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BG-dagen 2019
Disclosure belangen spreker

(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Bedrijfsnamen

• Sponsoring en onderzoeksgelden
• Adviseurschappen en honorarium 

incl. sprekersvergoedingen > € 500
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …..

• Geen
• Geen

• Geen
• Geen



Programma

Inleiding

Bevindingen

Aanbevelingen

Wat is nieuw

Take home messages

Jaap.van.dijk@ika-ned.nl
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Werkwijze EBM

1. Vraag formuleren

Wat is de waarde van (bedrijfsgeneeskundige) interventies bij 
patiënten met ischemische hartziekten op werkhervatting?  



Werkwijze EBM

1. Vraag formuleren

2. Zoekvraag (Pico)

Patiënten Patiënten met ischemische hartziekten 

Interventie (bedrijfsgeneeskundige) interventies (bv aanpassing van 

werk, educatie, fysieke hartrevalidatie, psychologische 

interventies, psychosociale interventies, combinatie) 

Vergelijking Standaard zorg  

Uitkomstmaten Werkhervatting 



Werkwijze EBM

1. Vraag formuleren

2. Zoekvraag (Pico)

3. Literatuur search  



Werkwijze EBM

1. Vraag formuleren

2. Zoekvraag (Pico)

3. Literatuur search (hiërarchie) 

4. Antwoord met level of evidence
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Werkwijze EBM

De integratie van 

 Best research evidence, mits klinisch relevant

 Klinische expertise (expert opinion)

Waarden van de patiënt/cliënt: wensen, zorgen, 
verwachtingen



Werkwijze EBM en toepassing richtlijn

1. Vraag formuleren

2. Zoekvraag (Pico)

3. Literatuur search (hiërarchie)

4. Antwoord met level of evidence

5. Aanbevelingen
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• Acuut Coronair Syndroom (ACS)
– Instabiele angina pectoris 
– Hartinfarct ((N)STEMI)

• Stabiele angina pectoris 
– Conservatief behandeld 
– PCI 
– CABG.

Ischemische hartziekten

Coronaire aandoeningen
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Doel van de richtlijn

De bedrijfsarts ondersteunen bij de begeleiding van werknemers 
met een ischemische hartziekte

Waardoor:

 Optimale reïntegratie

 Secundaire preventie progressie coronair sclerose. 
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Doel van de richtlijn

De activiteiten van de bedrijfsarts hebben als doel: 

 De belastbaarheid te bepalen.

 De noodzaak van interventies betreffende werkhervatting en 
secundaire preventie te adviseren. 
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Vraag 1

Wat zijn onafhankelijke risicofactoren voor 
niet-optimale werkhervatting

bij patiënten met een ischemische hartziekte?



Vraag 1

Wat zijn onafhankelijke risicofactoren voor 
niet-optimale werkhervatting

bij patiënten met een ischemische hartziekte?

 Socio-economische factoren

 Psychische factoren

 Klinische factoren



Vraag 1

Wat zijn onafhankelijke risicofactoren voor 
niet-optimale werkhervatting

bij patiënten met een ischemische hartziekte?

Socio-economische factoren

Onafhankelijke risicofactoren: 

 Het vrouwelijk geslacht 

 Oudere leeftijd 

 Laag inkomen 

Waarschijnlijk onafhankelijke risicofactoren: 

 Jonge leeftijd (30-39 jaar)

 Manueel werk



Vraag 1

Wat zijn onafhankelijke risicofactoren voor 
niet-optimale werkhervatting

bij patiënten met een ischemische hartziekte?

Socio-economische factoren

Waarschijnlijk geen onafhankelijke risicofactoren:

 Alleenstaand

 Etniciteit

 Hoge opleiding is waarschijnlijk een beschermende factor voor vertraagde werkhervatting. 



Vraag 1

Wat zijn onafhankelijke risicofactoren voor 
niet-optimale werkhervatting

bij patiënten met een ischemische hartziekte?

Psychische factoren
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Ernst psychische symptomen

1. Verstoord emotioneel evenwicht

2. Depressieve symptomen en/of angstsymptomen

3. Depressieve stoornis en/of angststoornis 
(DSM IV diagnose) 
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Ernst psychische symptomen



Vraag 1

Wat zijn onafhankelijke risicofactoren voor 
niet-optimale werkhervatting

bij patiënten met een ischemische hartziekte?

