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Roland Benjamin

‘Mijn stomp is stabiel en de koker zit goed, wat wil je nog meer?’ 
Roland heeft in 2013 een verkeersongeluk gehad en verloor daarbij zijn voet en een deel van

zijn onderbeen. Hij heeft zijn hobby, het restaureren van oude brommers inmiddels weer 

opgepakt. Roland vindt het prettig dat onze instrumentmakers zo goed naar zijn wensen 

luisteren. Daardoor heeft hij een prothese die precies past bij zijn werk en zijn hobby.

Ervoor zorgen dat onze cliënten weer zoveel mogelijk kunnen doen; dat is onze kracht! De kracht van de aanpassing

Rijndam Orthopedietechniek /  Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam  /  010 241 25 55  /  www.rijndam.nl/orthopedietechniek

Orthopedietechniek
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Arbeidsgerichte medische zorg: 
ook een zorg voor de revalidatie
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Wijk aan Zee, en senior gastonderzoeker, Amsterdam UMC, 

Universiteit van Amsterdam, afdeling Public and Occupational 
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Research & Development, Wijk aan Zee, en bijzonder hoog
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van Amsterdam, afdeling Public and  Occupational Health, 

Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam 

Public Health research institute, Amsterdam

CORRESPONDENTIE
j.van.velzen@heliomare.nl

In 2017 is het KNMGvisiedocument ‘Zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte  
medische zorg voor (potentieel) werkenden’ verschenen.1 Hierin wordt gesteld dat meer 

 aandacht voor de factor arbeid in de huisartsgeneeskunde en de medischspecialistische zorg 
nodig is. Arbeidsgerichte medische zorg (AGMZ) moet gericht zijn op participatie en toegankelijk 

worden voor alle (potentieel) werkenden, met een betere samenwerking tussen arbeids & 
verzekeringsgeneeskundigen en de huisartsen & medisch specialisten, en aandacht voor de 

preventie van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Omdat de revalidatiegeneeskunde bij 
uitstek een specialisme is met aandacht voor participatie, wordt verwacht dat de revalidatiearts 

ook zijn of haar taak op zich neemt op het gebied van de AGMZ. 

In de Visie Revalidatiegeneeskunde, genoemd in de ‘Position 

Paper Revalidatiegeneeskunde 2015’, staat: Revalidatiegenees-

kunde beoogt het verbeteren van functies en vaardigheden, het 

optimaliseren van zelfredzaamheid, eigen regie en participatie 

van patiënten met beperkingen, veroorzaakt door een aangeboren 

of verworven aandoening.2 Dit sluit aan bij de aanbevelingen uit 

het KNMGvisiedocument. Tijdens de revalidatie aandacht 

besteden aan arbeidsparticipatie in de vorm van arbeidsgerichte 

revalidatie (AR) lijkt een logisch gevolg. 

WET VERBETERING POORTWACHTER
Wanneer mensen ziek uit het arbeidsproces vallen, krijgen ze te 

maken met de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Deze wet 

stelt dat men, samen met de werkgever, gedurende twee jaar 

moet proberen terug te keren naar eigen, aangepast of ander 

werk.3 De werknemer mag gedurende deze twee jaar niet ontslagen 

worden wegens ziekte en de werkgever moet minimaal 70 procent 

van het loon doorbetalen. Na twee jaar ziekte vindt een keuring 

plaats in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeids

vermogen (WIA) waarbij de reintegratieinspanningen van de 

werkgever en de werknemer worden getoetst en het arbeidsver

mogen van de werknemer wordt bepaald.4 Tevens wordt bekeken 

of iemand recht heeft op een uitkering en hoe hoog die uitkering 

zal zijn. Het ontslagverbod vervalt, waardoor de werknemer, 

onder bepaalde voorwaarden, mag worden ontslagen. Tijdens een 

revalidatiebehandeling starten met (de voorbereidingen op) het 

arbeidsreintegratieproces heeft als voordeel dat de twee jaar die 

de WVP biedt (en waarvan de eerste weken tot maanden in het 

revalidatiecentrum worden doorgebracht) volledig worden benut. 

Volledige reintegratie bewerkstelligen gedurende de revalidatie is 

in de meeste gevallen niet mogelijk en hiervoor zorgdragen is 

geen taak van de revalidatiearts, maar van de werkgever ondersteund 

door de bedrijfsarts. Voorbereidingen op een reintegratie kunnen 

wel tijdens de revalidatie plaatsvinden. Door vanuit de revalidatie 

samen te werken met werkgever en bedrijfsarts zorgen we er 

bovendien voor dat de specifieke, binnen de revalidatie aanwezige 

kennis over aandoeningen, waar werkgevers en bedrijfsartsen 

niet dagelijks mee te maken hebben (zoals bijvoorbeeld nietaan

geboren hersenletsel of dwarslaesie), zo optimaal mogelijk ingezet 

wordt, ook na de revalidatie. Dit komt ten goede aan het 

arbeids(re)integratietraject van de revalidant. 
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ARBEIDSGERICHTE REVALIDATIE IN NEDERLAND
Uit een inventarisatie, waarvoor alle medisch specialistische 

 revalidatieinstellingen van Nederland waren uitgenodigd, blijkt 

dat in meerdere revalidatieinstellingen AR geboden wordt. 

 Eerder zijn in NTR de resultaten gericht op AR bij nietaangeboren 

hersenletsel (NAH) gepubliceerd: 34 van de 55 deelnemende 

instellingen bieden hen AR.5 Uit aanvullende analyses blijkt dat  

35 van de 55 instellingen (ook) AR bieden aan mensen met een 

andere diagnose dan NAH, zoals dwarslaesie, amputatie, 

 chronische pijn, multiple sclerose, hartaandoeningen en 

 oncologische aandoeningen. De meeste instellingen leggen 

 daarbij tijdens en/of bij afronding van AR contact met werkgever 

en/of bedrijfsarts. Dit is hoopgevend. En in lijn met het KNMG 

visiedocument. Maar niet alle deelnemende instellingen besteden 

aandacht aan werk. En wat gebeurt er in de instellingen die niet 

antwoordden? Vonden ze de vragenlijst niet relevant omdat ze 

geen AR bieden of vulden ze hem om een andere reden niet in, 

bijvoorbeeld door tijdgebrek? Uit belang van de revalidant en de 

maatschappij hopen wij op het laatste.

FINANCIËLE GEVOLGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Niet (volledig) terugkeren naar werk heeft grote consequenties 

voor de mensen zelf, hun sociale omgeving en de maatschappij. 

Men verliest inkomen, sociale contacten en een identiteit als 

 werkende; dit leidt tot minder zelfvertrouwen en eigenwaarde.6 

Mensen die werken ervaren een betere gezondheid en kwaliteit 

van leven dan mensen die niet werken. Zij doen daardoor minder 

beroep op de gezondheidszorg, wat leidt tot lagere maatschappelijke 

kosten. Daarnaast is de hoogte van een arbeidsongeschiktheids

uitkering altijd lager dan het loon dat men voor het ziek worden 

verdiende. Meer uren werken naast de uitkering loont: het inkomen 

wordt hoger en de inkomensval kleiner. Zelfstandig ondernemers 

die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten 

hebben helemaal geen inkomen als ze niet werken en vallen 

terug op de bijstand, mits er niemand in het huishouden is die 

voldoende verdient, want anders krijgt men geen uitkering. Hoe 

dan ook moet het huishouden rondkomen met een (veel) krapper 

budget dan voorheen en de kosten voor een eventuele uitkering 

worden door de maatschappij gedragen. Dus hoe eerder en 

 vollediger iemand weer duurzaam aan het werk komt, hoe beter. 

OPROEP
Gezien de grote sociale en financiële gevolgen van arbeidsongeschikt

heid kunnen we stellen dat het onze maatschappelijke plicht is  

er alles aan te doen het arbeidsreintegratieproces zo optimaal 

mogelijk te laten verlopen en de eerste stap terug richting werk  

te ondersteunen. Ons pleidooi is dan ook om in alle revalidatie 

instellingen terugkeer naar werk al tijdens de revalidatie altijd 

onderwerp van gesprek te maken tussen revalidant en revalidatiearts. 

En, zo mogelijk, tijdens de revalidatie de eerste stappen te zetten 

wat betreft begeleiding naar werk. Uiteraard afgestemd op de 

individuele situatie van de revalidant en passend binnen de 

mogelijkheden van de revalidatieinstelling. Wanneer in een 

 revalidatieinstelling alleen consulten worden gehouden, is het 

een illusie te denken dat AR geboden kan worden. Maar arbeid kan 

wel een onderwerp zijn tijdens een consult. En verwijzen naar een 

instelling die wel AR biedt, kan ook. Dat is zelfs noodzakelijk als 

terugkeer naar werk een probleem lijkt te worden of zijn. Dat zijn 

we niet alleen verplicht aan onszelf, gezien de aanbeveling in het 

KNMGvisiedocument en de visie die gedefinieerd is in de Position 

Paper2, maar zijn we om eerdergenoemde sociale en financiële 

redenen ook verplicht aan revalidant en de maatschappij.  

Referenties
1. KNMG. KNMG-visiedocument ‘Zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkenden’. Utrecht: KNMG, 2017.

2. Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. Actief naar zelfredzaamheid en eigen regie. Position Paper Revalidatiegeneeskunde. Utrecht: Nederlandse Vereniging 

van Revalidatieartsen, 2015.

3. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wet verbetering poortwachter [Internet]. ’s-Gravenhage: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

[Geciteerd op 30 juni 2017]. Beschikbaar via: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/wet-verbetering-poortwachter. 

4. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen [Internet]. ’s-Gravenhage: Ministerie van Sociale Zaken en 

 Werkgelegenheid [Geciteerd op 13 december 2018]. Beschikbaar via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/2018-11-23.

5. Velzen JM van, Bennekom CAM van, Frings-Dresen MHW. Arbeidsgerichte revalidatie na niet-aangeboren hersenletsel: aanbod en praktijkvariatie binnen de medisch 

specialistische revalidatiepraktijk. Ned Tijdschr Revalidatiegeneeskd 2017;39:149-55.

6. Materne M, Strandberg T, Lundqvist LO. Change in quality of life in relation to returning to work after acquired brain injury: a population-based register study.  

Brain Inj 2018;32:1731-39.

We zijn het aan revalidant en 
maatschappij verplicht aandacht te 

besteden aan arbeid
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Jobcoach: vaak een onmisbare 
schakel tussen revalidatie  
en terugkeer naar werk

A. (ANJO) VAN RIETBERGEN
Registerjobcoach Heliomare Arbeid

CORRESPONDENTIE
a.van.rietbergen@heliomare.nl

Een aantal revalidatieinstellingen hebben jobcoaches in dienst. Maar niet alle 
 revalidatieartsen en behandelaren weten wat een jobcoach doet en wat hij of zij kan 

betekenen voor revalidanten die terug willen keren naar werk. 

De jobcoach biedt persoonlijke en individuele begeleiding 

op de werkvloer. Dit is het wezenlijke verschil met 

een arbeidsconsulent of een reintegratiecoördinator 

die vanuit de instelling werkcapaciteiten in kaart 

brengt. Op de werkvloer wordt pas echt helder waar 

beperkingen liggen. Het doel is dat de werknemer zijn/haar taken 

in een gezonde energiebalans (uiteindelijk) weer zelfstandig gaat 

uitvoeren. De jobcoach biedt daartoe praktische handvatten en 

strategieën aan en voert inzichtgevende coachingsgesprekken 

(zie kader). De kans op baanbehoud wordt daarmee groter. 

