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Onderzoeksfinanciering:
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Evalua Nederland B.V.:
Nevenwerkzaamheden als consultant voor Evalua (VUmc spin-off)

Arbo Unie B.V.:
Bestuurslid Stichting Arbo Unie Nederland (100% aandeelhouder)



Programma

1. Introductie preventie

2. Financiering van preventie

3. Kosten-effectiviteit van preventie

4. Rol bedrijfsarts (t.o.v. andere arboprofessionals)
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Take-home messages

1. Universele preventie door systeemaanpak aan de bron 
en geïndiceerde preventie leveren het meeste effect

2. Collectieve financiering van preventie zou beter zijn           
(dan door bedrijven, zoals in het huidige systeem)

3. Kosten-effectiviteit van preventie niet overschatten

4. Gebrek aan tijd en bedrijfsartsen: initiëren en delegeren
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Introductie preventie



Introductie preventie

Preventie door participatie in betaald werk!

Collectieve gezondheidsbevordering in de arbeidssetting
De populatie als patiënt: verzuim als bouwsteen van preventie

De verzuimende werknemer als bouwsteen van individuele preventie

Preventie: voorkómen van gezondheidsproblemen of verergering daarvan

7 2



Introductie preventie

Preventie wordt op verschillende manieren ingedeeld, onder meer naar 
ziektestadium, doelgroep of doel. Die indelingen zijn onderling verweven!

Preventieve maatregelen naar ziektestadium: 
1. problemen voorkómen door oorzaken ervan tegen te gaan (primair);
2. ziekte in vroeg stadium opsporen EN door vroege behandeling 

bestrijden of verergering voorkomen (secundair); 
3. voorkómen of beperken van de gevolgen van een aandoening (tertiair)
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Introductie preventie

Preventie wordt op verschillende manieren ingedeeld, onder meer naar 
ziektestadium, doelgroep of doel. Die indelingen zijn onderling verweven!

Preventieve maatregelen naar doelgroep:
1. populatiebenadering: 

a) universele preventie (alle werknemers)
b) selectieve preventie (subgroep van werknemers) 

2. hoogrisicobenadering: 
a) geïndiceerde preventie (werknemers met hoog risico)
b) zorg-gerelateerde preventie (werknemers met een ziekte)
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Introductie preventie

Preventie wordt op verschillende manieren ingedeeld, onder meer naar 
ziektestadium, doelgroep of doel. Die indelingen zijn onderling verweven!

Preventieve maatregelen naar doel: 
1. beschermen tegen blootstelling aan schadelijke omgevingsinvloeden / 

arbeidsomstandigheden (gezondheidsbescherming);
2. bevorderen van gezond gedrag (gezondheidsbevordering); 
3. voorkómen van specifieke ziekten of complicaties (ziektepreventie)
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Financiering van preventie



In 2007 stemden de lezers van 
British Medical Journal voor 
verbeterde riolering en leidingen 
voor schoon water voorziening als 
de belangrijkste medische mijlpaal

Maar wie financiert dergelijke 
universele, primair preventieve 
gezondheidsbescherming?

Financiering van preventie
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Financiering van preventie

Gezondheidsbescherming is de verantwoordelijkheid van werkgevers, 
daar waar het gaat om arbeidsomstandigheden (in de brede zin)
Gezondheidsproblemen door bijv. blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
echter vaak veel later (denk aan longziekten)

Gezondheidsbevordering op de werkplek is een zaak voor werkgevers 
en biedt voor het privé leven van werknemers een preventieve kans
Gezondheidsproblemen door bijv. ongezonde leefstijl gedragingen 
echter vaak veel later (denk aan hart- en vaatziekten)
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Financiering van preventie

Werkgevers verantwoordelijk voor loondoorbetaling jaar 1 en 70% 
jaar 2, bij ziekteverzuim van werknemer. Baten (reductie van kosten) 
van interventies voor werkhervatting zijn voor de betaler: werkgever

Financieel belang werkgever bij preventieve interventies via reductie 
ziekteverzuim en stijging productiviteit, maar veel minder direct dan 
bij werkhervatting na verzuim
Zorgkosten gemaakt vanwege gezondheidsproblemen worden via 
zorgkostenverzekering betaald (ZVW), door de overheid (WLZ/WMO) 
en klein beetje door werknemer (premie + eigen risico)
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Financiering van preventie

• Meer preventie in de werksetting zou grote maatschappelijke opbrengst 
kunnen hebben, qua gezondheid en financiën. Maar de overheid wil geen 
stelselwijziging, mede om de zorguitgaven niet nog meer te laten stijgen 

• Penny wise, pound foolish: door effectieve preventie dalen zorguitgaven!

• Voor het bedrijfsleven is verzuim de financiële bouwsteen van preventie
• Andere stimuli voor bedrijven, zoals vitale = meer productieve werknemer, 

goed werkgeverschap, minder personeelsverloop, imago bedrijf, et cetera, 
werken alleen voor selecte groep van werkgevers. Financiële argumenten?
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Financiering van preventie

Wat belemmert de bedrijfsarts om meer aan preventie te doen? 
Veel (financiële) effecten van preventie komen pas na het dienstverband 
bij de werkgever tot stand. Collectieve financiering past preventie beter!

Business case? Kosten-effectiviteit van preventie in de werksetting?





Kosten-effectiviteit van preventie



Effectiviteit preventie (1970-2010)

Gezondheidsbescherming
Preventie arbeidsongevallen
Preventie arbeidsgebonden ziekten

Vermeden ernstige 
ziektegevallen per jaar

500
>1.000
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Vermeden sterf-
gevallen per jaar

50
??

