal
contacten

n

Gemiddelde (95% CI)

n

Gemiddelde (95% CI)

P

geen

7

4.6 (3.64 - 5.58)

14

3.9 (3.19 - 4.64)

0.205

1 of 2

69

4.3 (3.89 - 4.80)

77

4.6 (4.18 - 5.06)

0.175

3 of meer

51

4.9 (4.41 - 5.31)

56

4.1 (3.63 - 4.56)

0.003

Vergelijking zelfgerapporteerd ziekteverzuim in 12 maanden tussen deelnemers aan
Huisartsenwerk met en zonder ervaren relatie tussen hun gezondheidsprobleem en hun werk.

Allen

WRP +

WRP-

208

65

143

16.6 (11.1 - 22.2)

25.7 (11.8 - 39.5)

12.5 (7.4 - 17.6)

Geen

92 (44.2)

30 (46.2)

62 (43.4)

1-2

19 (9.1)

2 (3.1)

17 (11.9)

3-4

26 (12.5)

5 (7.7)

21 (14.7)

5-7

14 (6.7)

8 (12.3)

6 (4.2)

8-14

18 (8.7)

3 (4.6)

15 (10.5)

15-50

20 (9.6)

9 (13.8)

11 (7.7)

> 50

19 (9.1)

8 (12.3)

11 (7.7)

N
Gemiddelde (95% CI)

Verzuimdagen in 12
maanden follow up N
(%)

P-waarden

0.03a

0.02b

Hoe nu verder?
•
•
•
•

Aandacht voor werk hoort bij persoonsgerichte zorg huisarts
De POH-GGZ zou op dit terrein grote meerwaarde kunnen bieden
Verdere implementatie activerende aanpak in de eerste lijn

Meer structurele samenwerking met de bedrijfsarts

Graag jullie suggesties!