De jobcoach is gedurende het traject de spil in de contacten tussen 

de (revalidatie)behandelaar, de bedrijfsarts en de werkvloer.  

In het intakegesprek worden mogelijkheden, beperkingen en 

behoeften qua ondersteuning besproken. Ook wordt gevraagd 

welke behandelingen hebben plaatsgevonden, wat de cliënt geleerd 

heeft tijdens de (revalidatie)behandeling(en) en hoe dat toegepast 

zou kunnen worden in het werk. Na toestemming van de cliënt wordt 

er contact opgenomen met de (revalidatie)behandelaar voor een 

goede afstemming over belastbaarheid, strategietraining en welke 

aanpak en interventies het beste resultaat hebben bij de cliënt.

In het jobcoachtraject is er regelmatig overleg met de werkgever: 

wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van het werk ten 

 aanzien van de reintegratie? In een gesprek met werkgever,  

cliënt en jobcoach worden doelen opgesteld, afspraken gemaakt 

over uren en takenopbouw en hoe de begeleiding er concreet  

uit gaat zien. De jobcoach kijkt met de cliënt mee op de werkvloer 

en coacht hem of haar tijdens het werk. Ook worden er adviezen 

gegeven aan de werkgever en/of collega’s van de cliënt. De afspraken 

worden regelmatig geëvalueerd. Daarbij wordt niet alleen gekeken 

naar het functioneren op het werk maar ook naar hoe het privé 

gaat. De balans tussen werk en privé moet in orde zijn. 

DE SAMENWERKING TUSSEN JOBCOACHING EN REVALIDATIE
Aan de hand van de volgende casusbeschrijving laten we zien hoe 

jobcoaching er in de praktijk uit kan zien en hoe de verbinding 

met de revalidatie wordt gelegd. 

Dhr. A. is bekend met is hereditaire motorische en sensorische 

 neuropathie (HMSN) en heeft sinds drie jaar klachten van 

 vermoeidheid en een verslechterd looppatroon. Hij werkt als 

eerstverantwoordelijk verzorgende in een verpleeghuis. Hij 

heeft een contract van 32 uur/week en werkt deze uren nog. 

Het werk valt hem echter zwaar, hij heeft na zijn werk geen 

energie meer over en gaat steeds slechter lopen.

Dhr. A. heeft in een algemeen ziekenhuis een revalidatietraject 

 doorlopen met therapieën bij fysiotherapie, ergotherapie, 

 maatschappelijk werk en de psycholoog. De revalidatiearts 

verwijst hem naar de ‘arbeidspoli’ van het ziekenhuis, met als 

vraag zijn  werksituatie door te nemen. Er volgt een gesprek met 

de reintegratie coördinator van de arbeidspoli. In dit gesprek 

geeft dhr. A. aan dat het werk eigenlijk te zwaar is maar dat  

hij absoluut niet wil stoppen. De reintegratiecoördinator 

bespreekt met hem de inzet van een jobcoach en neemt, na 
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toestemming van dhr. A., contact op met de bedrijfsarts en de 

werkgever om ook met hen de inzet van een jobcoach te 

bespreken. De bedrijfsarts adviseert positief en de werk gever 

staat er zelf ook achter en zal het jobcoachtraject financieren.

Tijdens de intake bij de jobcoach wordt de vraag gesteld:  

‘Wat heb je geleerd tijdens de revalidatie?’ Cliënt geeft aan dat 

hij heel veel tips heeft gekregen maar er niets mee gedaan 

heeft. Eigenlijk is hem geadviseerd te stoppen met werk maar 

hij heeft de stellige overtuiging dat werk zijn redding is. Werk biedt 

regelmaat en de fysieke inspanning op het werk houdt hem in 

conditie. In de intake komt naar voren dat cliënt vooral wordt 

belemmerd door fysieke beperkingen. Dit uit zich in problemen 

met lopen, staan, bukken en tillen.  Daarnaast is er sprake van 

een energetische beperking waardoor het algehele functioneren 

wordt beïnvloed. Duidelijk is ook dat cliënt het lastig vindt 

beperkingen en hulpmiddelen te accepteren. Ook komt 

teleurstelling naar boven over zijn collega’s die niet uit zich

zelf zien hoe zwaar hij het heeft. Cliënt vraagt ondersteuning 

in het vinden van een gezonde balans in zijn energie. 

De werkgever geeft aan dat cliënt een gedreven, resultaat

gerichte werknemer is, die zichzelf snel wegcijfert.  

Zijn kwaliteiten en plezier in het werk lagen vooral in de 

 contacten met de bewoners.

Tijdens het jobcoachtraject wordt er veel aandacht besteed 

aan ergonomisch werken. Een aantal principes hiervan waren 

tijdens de revalidatie wel gepasseerd maar cliënt was op dat 

moment blijkbaar niet in staat de praktische vertaling te maken. 

Door diverse aanpassingen in de werkwijze en het realiseren 

van een aantal extra attributen hoefde cliënt aanzienlijk minder 

te lopen en te staan, hetgeen hem veel energie uitspaarde. 

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de manier van 

 communiceren. Cliënt was onduidelijk in zijn boodschap, snel 

geïrriteerd en stelde zich vaak vasthoudend op. Cliënt heeft 

geleerd zijn eigen behoeftes te onderkennen en deze op een 

acceptabele manier aan te geven. Er is contact opgenomen 

met de behandelend ergotherapeut van cliënt om een goede 

werkstoel uit te proberen. De fysiotherapeut die eerder 

 adviseerde te stoppen met werken, kon nu meegaan in een 

advies van afwisseling tussen veel meer zittend werk en lopen. 

Uiteindelijk zijn er lichtere aangepaste schoenen gerealiseerd. 

Op het werk is overeengekomen dat cliënt naar een kleinere 

afdeling overgeplaatst wordt. 

Het jobcoachtraject van dhr. A. is na een jaar afgerond. Voor 

de afronding van het jobcoachtraject heeft de jobcoach samen 

met dhr. A. een duurzaam inzetbaarheidsplan gemaakt. In dit 

plan staat een beschrijving van zijn valkuilen, risicosituaties 

en strategieën hoe hieruit te blijven of wat te doen bij terugval. 

Afgesproken is dat de leidinggevende de begeleiding overneemt 

van de jobcoach en het plan regelmatig evalueert met dhr. A. 

Cliënt had zich bij aanvang van het traject acht uur ziekgemeld, 

bij afronding werkte hij zijn volledige uren weer in een goede 

balans van belasting en belastbaarheid. Cliënt blijft onder 

controle van de revalidatiearts, die het niveau van functioneren 

blijft monitoren. Zo bleek jobcoaching voor dhr. A. een zinvolle 

aanvulling op het revalidatietraject te zijn en werkt hij nog 

steeds met veel voldoening in een goede balans!

Referenties
Drijvers A, Engelen M. © De Beleidsonderzoekers, een uitgave van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid, een initiatief van Cedris en SBCM. Leiden: 2018.

De Hek P, van der Toorn A-J, de Vleeschouwer E. © SEOR BV, ROTTERDAM: 2019.

Jobcoaches werken over het algemeen bij een reintegratiebureau. Ze hebben 

diverse achtergronden, bijvoorbeeld als paramedicus. De aanvraag voor 

een jobcoach kan lopen via de bedrijfsarts en/of de werkgever.  Vanuit de 

revalidatie kan bijvoorbeeld door de revalidatiearts aan de patiënt en/of 

de betrokken bedrijfsarts of werkgever het advies gegeven worden een 

jobcoach in te schakelen. Het jobcoachtraject wordt gefinancierd door de 

werkgever (Wet Verbetering Poortwachter) of door het UWV (bijvoorbeeld 

na de WIAindicatie). Een jobcoachtraject wordt meestal voor een half jaar 

afgesproken, waarna verlenging mogelijk is. De jobcoach komt bij aanvang 

eenmaal per 14 dagen op de werkplek voor 1 tot 2 uur, later wordt dit 

afgebouwd. Een traject eindigt als de werknemer enige maanden stabiel 

functioneert en/of de begeleiding overgenomen kan worden door iemand 

uit het bedrijf. Bij het zoeken naar een geschikte jobcoach is het sterk aan te 

raden te vragen naar diens kennis en ervaring met de betreffende doelgroep. 

Daarnaast is het belangrijk dat hij/zij bij beroepsvereniging Noloc bekend 

is als gecertificeerd registerjobcoach.

LEESTIPS
• https://www.noloc.nl/wat-doet-een-jobcoach

•  https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/ 

voorzieningen-werk/detail/jobcoach/de-externe-jobcoach

•  https://www.werkenmethersenletsel.nl/NL/Artikel/ 

111?audienceid=3  
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Interventies om de arbeidsparticipatie  
van mensen met een chronische  

lichamelijke aandoening te bevorderen
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revalidatiegeneeskunde, Erasmus UMC
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Onderzoeker en promovenda, Kenniscentrum  

Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam en afdeling 

revalidatiegeneeskunde, Erasmus UMC
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Associate professor, afdeling revalidatiegeneeskunde, 

Erasmus Universitair Medisch Centrum, Rijndam  

Revalidatiecentrum, Rotterdam

CORRESPONDENTIE
j.a.c.verhoef@hr.nl

Circa 30% van de mensen met een chronische aandoening ervaart problemen met  
arbeidsparticipatie. Aandacht voor werk is niet altijd een vanzelfsprekend onderdeel van revalidatie,  

en het is niet altijd bekend welke interventies gebruikt kunnen worden om de arbeidsparticipatie  
te verbeteren. Dit artikel beschrijft de belangrijkste bevindingen van een literatuuronderzoek naar 
effectiviteit en kenmerken van interventies om de arbeidsparticipatie te verbeteren bij mensen met  

een chronische aandoening en presenteert drie succesvolle interventies. 

Revalidatie is gericht op het 

bevorderen van herstel, 

zelfstandig functioneren en de 

maatschappelijke participatie 

van mensen die door ziekte, 

ongeval of een aangeboren of verworven 

aandoening beperkingen ervaren. 

Chronische aandoeningen die lichamelijke 

beperkingen veroorzaken hebben vaak 

gevolgen voor dagelijks handelen en 

participatie, onder meer voor arbeids

participatie. Problemen in arbeids

participatie als gevolg van een chronische 

lichamelijke aandoening kunnen tijdelijk 

of permanent zijn en betrekking hebben 

op (ziekte)verzuim, (onvrijwillig) parttime 

werken, werkloosheid, het niet kunnen 

verkrijgen van betaald werk, problemen 

met het uitvoeren van werktaken en 

disbalans tussen werk en ontspanning. 

Naast diagnosespecifieke verschillen zijn er 

ook algemene kenmerken van chronische 

aandoeningen die de arbeidsparticipatie 

kunnen beïnvloeden, zoals pijn, vermoeid

heid, lichamelijke beperkingen, variabiliteit 

in symptomen, een onvoorspelbaar 

verloop en langdurige gevolgen van de 

aandoening. Een generieke interventie of 

benadering zou daarom effectief kunnen 

zijn om de arbeidsparticipatie van deze 

brede doelgroep te verbeteren. Om dit na 

te gaan hebben wij een systematische 

review van de literatuur uitgevoerd naar de 

effectiviteit en kenmerken van interventies 

die gericht zijn op het verbeteren van de 

arbeidsparticipatie van mensen met een 

chronische aandoening die lichamelijke 

beperkingen veroorzaakt. Studies naar 

arbeidsrevalidatieinterventies van mensen 

met chronische rugklachten hebben we 

uitgesloten, omdat daar eerder reviews over 

gepubliceerd zijn.1,2 Een Engelstalig artikel 

over dit review is recent gepubliceerd.3 In 

dit artikel beschrijven we de belangrijkste 

bevindingen en geven we drie voorbeelden 

van geïncludeerde arbeidsrevalidatie 

interventies met positieve resultaten.