Bron: Mackenbach et al., 2013



Effectiviteit preventie (IPD alle NL studies)

Overall interventie effect −0,12 (−0,25 - 0,01)

Geïndiceerd versus universeel −0,32 (−0,55 - −0,10)
Met versus zonder counseling −0,29 (−0,59 - 0,00)
6 of meer versus <6 sessies −0,29 (−0,52 - −0,05)
Individueel versus groep −0,32 (−0,55 - −0,09)
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Bron: Robroek et al., 2020

Totaal 5183 werknemers (13 studies, 16 gezonde leefstijl interventies)

Gezondheidsbevordering BMI (kg/m2) (95% Betr. Int.)



Effectiviteit preventie (IPD alle NL studies)

Overall interventie effect 0,2 (0,1 - 0,2)

Géén positieve effecten op 8 andere leefstijl variabelen:
rest voeding, alcohol, roken en lichamelijke activiteit
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Bron: Coenen et al., 2020

Totaal 7756 werknemers (13 studies, 16 gezonde leefstijl interventies)

Gezondheidsbevordering Fruit (#/dag) (95% Betr. Int.)



Kosten-effectiviteit preventie
Gezondheidsbevordering kost bedrijven geld; besparingen door 
lager ziekteverzuim zijn in 1e jaar iets lager dan de kosten van de 
interventie (met dus relatief kleine effecten t.a.v. gezonde leefstijl)

Besparingen lijken op lange termijn groter te zijn dan de kosten!
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Bronnen: Lutz et al., 2020;
van Dongen et al., 2011 & 2012



Kosten-effectiviteit preventie

Gezondheidsbescherming
• Review van 19 studies naar maatregelen ter preventie van 

diversiteit aan gezondheidsproblemen in verschillende settings
• Van die 19 rapporteerden 11 over kosten-effectieve interventies
• Vijf van die 11, volgens auteurs, veelbelovend voor opschaling
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Bron: Grimani et al., 2018



Kosten-effectiviteit preventie
Kosten-baten ziektepreventie ziet er nog positiever uit, op lange termijn
Bijvoorbeeld: modelmatige rekenmethode naar preventie van longkanker 
door blootstelling aan silica bij bouwvakkers, via gecombineerde aanpak 
van ‘natte werkmethode’, ventilatie en persoonlijke beschermingsmiddelen 
leidde tot 107 vermeden ziektegevallen (netto baten: $45,9 miljoen)
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Bron: Mofidi et al., 2020

Bron: van Dongen & van der Beek, 2022

Wat belemmert de bedrijfsarts om meer aan preventie te doen? 
Analytische, modelmatige evidence over (financiële) effecten van preventie; 
lange termijn bedrijfsperspectief!



Rol bedrijfsarts (t.o.v. andere arboprofessionals)



Stelling 1

Hoeveel tijd per week besteed je aan primaire/secundaire preventie?
(dus niet preventie van terugval bij werkhervatting van verzuimende werknemers)

A. Ik doe (vrijwel) nooit preventieve werkzaamheden
B. Ik besteed ong. 1-4 uur per week aan preventie
C. Ik besteed ong. 5-8 uur per week aan preventie
D. Ik besteed meer dan 8 uur per week aan preventie
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Stelling 2

Zou je meer tijd willen besteden aan primaire/secundaire preventie?
(dus niet preventie van terugval bij werkhervatting van verzuimende werknemers)

A. Nee, liever minder dan meer tijd
B. Nee, het is goed zoals het nu is
C. Ja, graag iets meer tijd dan nu
D. Ja, graag veel meer tijd dan nu
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Stelling 3

Welk primair/secundair preventief werk doe je op dit moment het meest?
(één antwoord mogelijk; kies wat het best past bij je werk als bedrijfsarts)

A. Ik doe (vrijwel) nooit preventieve werkzaamheden
B. Ik doe vooral medische keuringen / PMO / PAGO
C. Ik doe vooral RI&E / werkplekaanpassing / veiligheid
D. Ik werk vooral aan stimulering van gezonde leefstijl
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Stelling 4

Welk primair/secundair preventief werk zou je meer willen doen?
(één antwoord mogelijk; kies wat het best past bij je ambitie als bedrijfsarts)

A. Ik wil niet meer preventieve werkzaamheden
B. Ik wil meer medische keuringen / PMO / PAGO doen
C. Ik wil meer RI&E / werkplekaanpassing / veiligheid doen
D. Ik wil meer aan stimulering van gezonde leefstijl doen
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Rol bedrijfsarts bij preventie
Bij schaarste aan bedrijfsartsen nog meer focus op verzuimbegeleiding?
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Rol bedrijfsarts bij preventie
Implementatie studie: bedrijfsartsen ervaren barrières
• Van 39.562 werknemers in de bouw die aan het PAGO (lees PMO) mee 

deden hadden er 7827 (19,8%) een verhoogd cardiovasculair risico. 
Verwijzing naar evidence-based leefstijl counseling, betaald door Arbouw 
(nu Volandis), door de bedrijfsarts

• In totaal deden 187 werknemers (2,4%) mee aan de leefstijl counseling
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Bron: Tonnon et al., 2016

Wat belemmert de bedrijfsarts om meer aan preventie te doen? 
Gebrek aan tijd en bedrijfsartsen: initiëren, opstarten en delegeren



Take-home messages

1. Universele preventie door systeemaanpak aan de bron 
en geïndiceerde preventie leveren het meeste effect

2. Collectieve financiering van preventie zou beter zijn           
(dan door bedrijven, zoals in het huidige systeem)

3. Kosten-effectiviteit van preventie niet overschatten

4. Gebrek aan tijd en bedrijfsartsen: initiëren en delegeren
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Contact: a.vanderbeek@amsterdamumc.nlAllard van der Beek