Psychische factoren

Onafhankelijke risicofactoren: 

 Depressie 

Onzekere onafhankelijke risicofactoren: 

 Angst

Geen onafhankelijke risicofactor:

 Stress



Vraag 1

Wat zijn onafhankelijke risicofactoren voor 
niet-optimale werkhervatting

bij patiënten met een ischemische hartziekte?

Klinische factoren

Onafhankelijke risicofactoren: 
 Chronische nierziekte 

Waarschijnlijk onafhankelijke risicofactoren:
 Ritmestoornissen
 Hartfalen
 Diabetes
 CVA
 Leverziekte

Onzekere onafhankelijke risicofactor:
 Verminderde linker ventrikelfunctie



Vraag 2

Wat is de waarde van 
(bedrijfsgeneeskundige) interventies 

bij patiënten met ischemische hartziekten op 
werkhervatting?  



Vraag 2

Wat is de waarde van 
(bedrijfsgeneeskundige) interventies 

bij patiënten met ischemische hartziekten op werkhervatting?  

Er werden geen onderzoeken gevonden naar interventies door 
bedrijfsartsen ter bevordering van werkhervatting na een 

ischemische hartziekte. 

Jaap.van.dijk@ika-ned.nl



Vraag 2

Wat is de waarde van 
(bedrijfsgeneeskundige) interventies 

bij patiënten met ischemische hartziekten op werkhervatting?  

Gecombineerde interventies (een combinatie van psychologische 
interventie, beroepsmatige of fysieke interventie) lijken vooral 
het eerste half jaar een positief effect te hebben op de 
werkhervatting.



Vraag 3

Wat zijn werk gerelateerde risicofactoren voor
een recidief

bij patiënten met een ischemische hartziekte?



Vraag 3

Wat zijn werk gerelateerde risicofactoren voor
een recidief

bij patiënten met een ischemische hartziekte?

Algemeen CVRM ook van toepassing waarbij 

roken 

moet worden beschouwd als de belangrijkste risicofactor voor 
hart en vaatziekten en het overlijden aan hart- en vaatziekten. 



Vraag 3

Wat zijn werk gerelateerde risicofactoren voor
een recidief

bij patiënten met een ischemische hartziekte?

Onafhankelijke risicofactoren: 

 Lage beloning

 De combinatie van hoge werkbelasting en weinig invloed op werk

 Weinig invloed op werk

 Hoge werkbelasting 



Vraag 3

Wat zijn werk gerelateerde risicofactoren voor
een recidief

bij patiënten met een ischemische hartziekte?

Waarschijnlijk onafhankelijke risicofactoren: 

Minimaal 1 jaar nachtdiensten (≥ 3 per week) voorafgaand 
aan het event. 

 De mediane slaapduur < 6 uur. 



Vraag 3

Wat zijn werk gerelateerde risicofactoren voor
een recidief

bij patiënten met een ischemische hartziekte?

 Het is niet bekend of ploegendiensten of overwerk 
risicofactoren zijn voor recidief hart- en vaatziekten.

 Fysieke belasting is niet duidelijk, gebrek aan studies hierover.



Vraag 3

Wat zijn werk gerelateerde risicofactoren voor
een recidief

bij patiënten met een ischemische hartziekte?

Wordt nog uitgezocht:

 Effecten van straling 

 Onrechtvaardigheid (persoonlijk en in de organisatie)

 Pesten 



Vraag 3

Wat zijn werk gerelateerde risicofactoren voor
een recidief

bij patiënten met een ischemische hartziekte?

Geen verhoogd risico: 

 ‘Inzet-beloning-onbalans’ (effort-reward disbalans)
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8.5% of recommendations in ACC/AHA guidelines and 14.3% of 
recommendations in ESC guidelines were classified as level of 
evidence A (supported by evidence from multiple RCTs)

Return to work was typically a secondary outcome of the studies.

Fanaroff AC, Califf RM, Windecker S, Smith SC Jr, Lopes RD. Levels of Evidence Supporting American College of Cardiology/American Heart Association
and European Society of Cardiology Guidelines, 2008-2018. JAMA. 2019 Mar 19;321(11):1069-1080.