METHODE EN DOELGROEP
Er is systematisch gezocht in de databases 

Cinahl, Cochrane controlled trial register, 

Embase, Medline en Psychinfo, tot en met 

april 2020. Inclusiecriteria waren:  

1) Populatie: volwassenen van 1865 jaar met 

een chronische aandoening die lichamelijke 

beperkingen veroorzaakt, met uitzondering 

van chronische rugklachten; 2) Interventie: 

arbeidsgerichte revalidatieinterventies die 

specifieke elementen bevatten om de 

arbeidsparticipatie te verbeteren (exclusie: 

operatie, medicatie); 3) Onderzoeksdesign: 

oorspronkelijke gecontroleerde studies 

(met of zonder randomisatie); 4) Controle

conditie: geen arbeidsgerichte interventie 

EEN SYSTEMATISCH LITERATUURREVIEW EN ONDERZOEKSYNTHESE
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(usual care, wachtlijst); 5) Uitkomst: aan 

arbeidsparticipatie gerelateerde uitkomsten. 

Dertig studies voldeden aan de inclusie

criteria. De beoordeling van de methodo

logische kwaliteit van de studies en de 

dataextractie zijn uitgevoerd door twee 

onafhankelijke onderzoekers. Voor drie 

groepen van uitkomsten die gerelateerd 

zijn aan arbeidsparticipatie, namelijk werk

status, werkattitude en werkproductiviteit, 

is de sterkte van het bewijs beoordeeld 

 volgens de GRADEmethode (Grading of 

Recommendation, Assessment, Development 

and Evaluation).4 In deze beoordeling is de 

score op methodologische kwaliteit mee

gewogen. Tevens zijn metaanalyses uitge

voerd naar de effectiviteit van interventies 

op deze drie uitkomsten. 

RESULTATEN
De 30 geïncludeerde studies zijn gericht  

op arbeidsparticipatie van mensen met 

verschillende chronische fysieke aan

doeningen, zoals aandoeningen of pijn

klachten van het bewegingsapparaat  

(n = 13), reumatische ziekten (n = 6),  

hersenletsel (n = 5), dwarslaesie (n = 2), 

infectie met het humaan immunod

eficiëntie virus (HIV) (n = 1), en verschil

lende chronische lichamelijke aandoenin

gen binnen één studie (n = 3). De studies 

zijn uitgevoerd in elf verschillende landen, 

waaronder vijf in Nederland. Voor een vol

ledig overzicht van de 30 geïncludeerde 

studies wordt verwezen naar het oorspron

kelijke artikel.3

Alle arbeidsgerichte interventies bestonden 

uit meerdere componenten, maar de 

 kenmerken verschilden sterk wat betreft 

vorm (individueel, groepsprogramma of 

gecombineerd), betrokken professionals 

(monodisciplinair of multidisciplinair) en 

Figuur 1 

Study or Subgroup
Keysor et al. 2018_WS
Allaire et al. 2003
Ha�ey et al. 1991
Kendall & �ompson 1998
O�omanelli et al. 2014
Ipsen et al. 2012
Sullivan et al. 2006
Skouen et al. 2006
De Buck et al. 2005
Salazar et al. 2000
Varekamp et al. 2011_WS
Cheng & Hung 2007
Ntsiea et al. 2015
Li-Tsang et al. 2008
Hammond et al. 2017
Bra�berg et al. 2006
Niemeijer et al. 2010
Marneto� & Selander 2000
Anderson et al. 2007
Feuerstein et al. 1993
Trexler et al. 2016
Meyer et al. 2005
Total (95% CI)

Events
129
120

88
23
24
16
53
24
52
60
54
33
24
27
27
14

6
9
9

14
14

8

Total
143
122
130

81
81
58
70
42
64
67
62
46
40
32
29
27
26
24
19
19
22
17

1221

Events
117
109

26
10

9
26
30
40
47
50
48
18

8
19
26

9
4
3
9
6

10
4

Total
144
120

76
102

76
96
60
85
58
53
53
48
40
31
26
28
28
23
26
15
22
16

1226

M-H, Random, 95% CI
1.11 [1.01, 1.22]
1.08 [1.02, 1.15]
1.98 [1.42, 2.76]
2.90 [1.46, 5.73]
2.50 [1.24, 5.03]
1.02 [0.60, 1.73]
1.51 [1.14, 2.02]
1.21 [0.86, 1.72]
1.00 [0.84, 1.19]
0.95 [0.85, 1.05]
0.96 [0.85, 1.09]
1.91 [1.27, 2.88]
3.00 [1.54, 5.86]
1.38 [1.00, 1.89]
0.93 [0.83, 1.05]
1.61 [0.84, 3.09]
1.62 [0.51, 5.09]
2.88 [0.89, 9.31]
1.37 [0.67, 2.78]
1.84 [0.94, 3.62]
1.40 [0.80, 2.44]
1.88 [0.70, 5.05]
1.33 [1.16, 1.52]

Interventie Controle Risk Ratio Risk Ratio
M-H, Random, 95% CI

Sullivan et al. 2006
Ntsiea et al. 2015
Li-Tsang et al. 2008
Trexler et al. 2016
Meyer et al. 2005

Total (95% CI)
Total events

53
24
27
14

8

126

70
40
32
22
17

181

30
8

19
10

4

71

60
40
31
22
16

169

37.8%
10.1%
33.1%
14.0%

4.9%

100.0%

1.51 [1.14, 2.02]
3.00 [1.54, 5.86]
1.38 [1.00, 1.89]
1.40 [0.80, 2.44]
1.88 [0.70, 5.05]

1.57 [1.26, 1.97]

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
Voordeel controle Voordeel interventie

^

^

^^

^^

Heterogeneity: Tau² = 0.06; Chi² = 146.54, df = 21 (P < 0.00001); I² = 86%
Test for overall e�ect: Z = 4.08 (P < 0.0001)

Heterogeneity: Tau² = 0.01; Chi² = 5.02, df = 4 (P = 0.29); I² = 20%
Test for overall e�ect: Z = 3.94 (P < 0.0001)

Effectiviteit van interventies op werkstatus, geordend naar steekproefomvang (boven: in alle studies, onder: in studies van hoge kwaliteit).
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focus (arbeidsvaardigheden, cognitief 

gedragsmatige vaardigheden of fysieke 

vaardigheden). Interventies met een focus 

op arbeidsvaardigheden (n = 16) richtten 

zich bijvoorbeeld op het zoeken naar werk, 

sollicitatievaardigheden en jobcoaching; 

interventies met een focus op cognitief 

gedragsmatige vaardigheden (n = 9) richtten 

zich bijvoorbeeld op probleemoplossend 

vermogen, zelfmanagement en coping

strategieën; en interventies met een focus 

op fysieke vaardigheden (n = 5) richtten 

zich bijvoorbeeld op krachttraining, conditie 

en graded activity.

Bij 10 van de 15 multidisciplinaire inter

venties bestond het behandelteam alleen 

uit zorgprofessionals; vier interventies 

werden aangeboden door een team van 

zowel zorgprofessionals als arboprofessio

nals; en één interventie werd door alleen 

arboprofessionals aangeboden. De inter

venties hadden een gemiddelde duur van 

16 weken (variërend van 3 weken tot 18 

maanden) en een gemiddelde frequentie 

van 14 sessies (variërend van 2 sessies in 5 

maanden tot een gestructureerd dagelijks 

programma van 8 weken). Het gemiddeld 

aantal behandeluren was 40 (variërend 

van 3 uur tot 160 uren). 

Een metaanalyse over 22 studies die 

(mede) gericht waren op de uitkomst 

werkstatus, zoals betaald werk en baan

behoud, toonde met matige zekerheid een 

significant effect van beperkte omvang in 

het voordeel van de interventies (zie figuur 1; 

risk ratio 1,33; 95% spreiding 1,161,52). 

Wanneer we alleen de vijf studies van hoge 

kwaliteit in beschouwing namen, vonden 

we met matige zekerheid een significant 

effect van grote omvang in het voordeel 

van de interventies (risk ratio 1,57; 95% 

spreiding 1,261,97). De kwaliteit van het 

bewijs is beoordeeld als matig.

De metaanalyse van zeven studies die 

(mede) gericht waren op de uitkomst 
 werkattitude, zoals activiteiten om werk te 

vinden, motivatie om te werken, of self- 

efficacy in de werksituatie, toonde met lage 

zekerheid een significant effect in het 

voordeel van de interventies (zie figuur 2; 

gestandaardiseerd gemiddeld verschil 

(SMD) 0,38; spreiding 0,160,61). Wanneer 

we alleen de drie studies van hoge kwaliteit 

in beschouwing namen, vonden we met 

grote zekerheid een significant effect van 

gemiddelde omvang in het voordeel van 

de interventies (SMD = 0,59; spreiding  

0,181,00). De kwaliteit van het bewijs is 

beoordeeld als laag.

De metaanalyse van negen studies gericht 

op de uitkomst werkproductiviteit, zoals 

aantal uren werk per week of verzuim, liet 

geen significant effect zien (zie figuur 3). 

De kwaliteit van het bewijs is beoordeeld 

als zeer laag.

Figuur 2 

Study or Subgroup
Hu�ing et al. 2015
Varekamp et al. 2011_WA
Detaille et al. 2013
Li et al. 2006
Li-Tsang et al. 2008
Niemeijer et al. 2010
Dorstyn et al. 2019

Total (95% CI)

Mean
13.6
55.3
15.4

15.77
16.25

5.67
60.9

SD
16.9
10.2
19.9
2.57
2.57

2.2
17.5

Total
66
48
40
34
32
33
25

278

Mean
9.4

53.7
15.2

13.97
13.97

4.61
54.5

SD
14.4

9.6
17.1
2.63
2.25
2.33

15

Total
57
45
34
30
31
20
23

240

IV, Random, 95% CI
0.26 [-0.09, 0.62]
0.16 [-0.25, 0.57]
0.01 [-0.45, 0.47]
0.68 [0.18, 1.19]
0.93 [0.41, 1.45]

0.46 [-0.10, 1.03]
0.38 [-0.19, 0.96]

0.38 [0.16, 0.61]

Interventie Controle Std. Mean Di�erence Std. Mean Di�erence
IV, Random, 95% CI

Hu�ing et al. 2015
Li et al. 2006
Li-Tsang et al. 2008

Total (95% CI)

13.6
15.77
16.25

16.9
2.57
2.57

66
34
32

132

9.4
13.97
13.97

14.4
2.63
2.25

57
30
31

118

0.26 [-0.09, 0.62]
0.68 [0.18, 1.19]
0.93 [0.41, 1.45]

0.59 [0.18, 1.00]

-2 -1 0 1 2
Voordeel controle Voordeel interventie

Heterogeneity: Tau² = 0.08; Chi² = 4.77, df = 2 (P = 0.09); I² = 58%
Test for overall e�ect: Z = 2.84 (P = 0.005)

Heterogeneity: Tau² = 0.04; Chi² = 9.77, df = 6 (P = 0.13); I² = 39%
Test for overall e�ect: Z = 3.31 (P = 0.0009)

^

^

^^

^^

Effectiviteit van interventies op werkattitude, geordend naar steekproefomvang (boven: in alle studies, onder: in studies van hoge kwaliteit).

(Arbeids)interventies 
zijn effectief op 
werkstatus en 
werkattitude
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De positieve effecten traden met name op 

bij interventies die uit meerdere compo

nenten bestaan en die individuele begelei

ding bevatten, al dan niet gecombineerd 

met groepsbehandeling.

DISCUSSIE
De resultaten van deze systematische 

review en metaanalyses laten bij mensen 

met een chronische lichamelijke aandoe

ning een positief effect van beperkte tot 

grote omvang van arbeidsrevalidatieinter

venties zien op de uitkomsten werkstatus 

en werk attitude, maar niet op werkpro

ductiviteit. De kwaliteit van het bewijs is 

beoordeeld als matig voor de uitkomst 

werkstatus, laag voor de uitkomst werk

attitude en zeer laag voor de uitkomst 

werkproductiviteit.

De arbeidsgerichte interventies bestonden 

uit meerdere componenten, en de  

kenmerken ervan verschilden sterk.  

Het was niet mogelijk de effectiviteit van 

specifieke componenten te beoordelen. 

Uit ander onderzoek is wel bekend dat 

interventies die bestaan uit meerdere com

ponenten effectiever zijn in het bevorderen 

van de arbeidsparticipatie dan interventies 

die slechts één component bevatten.5  

Het bevorderen van arbeidsparticipatie is 

een complex proces, waarbij een (nieuwe) 

balans moet ontstaan tussen persoonlijke 

mogelijkheden, beperkingen en werkeisen. 

Een uit meerdere componenten opge

bouwde interventie is wellicht meer 

geschikt om die ondersteuning te bieden 

die nodig is om dit complexe proces te 

ondersteunen. Voor mensen met een 

 chronische aandoening is dit proces nog 

complexer, omdat het verloop van de 

 aandoening vaak onvoorspelbaar is en 

symptomen per dag kunnen verschillen, 

waardoor de persoonlijke mogelijkheden 

op het werk ook dagelijks kunnen 

 variëren.5,6,7 Daarnaast moeten mensen 

met een chronische aandoening het werk 

ook inpassen in hun veranderde leven, 

naast andere dagelijkse activiteiten zoals 

zelfzorg, huishouden, sociale contacten en 

ontspanning, zodat de arbeidsparticipatie 

ook op lange termijn vol te houden is.6 

IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK
De belangrijkste bevinding van deze syste

matische review is dat gerichte aandacht 

voor problemen in de arbeidsparticipatie 

met behulp van doelgerichte interventie 

componenten bijdraagt aan het bevorderen 

van de arbeidsparticipatie van mensen met 

een chronische lichamelijke aandoening, 

met name op het vinden of behouden van 

werk. De meerwaarde lijkt generiek te  

zijn, dus onafhankelijk van de specifieke 

diagnose, en wordt gekenmerkt door de 

gerichtheid van de interventie op de 

belemmeringen die de persoon met een 

chronische aandoening in het werk onder

vindt, zoals beperkte belastbaarheid, of 

problemen in de werkomgeving, of het 

omgaan met een chronische aandoening 

in de werksituatie. Hoewel uit de resultaten 

van dit review niet één (type) interventie 

Figuur 3

Study or Subgroup
Keysor et al. 2018_WP
Van Vilsteren et al. 2016
Hu�ing et al. 2015
Li-Tsang et al. 2008
Bra�berg et al. 2006
Hammond et al. 2017
Marhold et al. 2001
O�omanelli et al. 2014
Macedo et al. 2009

Total (95% CI)

Mean
30.33

-4.6
-3.42
33.9

11
-9.6

-49.4
22

-0.33

SD
22.94

3.1
7.4

20.6
13.1
13.6
17.4
14.6
1.29

Total
143

75
66
32
27
29
18
24
16

430

Mean
29.59

-3.5
-7.27
32.2

6
-20

-53.7
17

-2.75

SD
24.24

2.1
22.9
20.2

9.7
27.1
10.5
14.6
5.17

Total
144

75
57
31
28
26
18

9
16

404

IV, Random, 95% CI
0.03 [-0.20, 0.26]

-0.41 [-0.74, -0.09]
0.23 [-0.12, 0.59]
0.08 [-0.41, 0.58]
0.43 [-0.11, 0.96]
0.49 [-0.05, 1.02]
0.29 [-0.36, 0.95]
0.33 [-0.44, 1.11]
0.63 [-0.09, 1.34]

0.16 [-0.06, 0.38]

Interventie Controle Std. Mean Di�erence Std. Mean Di�erence
IV, Random, 95% CI

Hu�ing et al. 2015
Li-Tsang et al. 2008
Marhold et al. 2001

Total (95% CI)

-3.42
33.9

-49.4

7.4
20.6
17.4

66
32
18

116

-7.27
32.2

-53.7

22.9
20.2
10.5

57
31
18

106

0.23 [-0.12, 0.59]
0.08 [-0.41, 0.58]
0.29 [-0.36, 0.95]

0.20 [-0.07, 0.46]

-1 -0.5 0 0.5 1
Voordeel controle Voordeel interventie

Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 0.33, df = 2 (P = 0.85); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 1.48 (P = 0.14)

Heterogeneity: Tau² = 0.05; Chi² = 16.71, df = 8 (P = 0.03); I² = 52%
Test for overall effect: Z = 1.42 (P = 0.16)

^

^

^^

^^

Effectiviteit van interventies op werkproductiviteit, geordend naar steekproefomvang (boven: in alle studies, onder: in studies van hoge kwaliteit).
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of bepaalde specifieke elementen van 

interventies als meest effectief naar voren 

komen, onderstrepen de resultaten wel 

dat het gericht aandacht besteden aan 

arbeidsparticipatie binnen een behandel

programma een positief effect heeft op de 

arbeidsparticipatie en mensen met een 

chronisch lichamelijke aandoening meer 

perspectief biedt op duurzame inzetbaar

heid in betaald werk.

Tot slot geven we drie voorbeelden van 

arbeidsrevalidatieinterventies met 

 positieve resultaten die in dit review zijn 

geïncludeerd. Deze interventies vragen 

beperkte tijd en kosten, sluiten aan bij 

doelgroepen die in de revalidatie worden 

gezien, en zijn in Nederland toepasbaar. 

Een van de interventies is door een 

 casemanager uitgevoerd, maar gezien de 

inhoud kan deze interventie ook door een 

ergotherapeut worden uitgevoerd, even

tueel in samenwerking met een jobcoach.

Het ‘Workplace intervention programme’ 

voor mensen na een CVA van Ntsiea et al. 

(2015)8 bestaat uit een multidisciplinaire 

individuele interventie met een duur van 

zes weken. Na een assessment naar 

arbeidsvaardigheden van vier uur vinden 

er (aparte) interviews plaats met de werk

nemer (na een CVA) en de werkgever  

over de barrières en hulpbronnen voor 

reintegratie in werk, gevolgd door wekelijks 

een sessie van één uur door een ergo

therapeut of fysiotherapeut in de werk

omgeving. Het programma wordt 

 afgestemd op de mogelijkheden van de 

revalidant en de werksituatie, en de ervaren 

barrières ten aanzien van werk. 

Het ‘Job placement and support program’ 

voor mensen met klachten aan het 

 bewegingsapparaat van LiTsang et al. 

(2008)9 is een monodisciplinaire interventie 

die bestaat uit begeleiding door een 

 casemanager gedurende drie weken, met 

vier individuele sessies van één uur en  

vijf groepssessies; met een totale omvang 

van 14 uur. In  individuele sessies komen 

(arbeids)doelen, mogelijkheden voor 

arbeid, actieplan maken, en zoeken naar 

werk aan bod. Groepssessies zijn onder 

andere gericht op de huidige arbeidsmarkt, 

sollicitatievaardigheden (inclusief rollen

spelen, video opnamen) en het opstellen 

van een CV. 

Het ‘Progressive Goal-Attainment Programme’ 

voor mensen met chronische pijn van Sullivan 

et al. (2006)10 bestaat uit een  individuele 

multidisciplinaire psycho sociale interventie 

met een duur van tien weken en een 

omvang van tien uur, met wekelijks een 

sessie van één uur, door ergo en fysio

therapeuten. De belangrijkste onderdelen 

van het  programma zijn: gezondheidsvoor

lichting, activiteiten  dagboek, activiteiten 

schema, wandel programma, ‘graded 

 activity’ en het gebruik van  cognitieve 

 strategieën om om te gaan met pijn. 
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(RCT) study. J Occup Rehabil 2008;18:299-306.

10. Sullivan MJ, Adams H, Rhodenizer T, Stanish WD. A psychosocial risk factor--targeted intervention for the prevention of chronic pain and disability following whiplash 

injury. Phys Ther 2006;86:8-18.

Gerichte aandacht voor 
arbeidsparticipatie 
biedt revalidanten  

meer perspectief op 
duurzaam werk
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Routinematig meten van arbeids
participatie in de algemene revalidatie

Revalidatie kan een rol spelen in het verbeteren van arbeidsparticipatie.  
In dit artikel doe ik een aanbeveling voor een zeer kleine set arbeidsparticipatievragen,  

te gebruiken voor de algemene revalidatie.

Revalidatie kan een rol spelen in het verbeteren van 

arbeidsparticipatie. Het meten van arbeidsparticipatie 

is echter een uitdaging, onder andere door een  

gebrek aan eenduidige definities van uitkomstmaten. 

Maar ook door de vele variaties die er denkbaar zijn: 

volledig of parttime werkzaam, één of meerdere werkgevers of 

zelfstandig, geheel of gedeeltelijk verzuim, werken op thera

peutische basis, deels uitkering en deels werkzaam, werkloos 

maar wel in staat te werken, etc. Er zijn veel (uitgebreide) meet

instrumenten beschikbaar voor het meten van onderdelen van 

arbeidsparticipatie. Deze zijn bruikbaar voor wetenschappelijk 

onderzoek of voor gedetailleerde praktijktoepassingen, zoals  

voor arbeidsrevalidatie, maar niet voor routinematige toepassing 

in de algemene revalidatie. 

In dit artikel doe ik een aanbeveling voor een zeer kleine set 

arbeidsparticipatievragen, te gebruiken voor de algemene  

revalidatie (zie kader op pagina 18). De vragen kunnen worden 

geïntegreerd in (reeds bestaande) klinische datasets die breed 

worden toegepast. Zij zijn al onderdeel van de Nederlandse Dataset 

Arbeidsrevalidatie en sommige ook van de Nederlandse Dataset 

Pijnrevalidatie. De vragen zijn toepasbaar gebleken om routinematig 

data te  verzamelen, bij intake, ontslag en followup. Ze zijn tevens 

 geaggregeerd te gebruiken voor het analyseren van klinische en 

economische uitkomsten.1,2 De vragen over arbeidsverzuim 

(absenteïsme) en presenteïsme hebben betrekking op betaald 

werk, de vraag over werkvermogen kan ook breder ingezet wor

den. Ze zijn ongewijzigd geëxtraheerd uit bestaande vragenlijsten: 

de Nederlandse iMTA Productivity Cost Questionnaire3, en de  

Work Ability Index4 en de daarop gebaseerde Nederlandse Werk

vermogensmonitor.5

ARBEIDSVERZUIM (ABSENTEÏSME) EN PRESENTEÏSME
In Nederland wordt onder arbeidsverzuim verstaan het niet 

 uitvoeren van de functie wegens afwezigheid door ziekte. Er is 

sprake van arbeidsverzuim als een persoon een ziekte of gebrek 

heeft én daardoor ongeschikt is voor de uitvoering van het werk. 