Hegewald J, Wegewitz UE, Euler U, van Dijk JL, Adams J, Fishta A, Heinrich P, Seidler A. Interventions to support return to work for people with 
coronary heart disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 3. 

Kracht van de aanbevelingen



Kracht van de aanbevelingen

De integratie van 

 Best research evidence, mits klinisch relevant

 Klinische expertise (expert opinion)

Waarden van de patiënt/cliënt: wensen, zorgen, 
verwachtingen



Vraag 2

Wat is de waarde van (bedrijfsgeneeskundige) interventies bij 
patiënten met ischemische hartziekten op werkhervatting?  

Gecombineerde interventies (een combinatie van psychologische 
interventie, beroepsmatige of fysieke interventie) lijken vooral 
het eerste half jaar een positief effect te hebben op de 
werkhervatting.





Krijgt  de werknemer hartrevalidatie?

M. Sunamura, N. ter Hoeve, M. L. Geleijnse, R. V. Steenaard, H. J. G. van den Berg-Emons, H. Boersma, R. T. van Domburg.
Cardiac rehabilitation in patients who underwent primary percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction: 

determinants of programme participation and completion.  Netherlands  Heart Journal. 618-624, 11/2017

netherlands-heart-journal/488012


Aanbeveling

Verwijs alle werknemers met ischemische hartziekten die nog 
niet deelnemen of hebben deelgenomen aan hartrevalidatie 
naar een hartrevalidatie centrum die een geïntegreerd pakket 
aan interventies kan aanbieden, ongeacht de beperkingen en 
werkzaamheden. 



Aanbeveling

Bespreek met werknemers die niet willen deelnemen aan 
hartrevalidatie de mogelijkheid van afzonderlijke interventies bij 
fysiotherapie, huisarts of psycholoog.  



Aanbevelingen

 Besteed extra aandacht aan vrouwelijke en oudere 
werknemers en werknemers met een laag inkomen.

 Screen op depressie bij iedere werknemer na een IHZ.

 Besteed extra aandacht aan werknemers met een chronische 
nierziekte.



Aanbeveling over nachtdienst

 Structurele blootstelling aan nachtdienst in een gezonde populatie 
kan leiden tot een verhoogd risico voor IHZ. 

Maar wie binnen die populatie ook daadwerkelijk een IHZ krijgt, is, 
zoals de Gezondheidsraad meldt, lastiger te bepalen. 

Gezondheidsraad. Gezondheidsrisico’s door nachtwerk. 24 oktober 2017



Aanbeveling over nachtdienst

Indien op grond van het CVRM en bijkomende (cardiale) pathologie 
het risico hoger is, is het aannemelijk dat  nachtdienst hier additioneel 
meer aan zal bijdragen. 

Gezondheidsraad. Gezondheidsrisico’s door nachtwerk. 24 oktober 2017



Aanbeveling over nachtdienst

De werkgroep adviseert om te differentiëren wie kwetsbaar is en een 
groter risico loopt en wie niet. 



Aanbeveling over nachtdienst

1. Vraag hoe de werknemer tegenover nachtdienst staat. Vindt hij het zwaar of voelt hij zich er goed 
bij. M.a.w. geeft nachtdienst klachten van vermoeidheid, stressgerelateerde klachten, etc.

2. Welke diensten hebben zijn/haar voorkeur (ochtend/avondmensen)? 
3. Is er angst om de baan te verliezen als de nachtdiensten niet meer gedaan mogen worden?
4. Zijn er financiële belangen?
5. Zijn er sociale gevolgen (lees afgestemd op werk van de partner/kinderopvang)
6. Breng het CVRM goed in beeld met vooral aandacht voor leefstijlfactoren en de bloeddruk. Ook 

de leeftijd speelt een rol.
7. Is er cardiale comorbiditeit (hartfalen, slechte LV functie, significante ritme stoornissen)?
8. Is er andere comorbiditeit (DM, neurologisch, nierfunctiestoornissen, COPD, etc.)
9. Hoe is de fysieke conditie?
10. Zijn er stressgerelateerde problemen, depressies, angsten.
11. Hoe is de slaapkwaliteit en slaapduur.
12. Is er sprake van OSA(S)    
13. Wat voor soort werk wordt ’s nachts uitgevoerd?  (bijv. zwaar fysiek werk, veiligheidsfunctie, etc.)