In de literatuur worden vele maten voor verzuim beschreven en 

gebruikt in onderzoek, zoals frequentie, duur en volume.  

Binnen routinematige dataverzameling is het meten van volume, 

gedefinieerd als het totaal aantal verzuimdagen (of uren) in een 

bepaalde tijdsperiode, aanbevelingswaardig. Dit kan worden ver

geleken met het aantal dagen/uren dat een patiënt normaal zou 

werken. Verminderd functioneren op het werk door ziekte wordt 

ook wel presenteïsme genoemd. Absenteïsme en presenteïsme 

tezamen vormen een maat voor (verandering in) de arbeidspro

ductiviteit (bijvoorbeeld: absenteïsme = 50%, presenteïsme = 50%, 

dan is de arbeidsproductiviteit 25% (100% x 0,5 x 0,5). Bij een contract 

van 36 uur is de productiviteit 9 uur.)

WERKVERMOGEN
Werkvermogen is de mate waarin een medewerker zowel fysiek 

als psychisch in staat is om te werken. Eén vraag uit de totale 

Work Ability Index heeft zich bewezen als sterke voorspeller van 

iemands werkvermogen in de toekomst.6 Voordeel van deze 

 ‘singleitem’vraag (Work Ability Score; WAS) is dat deze iets meet 

dat in de invloedsfeer van de revalidatie ligt. Ander voordeel is  

dat de WAS ook internationaal veel wordt gebruikt, hetgeen  

de generaliseerbaarheid bevordert. Nadeel is dat er nog maar  

weinig gepubliceerd is over de betrouwbaarheid. Recent zijn  

daar echter drie onderzoeken naar gedaan bij mensen met  

pijn aan het  bewegingsapparaat en een algemene werkende 

revalidatie populatie, waarbij de resultaten positief zijn  

(ingediend; opvraagbaar bij auteur).

PROF. DR. M.F. (MICHIEL) RENEMAN
Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, Universitair 

Medisch Centrum Groningen, afdeling Revalidatie

geneeskunde, Groningen

CORRESPONDENTIE
m.f.reneman@umcg.nl
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Absenteïsme
Dit deel van deze vragenlijst gaat over de gevolgen van uw  
gezondheidsproblemen voor betaald werk. 

Loondienst: voor hoeveel uur per week hebt u een aanstelling? 

 uren per week

Zelfstandig: hoeveel uur per week werkt u gemiddeld?

 uren per week

Hebt u de afgelopen maand verzuimd van betaald werk vanwege 

gezondheidsproblemen?

Nee Ja, ik heb   % verzuimd 

Toelichting en voorbeelden:

•  Werken op arbeidstherapeutische basis telt als verzuim. Wanneer u 

 bijvoorbeeld alle dagen aanwezig was en op therapeutische basis heeft 

gewerkt, noteert u dat u 100% heeft verzuimd.

•  Wanneer u de helft van de tijd heeft verzuimd wegens ziekte, noteert u 50%.

Presenteïsme
Mensen met gezondheidsproblemen moeten daarvoor soms verzuimen 
van hun werk. Het kan echter voorkomen dat iemand wel op zijn 
werk aanwezig is, maar zijn werk minder goed doet vanwege die 
gezondheidsproblemen. Daarover gaan de volgende vragen.

Hoeveel dagen in de afgelopen maand hebt u wel betaald werk  

verricht, terwijl u last had van gezondheidsproblemen? De dagen 

waarop u helemaal niet hebt gewerkt hoeft u niet mee te rekenen.

 dagen 

Wilt u aangeven hoe goed u hebt gewerkt op de dagen dat u wèl  

op uw werk was terwijl u last had van gezondheidsproblemen.  

(Een 1 betekent dat u zeer slecht in staat was uw werk uit te voeren en 

een 10 betekent dat uw werk niet werd beïnvloed.)

 Zeer slecht  Even goed als normaal

           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Werkvermogen
Huidige werkvermogen vergeleken met beste werkvermogen

Veronderstel dat uw werkvermogen in de beste periode van uw leven 

een waarde van 10 punten bedroeg. Hoeveel punten zou u dan aan het 

huidige werkvermogen toekennen? 

 Geheel niet in staat om te werken Werkvermogen in beste periode van uw leven

           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AANBEVELING VOOR HET METEN VAN WERKGERELATEERDE UITKOMSTMATEN

BESCHOUWING
Zoals gemeld betreft dit artikel een aanbeveling voor een set 

 vragen voor het generiek meten van werkgerelateerde 

 uitkomsten. De set is in omvang erg beperkt, wat enerzijds de 

 toepasbaarheid ten goede komt, maar anderzijds ten koste gaat 

van de mate van detail en precisie. Hoewel beperkt in omvang, 

meet het absenteïsme,  presenteïsme en werkvermogen met 

 vragen die te gebruiken zijn voor het evalueren van resultaten  

op patiëntniveau, maar ook op geaggregeerde niveaus inclusief 

wetenschappelijk onderzoek. In vergelijking met de Utrechtse 

Schaal voor Evaluatie van Revalidatie  Participatie (USERP),  

meet deze set alleen betaalde arbeidsparticipatie, en dan met  

iets meer precisie en gericht op verzuim in plaats van ervaren 

beperkingen in uitvoering en tevredenheid. 

Referenties
1. Beemster TT, Bennekom CAM van, Velzen JM van, Frings-Dresen MHW, Reneman MF. Vocational Rehabilitation with or without Work Module for Patients with Chronic 

Musculoskeletal Pain and Sick Leave from Work: Longitudinal Impact on Work Participation. Journal of Occupational Rehabilitation. 2020. https://doi.org/(...)7/s10926-020-09893-z.

2. Reneman MF, Beemster TT, Welling SJ, Mierau JO, Dijk HH. Vocational Rehabilitation for Patients with Chronic Musculoskeletal Pain With or Without a Work Module:  

An Economic Evaluation. Journal of Occupational Rehabilitation. 2020. https://doi.org/(...)7/s10926-020-09921-y.

3. Bouwmans C, Krol M, Severens H, Koopmanschap M, Brouwer W, Hakkaart-van Roijen L. The iMTA Productivity Cost Questionnaire: A Standardized Instrument for 

Measuring and Valuing Health-Related Productivity Losses. Value Health. 2015;18:753-8.

4. Ilmarinen J. The work ability index (WAI). Occup Med. 2007;57:160.

5. http://www.preventned.nl/resultaatgerichte-aanpak/werkvermogensmonitor/ maart 2018.

6. Ahlstrom L, Grimby-Ekman A, Hagberg M, Dellve L. The work ability index and single-item question: Associations with sick leave, symptoms, and health--a prospective 

study of women on long-term sick leave. Scand J Work Environ Health. 2010;36:404-12.

U vindt op de VRA website (onder nieuwsberichten) een 

 downloadbaar formulier met de vragenset voor het generiek meten  

van werkgerelateerde uitkomsten.
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European Platform of Rehabilitation:  
een Europees netwerk  
voor arbeidsrevalidatie

Hoe in de verschillende Europese landen wordt omgegaan met beleid en vraagstukken  rondom 
 arbeids revalidatie verschilt. De Europese Unie (EU) is het belangrijkste  samenwerkingsverband in Europa.  

De 27 leden (waaronder Nederland) werken samen op beleidsterreinen en in kennisnetwerken. Het European 
Platform of Rehabilitation (EPR) is één van die kennisnetwerken met als focus o.a. vocational rehabilitation.

Het EPR bestaat momenteel uit leden van 25 

 organisaties uit 16 Europese landen. Het betreft 

organisaties die diensten bieden aan mensen met 

beperkingen of die andere organisaties onder

steunen bij het bieden van deze diensten.

Het grote belang van het EPR is het bevorderen van inclusieve 

werkgelegenheid voor mensen met een handicap. Dit wordt 

gedaan door een nauwe samenwerking tot stand te brengen 

 tussen enerzijds de leden en de instellingen van de lidstaten, en 

anderzijds de Europese Commissie. 

De Europese Commissie vraagt het EPR regelmatig om input.  

De EPRleden kunnen hierop inspelen door knelpunten van 

Europees beleid aan te geven en verbeteringen voor te stellen. 

Het EPR maakt het voor hun leden mogelijk om laagdrempelig 

contact te maken met Europese partnerorganisaties en dienst

verleners. Kennisdeling en uitwisseling van ervaringen is belangrijk 

om te voorkomen dat elke organisatie het spreekwoordelijke wiel 

opnieuw moet uitvinden, en kan innovatie bevorderen. Aandachts

gebieden zijn: revalidatie, dagbesteding en onderwijs. Er zijn 

 initiatieven op het gebied van opleiding en training,  werkgelegen  

heid, mentale gezondheid, zelfstandig wonen en kwaliteit van leven. 

Initiatieven die onder auspiciën van de EPR tot stand zijn 

 gekomen zijn onder andere:

•  Ondersteuning middels op maat gemaakte uitwisselings en 

trainingsactiviteiten, werkgroepen, door experts geleide work

shops, elearning modules, conferenties, evenementen, online 

campagnes, webinars en de jaarlijkse innovatieprijs. Op deze 

wijze cocreëren en testen EPRleden innovatieve producten, 

tools en methoden om beter te voldoen aan de behoeften van 

klanten, werkgevers en financiers.

•  Instellen van werkgroepen met een vaste samenstelling van 

deelnemers met kennis op een specifiek terrein, bijvoorbeeld de 

International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF). De leden van de werkgroepen hebben regelmatig contact 

met elkaar. 

•  Monitoring van subsidiemogelijkheden en ondersteuning bij 

EUprojectaanvragen. Er vinden trainingen plaats betreffende 

financieringsmogelijkheden van de EU en er wordt gezocht  

naar partnerschappen tussen instellingen voor Europees  

gesubsidieerde projecten.

•  Organisatie van een jaarlijkse Europese conferentie voor alle 

EPRleden. De conferentie wordt georganiseerd rond het thema 

vocational rehabilitation in de breedste vorm. De EPRleden en 

andere belangrijke belanghebbenden komen samen om nieuw 

beleid, strategieën en praktijken te bespreken. 

Vanuit Nederland is Heliomare verbonden aan het EPR, ook andere 

organisaties zijn welkom zich aan te sluiten. Meer informatie over 

een lidmaatschap en over het EPR, inclusief recente ontwikkelingen, 

webinars en symposia, is te vinden op de website: www.epr.eu.  

M.J.A. (MICHEL) EDELAAR
Programmamanager Vroege Interventie en  

centrumcoördinator EPR, Heliomare 

CORRESPONDENTIE
M.Edelaar@heliomare.nl
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Ontwikkelingen rondom netwerk  
Vroege Interventie

Een op de vijf werknemers heeft chronische pijn aan het bewegingsapparaat.  
Dit gaat in veel gevallen gepaard met een verminderde arbeidsparticipatie, wat vervolgens 
zorgt voor maatschappelijke kosten. Een bewezen effectieve aanpak om arbeidsparticipatie 

voor deze groep mensen te verbeteren is revalidatie gericht op arbeid.

Acht revalidatiecentra die samenwerken in het netwerk 

Vroege Interventie (VI) revalidatiezorg hebben 

expertiseteams op het gebied van arbeidsrevalidatie. 

Zij begeleiden mensen die werk hebben, maar als 

gevolg van een ziekte of ongeval uitgevallen zijn  

of dreigen uit te vallen. De partners van VI bieden revalidatie

programma’s op het snijvlak van zorg en arbeid. De arbeidsrevalidatie 

bestaat uit een interdisciplinaire ketengerichte aanpak met de 

inzet van de werknemer, werkgever, bedrijfsarts en het revalidatie

team. De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de behandeling. 

De aanpak bestaat niet alleen uit fysieke trainingen, maar ook  

uit behandelingen door een psycholoog, groepseducatie en ont

spanning. De revalidatieprogramma’s worden gezien als medisch 

specialistische revalidatie, maar noodzakelijke diensten als werk

plekbezoeken en uitgebreid overleg met bedrijfsarts en/of leiding

gevende moeten worden betaald door de werkgever of diens 
 inkomensverzekeraar. De revalidatiezorg is zo georganiseerd dat 

het de patiënt in staat stelt gedurende de revalidatie te werken. 

Werken is daarmee zowel een revalidatiedoel als middel.

Het netwerk VI bestaat al ruim twintig jaar. Van oudsher is VI 

gespecialiseerd in complexe houdings en bewegingsapparaat

klachten, chronische pijn en/of psychosomatische stoornissen. 

Ontwikkelingen binnen de zorg vragen echter dat er ook aandacht 

komt voor nieuwe doelgroepen. Momenteel heeft bijna veertig 

procent van de werkende mensen één of meer chronische aan

doeningen. Met het verhogen van de pensioenleeftijd neemt ook 

het aantal mensen in de werkende leeftijd met een chronische 

aandoening toe. Door vergrijzing en de chronische aandoeningen 

neemt de belastbaarheid af, waardoor werkbehoud problematisch 

kan worden. Ondersteuning bij het werkbehoud is hierbij van 

belang, zowel voor de persoon zelf als voor de maatschappij. 

Vanuit VI wordt ook gewerkt aan het opzetten van arbeidsketens. 

Dit wordt gedaan vanuit het stepped care principe. Er wordt gezorgd 

voor een goede afstemming tussen revalidatie en arbeidsgerela

teerde zorg (arbocuratieve samenwerking). Regionaal ontstaat 

daarmee een structureel overleg tussen revalidatieprofessionals, 

bedrijfsartsen en zo mogelijk samen met de patiënt/werknemer. 

Het doel is patiënten duurzaam aan het werk te krijgen en houden, 

met praktische ondersteuning voor werknemers en werkgevers. 

Binnen het samenwerkingsverband van VI wordt bijgedragen aan 

het wetenschappelijk onderzoek rondom arbeidsrevalidatie. 

Inmiddels is aangetoond dat arbeidsrevalidatie voor mensen met 

pijn aan het bewegingsapparaat effectief en kosteneffectief is.1  

DRS. M.J.A. (MICHEL) EDELAAR
Programmamanager Vroege Interventie

CORRESPONDENTIE
vroegeinterventie@heliomare.nl

Referentie
1.  Reneman MF, Beemster TT, Sybren J, Welling SJ, Mierau JO, Dij HH. Vocational Rehabilitation for Patients with Chronic Musculoskeletal Pain With or Without a Work 

Module: An Economic Evaluation. Journal of Occupational Rehabilitation. 2020. https://doi.org/10.1007/s10926-020-09921-y.

Meer informatie te lezen op de website www.vroegeinterventie.nl.  

Hier staan ook de partners vermeld waarnaar verwezen kan worden voor 

arbeidsrevalidatie.
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De reintegratiecoördinator:  
onmisbare schakel tussen revalidatie  

en participatie
Het eerste nummer van het NTR van 2021 heeft arbeidsrevalidatie als thema. Daarin mogen  

de ervaringen van de revalidant en zijn of haar reintegratiecoördinator natuurlijk niet ontbreken. 
 Revalidant Aad Bijwaard, met zijn echtgenote Conny, en reintegratiecoördinator Carla Zandstra waren 

bereid om mee te werken aan een interview over dit onderwerp. Anke Meester sprak met hen.

Vraag aan Aad: 

Kun je iets vertellen over wat jou is overkomen en hoe je zo 
bij Heliomare terecht bent gekomen?

Aad: ‘Ik werk bij een bedrijf dat bouwmaterialen recyclet. Het is 

een grondstoffenbank. Als een gebouw gesloopt wordt, moeten  

de materialen die daarbij vrij komen afgevoerd worden. Denk 

daarbij aan puin, hout, ijzer. Dit wordt door vrachtwagens naar 

ons bedrijf gebracht. Wij sorteren die materialen en maken er 

weer nieuwe grondstoffen van voor de bouw. Mijn taak was om  

de vrachtwagens met puin eerst te wegen op een weegbrug en 

vervolgens te leiden naar de sorteerplek waar de materialen 

machinaal gesorteerd worden. Op het terrein zijn een aantal 

 sorteerplekken beschikbaar. Ik moest ervoor zorgen dat dat 
 proces zo efficiënt mogelijk verloopt, zodat de chauffeurs zo snel 

mogelijk weer weg kunnen en de machines optimaal ingezet 

 kunnen worden. Mijn werk was lichamelijk niet heel zwaar,  

maar je bent altijd buiten, loopt over het terrein en moet je goed 

kunnen concentreren, het overzicht houden, kunnen schakelen 

en stressbestendig zijn. Tijdens mijn werk kreeg ik een hartstilstand. 

Ik werd na vijf minuten gevonden op het terrein en gereanimeerd. 

Vervolgens werd ik opgenomen in het AMC waar een SICD 

 (subcutaneimplanteerbare cardioverter defibrillator) geplaatst 

werd. Na een paar dagen werd ik overgeplaatst naar het Dijklander 

Ziekenhuis in Hoorn voor verdere behandeling en hartrevalidatie. 

Na een week of drie was ik weer thuis. Aan die periode heb ik 

trouwens helemaal geen herinneringen overgehouden. Het is 

 volledig buiten mij om gegaan. De hartrevalidatie vond ik niet erg 

nuttig, want fysiek ging alles goed. Maar toen ik thuis kwam viel 

ik in een zwart gat. Ik wist totaal niet meer hoe ik de draad op 

moest pakken. Ik ging maar weer aan het werk en bouwde het in 

overleg met mijn werkgever en de bedrijfsarts weer op. In juni 

2019 begon ik weer met werken en in januari 2020 was ik weer 

Aad Bijwaard heeft een hersenbeschadiging overgehouden  

aan een hartstilstand met reanimatie in maart 2019.  

Hij neemt samen met zijn vrouw Conny deel aan het interview. 

Carla Zandstra- Beemster is reintegratiecoördinator op de 

 afdeling arbeidsintegratie van revalidatiecentrum Heliomare, 

Wijk aan Zee. Zij is sinds september 2020 betrokken bij reintegratie

traject tot werkhervatting van Aad.

INTERVIEW OVER ARBEIDSREVALIDATIE MET  
AAD BIJWAARD EN CARLA ZANDSTRA 

DR. A. (ANKE) MEESTER-DELVER
(Kinder)revalidatiearts n.p.

PETER VALCKX
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full time aan de slag. Maar dat ging totaal niet. Ik had last van 

 vergeetachtigheid, had een kort lontje en kreeg botsingen binnen 

het gezin en op het werk. Ik kon te veel informatie niet meer 

 verwerken, en dacht dat ik altijd gelijk had en dat de anderen het 

verkeerd hadden. Die situatie duurde tot april, toen heeft mijn 

werkgever me naar huis gestuurd, want er viel niet meer met  

mij te werken. Mijn vrouw kende mij zo helemaal niet. Ik was  

niet meer zoals vroeger. Dankzij mijn vrouw, die inmiddels  

 via kennissen  Heliomare had ontdekt, ben ik door de huisarts 

verwezen. Nu blijkt dus dat ik hersenletsel heb overgehouden 

 aan de hartstilstand. De cardioloog heeft me hier nooit voor 

gewaarschuwd. We wisten van niets.’ 

‘Het eerste gesprek in Heliomare was begin augustus bij de 

 revalidatiearts en de psycholoog. We voelden het als een enorme 

opluchting om eindelijk begrepen te worden. We kregen een 

 folder over hersenletsel en alles wat erin stond was van toepassing 

op mijn situatie. Het was alsof er een last van ons afgenomen 

werd. Sinds september worden we nu begeleid door Carla.’ 

Conny: ‘Voor Aad was het herkenning en voor mij was het 

 erkenning. Eindelijk werden we begrepen, en snapten we door 

alle uitleg ook zelf wat er aan de hand was. We voelden ons aan de 

hand genomen en hoefden niet meer alles zelf te ontdekken.’

Aad: ‘Deze begeleiding gunnen we iedereen die in een dergelijke 

situatie zit. Het kan in deze tijd toch niet meer zo zijn dat de 

 cardioloog zich alleen maar bezighoudt met de hartfunctie en de 

patiënt niet informeert over de mogelijkheid van hersenschade 

en de begeleiding die je daarbij kunt krijgen. In dat aspect van de 

behandeling zijn we dus eigenlijk erg teleurgesteld. Ikzelf en mijn 

gezin hebben daarmee kostbare tijd verloren.’ 

‘Wij zijn heel blij met Carla, die ons op allerlei manieren onder

steunt. Wat ik vooral van haar leer is het op tijd onderkennen 

waar mijn grenzen liggen. Ik kan nu beter omgaan met de balans 

tussen belasting en belastbaarheid, herken vermoeidheids

verschijnselen beter en heb meer inzicht in mijn eigen gedrag.  

Ik kan nu beter tussen de lijntjes kleuren zoals ik het noem. 

Inmiddels ben ik weer begonnen met werken, nog heel beperkt 

tweemaal per week anderhalf uur en ook niet meer in mijn oude 

functie. Ik werk nu op de grondstoffenbank en doe een klein 

onderdeel van mijn oude functie. Een leidinggevende begeleidt 

mij daarbij en deze heeft ook mijn oude functie overgenomen. 

Met deze collega heb ik een heel goed contact.’ 

Vraag aan Carla:

Wat kun je als re-integratiecoördinator precies  
bijdragen in het revalidatieproces van de revalidant?  
Is er een opleiding voor? 

Carla: ‘Ik ben zelf van origine fysiotherapeut (maar dat had in 

deze functie ook ergotherapeut of maatschappelijk werkende 

kunnen zijn). Via allerlei functies raakte ik betrokken bij een 

onderzoek naar belastbaarheid. Ik was altijd al geïnteresseerd in 

arbeidsgerelateerde problematiek. Sinds 2007 ben ik werkzaam 

bij Heliomare en de laatste acht jaar als reintegratiecoördinator. 

Mijn beroep wordt ook wel arbeidsconsulent genoemd, maar ik 

vind zelf de term reintegratiecoördinator beter de lading dekken 

van wat mijn expertise is en wat ik doe. Een echte opleiding tot 

reintegratiecoördinator is er eigenlijk niet. Ik heb deze kennis 

zelf verworven via allerlei workshops en modules, waarvoor je 

dan een certificaat krijgt. 

We hebben in Heliomare twee teams voor niet aangeboren 

 hersenletsel: het multi en het monodisciplinaire team. Ik werk 

voor het monodisciplinaire team, een poliklinisch werkend team. 