Aanbeveling over nachtdienst

1. Vraag hoe de werknemer tegenover nachtdienst staat. Vindt 
hij het zwaar of voelt hij zich er goed bij. M.a.w. geeft 
nachtdienst klachten van vermoeidheid, stressgerelateerde
klachten, etc.

2. Welke diensten hebben zijn/haar voorkeur 
(ochtend/avondmensen)? 

3. Is er angst om de baan te verliezen als de nachtdiensten niet 
meer gedaan mogen worden?

4. Zijn er financiële belangen?



Aanbeveling over nachtdienst

5. Zijn er sociale gevolgen (lees afgestemd op werk van de 
partner/kinderopvang)

6. Breng het CVRM goed in beeld met vooral aandacht voor 
leefstijlfactoren en de bloeddruk. Ook de leeftijd speelt een 
rol.

7. Is er cardiale comorbiditeit (hartfalen, slechte LV functie, 
significante ritme stoornissen)?

8. Is er andere comorbiditeit (DM, neurologisch, 
nierfunctiestoornissen, COPD, etc.)

9. Hoe is de fysieke conditie?



Aanbeveling over nachtdienst

10. Zijn er stress gerelateerde problemen, depressies, angsten.

11. Hoe is de slaapkwaliteit en slaapduur.

12. Is er sprake van OSA(S)    

13. Wat voor soort werk wordt ’s nachts uitgevoerd?  (bijv. zwaar 
fysiek werk, veiligheidsfunctie, etc.)



Aanbeveling over nachtdienst

 CVRM

 Co morbiditeit

 Depressie

 Slaapkwaliteit

 …………

Rode vlaggen



Aanbeveling over manueel werk

 Belasting – belastbaarheid / training?

 Veiligheid: fysieke belasting niet duidelijk, gebrek aan studies hierover.

 Rode vlaggen

Meer info c.q. meer onderzoek

Overleg cardioloog/hartrevalidatie/klinisch arbeidsgeneeskundige

interventies



 Slechte hartfunctie

 Hartfalen

 Ischemie

 Significante ritmestoornissen

 Slechte belastbaarheid

 Hypertensie

Rode vlaggenRode vlaggen



Knelpunten

 Slechte hartfunctie

 Hartfalen

 Ischemie

 Significante ritmestoornissen

 Slechte belastbaarheid

 Hypertensie

 Echo, scan, MRI, CAG

 Anamnese, ecg, echo, BNP, etc.

 NYHA, iecg, MIBI, CAG, etc.

 Ecg, iecg, Holter ecg

 Anamnese, ergometrie

 3 (4) meetmethoden

Rode vlaggen
Rode vlaggen
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2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of
the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2013 Jul;34(28):2159-219.



 Goede hartfunctie

 Geen hartfalen

 Geen ischemie

 Geen significante 
ritmestoornissen

 Goede belastbaarheid

 Geen hypertensie

 Echo, scan, MRI, CAG

 Anamnese, ecg, echo, BNP, etc.

 NYHA, iecg, MIBI, CAG, etc.

 Ecg, iecg, Holter ecg

 Anamnese, ergometrie

 3 (4) meetmethoden

Rode vlaggen
Geen rode vlaggen
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Wat is nieuw

 Huisartsen

 Nachtdienst

 Gecombineerde aanpak zoals in de hartrevalidatie

 Rode vlaggen: Veiligheid 

 Nieuwe indeling van de psychische reacties
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Take home messages

 Reintegratie en secundaire preventie

 Veilige grenzen

 Bepalen of en welke interventies zinvol zijn

 Gecombineerde interventies hartrevalidatie

Werkhervatting tijdens de hartrevalidatie



Take home messages

Jaap.van.dijk@ika-ned.nl



Margriet Bouma huisarts, senior wetenschappelijk medewerkster 
Iris Wichers huisarts, wetenschappelijk medewerkster 

Jaap van Dijk bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige cardiologie
Chris Kant bedrijfsarts
Jan Siebers bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige cardiologie
Arianne Lindhout bedrijfsarts

Kwaliteitsbureau NVAB

Inge van den Broek
beleidsadviseur

Henk van Exel cardioloog

Dank u wel.
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