We hebben wekelijks overleg. Het bestaat uit een revalidatiearts 

voor het stellen van de indicatie en eventuele contraindicaties 

van onze interventies, een psycholoog voor het in kaart brengen 

van de cognitieve functies, een cognitief trainer, voor het aan

leren van compensatiestrategieën en eventuele alternatieven en 

de reintegratiecoördinator. Ik word eigenlijk direct na het eerste 

bezoek aan onze poli ingeschakeld en heb zo snel mogelijk een 

gesprek met de revalidant zodra de indicatie voor ons traject 

gesteld is. Ik zie gemiddeld zo’n twee nieuwe revalidanten per 

week. Wij begeleiden in ons team mensen waarbij er sprake is van 

alleen cognitieve functiestoornissen. Als er sprake is van functie

stoornissen in meer domeinen (motoriek, zintuigen, conditie) 

komen de revalidanten in het multidisciplinaire team, waarin de 

overige revalidatiedisciplines vertegenwoordigd zijn. De klinische 

patiënten vallen ook onder dit team. Ook voor de overige 

 diagnoses, zowel klinisch als poliklinisch kan in Heliomare een 

reintegratiecoördinator ingeschakeld worden.’ 

‘Ik leer op de revalidatie  
weer tussen de  

lijntjes te kleuren’
Aad Bijwaard
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‘In feite kan iedereen die tegen participatiebelemmeringen 

 aanloopt bij ons terecht. Ook ZZP’ers, studenten, en zelfs mensen 

die werkloos zijn of mensen die vrijwilligerswerk doen. Je hoeft 

dus niet per se in loondienst te zijn.’

Wat doet de re-integratiecoördinator nu precies?

Carla: 

•  ‘Wij vragen aan de revalidant wat zijn functie, taak of werk

situatie precies inhoudt en informeren hem over de Wet 

 Verbetering Poortwachter. Deze wet is op 1 april 2002 van  

kracht geworden om langdurig ziekteverzuim te beperken.  

De wet verlangt dat de werkgever en werknemer zich samen, 

met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen 

om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan 

het werk te krijgen. Uit de wet vloeien een aantal, vooral tijds

afhankelijke, verplichtingen voort waaraan voldaan moet 

 worden om een eventuele loonsanctie van het UWV te voor

komen. Na een periode van twee jaar na het begin van de ziekte 

moet er een inschatting gemaakt worden van de ‘verdiencapaci

teit’. Hoe dichter de verdiencapaciteit ligt bij het oude salaris hoe 

lager de uitkering hoeft te worden. De werkgever moet kunnen 

aantonen dat hij er alles aan gedaan heeft om de werknemer 

weer in het arbeidsproces te laten invoegen. Als hij dat niet kan 

aantonen krijgt hij een boete: hij moet dan één jaar langer het 

loon doorbetalen. Het is duidelijk dat zowel werkgever als 

bedrijfsarts blij zijn met onze bemoeienis. 

•  Wij informeren wat de revalidant minimaal nodig heeft om te 

kunnen reintegreren. Met toestemming van de revalidant neem 

ik contact op met de bedrijfsarts om aan te geven dat we aan

dacht besteden aan arbeid en dat ik graag informatie wil geven 

en ophalen. Meestal houd ik de bedrijfsarts iedere 34 weken op 

de hoogte van de voortgang. Ook met toestemming neem ik 

contact op met de leidinggevende/werkgever om uitleg te geven 

over cognitieve functies in het algemeen. Van de werkgever wil 

ik ook graag weten waaruit het werk precies bestaat en welke 

vaardigheden de werknemer bij uitstek nodig heeft. Dit laatste 

neem ik dan weer mee naar het team.

•  Wanneer reintegratie weer aan de orde kan komen maak ik 

samen met de revalidant een mogelijk opbouw van (deel)taken 

en uren, wat ik ter goedkeuring naar de bedrijfsarts stuur.

•  Wanneer reintegratie op de eigen werkplek niet meer mogelijk 

is informeer ik de werkgever en revalidant wat Heliomare Arbeid 

hier nog verder in kan betekenen. De werkgever kan eventueel 

ook het UWV zijn. Deze diensten van Heliomare Arbeid staan 

dan los van de revalidatie en worden ook anders gefinancierd.’

Welke vragen krijg je het meeste van de revalidanten?

Carla: ‘Eigenlijk stellen de revalidanten in het begin helemaal 

geen vragen omdat ze nog niet weten wat ik voor hen kan betekenen. 

Gaande het proces wordt dat pas duidelijk en dan hebben we 

inmiddels onze doelen wel zo ongeveer vastgesteld.’

Aad: ‘Ik was alleen maar heel blij dat ik geholpen werd om weer 

uit die donkere tunnel te komen en zag weer wat licht in de verte. 

Een echte vraag had ik op dat moment ook niet.’ 

Wat zou je willen bereiken met dit interview?

Aad: ‘Zoals ik al aangaf was ik erg teleurgesteld dat de cardioloog 

ons niet heeft geholpen bij het vervolgtraject en alleen maar 

 gefocust was op mijn hartfunctie. Mijn wens is dat het hokjes 

 denken verdwijnt en dat artsen wat breder kijken dan alleen hun 

eigen vakgebied.’ 

Carla: ‘Ik zou willen pleiten voor meer blokjes denken. Ik zie  

vaak dat werkgevers denken dat werkhervatting inhoudt dat je 

hetzelfde werk doet maar dan minder intensief. Bijvoorbeeld 

halve dagen in plaats van hele. Maar dat is vaak niet zinvol.  

Je moet juist uitzoeken welke deeltaken iemand nog gewoon kan 

blijven doen en welke taken niet meer gaan. Je zou het werk 

 kunnen zien als een samenstelling van blokjes of bouwstenen. 

Sommige daarvan kan iemand gewoon blijven doen en andere 

lukken minder of gaan helemaal niet. En dan kun je een veel 

beter plan maken. 

Er is de laatste jaren veel meer aandacht gekomen voor niet 

aangeboren hersenletsel (NAH) en werk maar het is nog steeds 

nodig om deze problematiek onder de aandacht te brengen van 

alle betrokkenen.’  

‘Minder in hokjes  
denken en meer in blokjes’

Carla Zandstra
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Arbeidsgerichte medische zorg is ook 
arbocuratieve samenwerking

PROF. DR. F.G. (FREDERIEKE) SCHAAFSMA
Bedrijfsarts, Amsterdam UMC, Polikliniek Mens en Arbeid

CORRESPONDENTIE
f.schaafsma@amsterdamumc.nl

Er is toenemende aandacht voor arbeid binnen de revalidatiegeneeskunde.  
Bedrijfsartsen verwijzen bij complexe problematiek graag door naar centra die arbeids

revalidatie aanbieden. Ook wordt in enkele academische ziekenhuizen meer gebruik gemaakt 
van bedrijfsartsen met specifieke medische expertise voor advisering over werk en  

participatie. De samenwerking en afstemming op grotere schaal tussen behandelende artsen 
en bedrijfsartsen kan wel nog veel beter, vooral als er nog geen uitval voor het werk is.

Het KNMGvisiedocument1 vraagt expliciet aandacht 

voor arbeidsgerichte medische zorg met als doel de 

gezondheid en de participatie van de (potentieel) 

werkenden te behouden en te verbeteren. Een 

belangrijke manier waarop dit doel bereikt kan 

worden is door verbeterde arbocuratieve samenwerking. Tegelijk 

zijn er in de praktijk al jarenlang diverse (praktische) barrières om 

deze samenwerking  ondanks allerlei initiatieven  goed van de 

grond te krijgen. Er bestaat namelijk nog te veel een kloof tussen 

de curatieve zorg en de arbeids en bedrijfsgeneeskundige zorg, 

wat onnodig en soms zelfs schadelijk is voor de werkende patiënt. 

Nog te vaak is alleen de werkende zelf de linking pin tussen deze 

twee werelden, en kan dan verstrikt raken in verschillende goed

bedoelde adviezen van zorgverleners en arboprofessionals die 

onvoldoende elkaars werelden kennen. 

In de curatieve zorg wordt nog steeds weinig aandacht besteed 

aan het behoud van werk. Dit komt vaak pas aan bod als er al  

veel problemen zijn en het werken niet meer wordt volgehouden. 

Ondertussen is het voor veel werkenden met een aandoening niet 

altijd mogelijk of wenselijk om ondersteuning te vragen op de 

werkvloer. Voor een werkgever is het lastig om goed in te schatten 

wat een bepaalde aandoening betekent en wat de consequenties 

voor het werk zijn. Hierover kan een bedrijfsarts wel goed adviseren, 

maar vaak wordt deze ook pas ingeschakeld als er sprake is van 

Voorbeeld van arbocuratieve 
 samenwerking

Een 53 jarige medewerker in een ijzerwaren winkel, bij wie in 2006 

 relapsing remitting MS is vastgesteld, heeft sinds een half jaar steeds  

meer problemen met lopen door toenemende spierzwakte in de benen. 

Hij heeft meer last van spasticiteit in het linkerbeen, met name in de nacht. 

Daarbij is hij sneller moe overdag, en heeft hier ook op zijn werk last van. 

Hij maakt zich veel zorgen over de toekomst in zijn werk. Zijn neuroloog 

maakt een afspraak bij de poli MS & Werk. Meneer krijgt een afspraak bij 

de revalidatiearts en een klinisch arbeidsgeneeskundige met expertise in 

MS. Samen overleggen zij wat de huidige problemen zijn, wat dit betekent 

voor het werk van meneer en wat de verwachting is qua functioneren in  

de toekomst. Meneer krijgt een gericht advies over de diagnostiek en 

behandelmogelijkheden voor de verminderde balans en de spierzwakte, 

en hij wordt doorverwezen naar een psycholoog voor cognitieve 

 gedragstherapie gericht op het omgaan met vermoeidheid bij MS.  

De klinisch arbeidsgeneeskundige neemt contact op met de eigen bedrijfs

arts van meneer en bespreekt de gevolgen en toekomstverwachtingen 

voor het werken. De bedrijfsarts organiseert een gesprek met de mede

werker en diens werkgever om de mogelijkheden van werkaanpassingen 

verder door te spreken. Meneer waardeert het zeer dat er zowel vanuit  

de zorg als vanuit zijn werk serieus aandacht wordt besteed aan zijn 

gezondheidsproblemen en zorgen. 
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verzuim. Veel werkenden met een chronische aandoening die 

niet meer volledig het eigen werk aankunnen, krijgen daarbij  

ook ongewild te maken met instanties en regelgeving, wat veel 

onzekerheid met zich mee kan brengen. Voor velen betekent dit 

onzekerheid over wat ze kunnen verwachten en wat het voor hun 

toekomst qua werk en inkomen gaat betekenen. Het is daarom  

zo ongelooflijk belangrijk dat die kloof zoveel mogelijk gedicht 

wordt. Alle medische disciplines zouden ernaar moeten streven 

dat wanneer een werkende met een gezondheidsprobleem een 

arts bezoekt, deze arts bereid en in staat is om ook de werksituatie 

te bespreken, op te lossen of door te verwijzen naar de aangewezen 

medische professional. Hiermee wordt bereikt dat de werkende 

op de juiste wijze en (indien nodig) op de juiste plaats geholpen 

wordt, in onderlinge samenwerking. We hoeven daarbij niet te 

wachten tot de problemen al zo groot zijn dat er sprake is van 

 verzuim, we kunnen dit ook met elkaar proberen te voorkomen. 

In de revalidatiegeneeskunde is het bevorderen van de participatie 

in brede zin van de patiënt een centraal thema. Dit wordt ook 

geïllustreerd door het standaardgebruik van het ICF (International 

Classification of Functioning, Disability and Health) in de revalidatie

geneeskunde voor het beschrijven van de problemen en 

 beperkingen van de patiënt. Van oudsher heeft de revalidatie

geneeskunde dan ook meer interesse voor de participatie in arbeid. 

Tegelijk ziet men binnen de medisch specialistische revalidatiezorg 

veelal pas patiënten waarbij er al serieuze participatieproblemen 

zijn als gevolg van ernstige of complexe aandoeningen. 

Er zijn op diverse plekken in Nederland revalidatiecentra  zoals 

Rijndam Arbeidsrevalidatie in Rotterdam, Revalis in ’s Hertogen

bosch, Beatrixoord in Groningen  die zich ook bezighouden met 

arbeidsrevalidatie. In deze centra wordt gericht aandacht besteed 

aan terugkeer naar het werk bij diverse complexe problemen. 

Behalve de revalidatiearts zijn ook andere paramedische disciplines 

betrokken bij de arbeidsrevalidatie en wordt gebruikt gemaakt 

van reintegratiedeskundigen of casemanagers. Voor veel bedrijfs

artsen is het doorverwijzen naar deze centra een effectieve manier 

om niet alleen te kunnen interveniëren bij het gezondheids

probleem, maar ook bij het probleem in werkvermogen. 

In zekere zin zou je kunnen stellen dat er overlap is tussen de 

(arbeids)revalidatie enerzijds en de arbeids en bedrijfsgenees

kunde anderzijds. Beide disciplines hebben eenzelfde doel maar 

vanuit een ander perspectief. De arbeids en bedrijfsgeneeskunde 

(eerstelijnszorg) heeft haar focus op het individu én de wer k

omgeving en richt zich zowel op de gevolgen van werk voor de 

gezondheid, als de gevolgen van gezondheid op het werken, 

 terwijl de (arbeids)revalidatie (tweedelijnszorg) haar focus heeft 

op het individu in de werkomgeving, en zich alleen richt op de 

gevolgen van gezondheid voor werken. Het ligt daarom voor de 

hand dat de (arbeids)revalidatie en de arbeids en bedrijfsgenees

kunde nauwe samenwerking met elkaar zoeken waarbij er niet 

alleen sprake is van doorverwijzing maar ook daadwerkelijk 

 overleg wordt gevoerd met elkaar. Tegelijk kennen nog niet alle 

revalidatiecentra een separate afdeling voor arbeidsrevalidatie. 

Een andere vorm van arbocuratieve samenwerking is het 

 inbrengen van arbeidsgeneeskundige expertise in de revalidatie. 

Tegen deze achtergrond is in de afgelopen jaren de klinische 

arbeidsgeneeskunde in Nederland tot ontwikkeling gekomen.  

Op diverse plekken, maar met name in academische ziekenhuizen, 

worden bedrijfsartsen met specifieke expertise in een bepaald 

medisch onderwerp betrokken bij de zorg. Deze klinisch arbeids

geneeskundigen werken één of twee dagen in de kliniek en  

zien patiënten met complexe aandoeningen zoals kanker, 

nietaangeboren hersenletsel, ziekte van Parkinson, etc.  

Deze artsen participeren in multidisciplinair overleg binnen de 

kliniek, en geven advies over interventies en begeleiding zowel 

naar de collega’s binnen de kliniek, als ook richting de bedrijfsarts 

van de patiënt, indien aanwezig. Enkele voorbeelden zijn de 

 klinisch arbeidsgeneeskundige zorg in het Radboudumc in 

 Nijmegen, de polikliniek Mens en Arbeid in het Amsterdam UMC 

en Beatrixoord Arbeid in Groningen. In het Radboudumc is men 

groot voorstander van de persoonsgerichte of netwerkzorg, en 

heeft men nadrukkelijk gekozen om ook de patiënt de mogelijk

heid te bieden advies te vragen van een klinisch arbeidsgenees

kundige. Deze zorg wordt gefinancierd door het eigen ziekenhuis. 

Bij andere ziekenhuizen wordt de inbreng van de klinisch 

arbeidsgeneeskundige veelal gefinancierd door de werkgever of 

diens afspraken met de verzekeraar.

Behalve arbeidsrevalidatie en klinisch arbeidsgeneeskundige 

expertise in het ziekenhuis, is overleg en communicatie uiteraard 

ook gewoon mogelijk tussen een zorgverlener van de revalidatie

afdeling en een bedrijfsarts. Dit kan altijd plaatsvinden en vanuit 

beider initiatief. Bij veel zorgverleners in het ziekenhuis bestaat 

het idee dat het niet mogelijk is om laagdrempelig telefonisch 

overleg te voeren met een bedrijfsarts. Er is angst dat een 

 bedrijfsarts niet onpartijdig is, of men weet onvoldoende wat  

een bedrijfsarts doet. Dit is zonde en doet geen recht aan goede 

zorg voor de patiënt. Een bedrijfsarts is net als iedere andere  

arts gehouden aan het medisch beroepsgeheim en doet niet 

anders dan te streven naar goede zorg voor de medewerker.  

De bedrijfsarts houdt daarbij wel nauwlettend de wetgeving in de 

gaten en de plichten rondom reintegratieinspanningen, en kijkt 

ook vanuit het perspectief van de werkgever naar de situatie.  



ACTUEEL  |  FOCUS OP ARBEIDSREVALIDATIE

Voor een dergelijk overleg moet de patiënt wel toestemming 

 verlenen, maar dat zou geen belemmering hoeven zijn. Tegelijk 

zouden ook bedrijfsartsen makkelijker de telefoon kunnen 

 pakken om zelf contact te zoeken met de zorgverlener in de kliniek, 

en zich niet laten beperken tot alleen schriftelijk opvragen van 

medische informatie of doorverwijzingen. Voor de werkende patiënt 

is het belangrijk dat er ook echt wordt afgestemd met elkaar en 

dat alle neuzen dezelfde richting op wijzen. Niet alleen artsen 

 zouden zich dit meer moeten realiseren, maar ook de patiënten 

zelf of diens vertegenwoordiging zouden hierom kunnen vragen. 

Samenwerken met de curatieve zorg zowel binnen de eerstelijns

zorg, als ook met de specialistische zorg is een belangrijk thema 

wat ik vanuit mijn leerstoel als bijzonder hoogleraar arbeids en 

bedrijfsgeneeskunde de komende jaren zal stimuleren en evalueren. 

Ik verwacht dat samenwerken met de revalidatiegeneeskunde in de 

nabije toekomst ook makkelijker zal worden omdat we toe werken 

naar het gebruik van het ICF binnen de verzuimbegeleiding. 

 V  anuit Amsterdam UMC is in samenwerking met de betrokken 

beroepsgroepen, het UWV en de grote arbodiensten, een onder

zoeksproject gaande hoe het ICF daadwerkelijk in de praktijk kan 

worden gebruikt voor het beschrijven van de belastbaarheid en 

reintegratiemogelijkheden.2 Het ICF biedt ook bij verzuim

begeleiding een goede en begrijpelijke basis om de verbinding te 

leggen tussen gezondheid en participatie in werk, rekening houdend 

met de specifieke werk en privé  context, en persoonlijke factoren. 

Een gezamenlijke taal, naast de herkenning bij alle zorgverleners 

dat kunnen blijven  functioneren in werk van groot belang is voor 

ervaren gezondheid, biedt een geweldige basis voor diverse vormen 

van samenwerking en afstemming. 

Noten
1. KNMG-visiedocument Zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte 

 medische zorg voor (potentieel) werkenden van de Koninklijke Nederlandsche 

Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), vastgesteld door  

het Federatiebestuur op 30 maart 2017.

2.  Beschrijving Belastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR project) vanuit 

Amsterdam UMC met financiering vanuit het ministerie van SZW 2020-2021.
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Arbeid als gespreksonderwerp  
binnen alle specialismen

L. (LANA) KLUIT
Artsonderzoeker, Amsterdam UMC, Universiteit van 

Amsterdam, afdeling Public and Occupational Health, 

 Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid,  

Amsterdam Public Health research institute

CORRESPONDENTIE
l.kluit@amsterdamumc.nl

Binnen de revalidatiegeneeskunde wordt aandacht voor werk gelukkig steeds meer  
gemeengoed. Dit is echter niet binnen alle medisch specialismen zo. Om binnen de tweedelijns 
curatieve gezondheidszorg meer aandacht te krijgen voor vragen van de patiënt over zorg en 

werk, is in 2019 het promotieonderzoek ‘Arbeidsgerichte medische zorg’ gestart, waarbij  
wordt toegewerkt naar een interventie om deze zorg te faciliteren.

Arbeidsgerichte medische zorg is zorg op het 

 raakvlak van werk en gezondheidsproblemen.  

Dit kan gaan over problemen met werkhervatting, 

waarbij samenwerking tussen medisch specialist 

en bedrijfsarts een grote rol speelt. En het reikt tot 

rekening houden met werk bij het voorschrijven van medicatie of 

operatief ingrijpen. Met andere woorden, het gaat erom functie

behoud op werk mee te nemen in de behandeling. Andersom 

geeft het functioneren op werk de clinicus ook inzicht om de 

behandeling zo nodig bij te sturen. Het doel van dit promotie

onderzoek is om arbeidsgerichte zorg binnen de tweedelijns 

 curatieve zorg te  faciliteren door middel van een interventie.  

De focus ligt daarbij op de medisch specialist. Hieronder zal kort 

worden toegelicht hoe deze interventie ontwikkeld gaat worden.

De ontwikkeling van de interventie zal in twee delen plaatsvinden. 

In het eerste deel ligt de nadruk op analyse van het probleem 

middels kwalitatief onderzoek en een review van de literatuur.  

In het tweede deel worden de resultaten van deze analyse gebruikt 

voor de daadwerkelijke ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van 

de interventie. In de probleemanalyse wordt geïnventariseerd welke 

aandacht de medisch specialist momenteel heeft voor het werk van 

de patiënt. Maar ook wat de opvattingen zijn van diverse stakeholders, 

waaronder patiënten, over de rol die de medisch specialist kan 

spelen in arbeidsgerichte zorg. Als laatste wordt in kaart gebracht 

wat de knelpunten in de arbocuratieve samenwerking zijn. 

Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van deel 1:  

de review wordt uitgevoerd en er vinden focusgroepen plaats  

met (oud)patiënten. Een volgende stap is informatie verzamelen 

bij medisch specialisten en bedrijfsartsen. Hierna zullen de 

 programmadoelen worden vastgesteld en de interventie ontwikkeld. 

Tijdens de ontwikkeling worden meerdere specialismen mee

genomen, namelijk cardiologie, dermatologie, longziekten, 

 oncologie, orthopedie en revalidatiegeneeskunde. Hierbij wordt 

gezocht naar generieke aanknopingspunten om een algemeen 

inzetbare interventie te creëren, maar mogelijk zullen er ook 

 specialismespecifieke onderdelen moeten komen. Dit zal uit  

de probleemanalyse duidelijk worden. Uiteindelijk hopen de 

onderzoekers dat door de aandacht van de medisch specialist 

voor het werk van de patiënt, meer mensen duurzaam aan het 

werk blijven. Ook als zij een aandoening of beperking hebben.

Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd door artsonderzoeker 

Lana Kluit, onder begeleiding van promotoren prof. dr. C.A.M. 

(Coen) van Bennekom en dr. A.G.E.M. (Angela) de Boer. 

 Copromotor is dr. J.M. (Judith) van Velzen. Naar verwachting 

wordt het project in 2023 afgerond. 
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