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Bedrijfsartsen die kwalitatief goede zorg verlenen, zijn up-to-date en gebruiken de 

laatste wetenschappelijke kennis bij het nemen van beslissingen. Evidence-based 

medicine (EBM) lijkt een veelbelovende methode om bedrijfsartsen hierbij te helpen. 

EBM is echter relatief nieuw in de bedrijfsgezondheidszorg en nog niet overal 

succesvol geïmplementeerd. Bedrijfsartsen worden in de eerste plaats geconfronteerd 

met een overvloed aan informatie en een gebrek aan overzicht over beschikbare 

kennis op hun terrein. In de tweede plaats beschikken bedrijfsartsen niet allemaal over 

de benodigde vaardigheden in EBM om deze methode goed te kunnen toepassen in 

hun dagelijkse praktijk. Voor een succesvolle implementatie van EBM kunnen we leren 

van de kennismanagement theorieën. In deze theorieën wordt de nadruk aan de ene 

kant gelegd op de behoefte aan een goed functionerende kennisinfrastructuur en aan 

de andere kant op de behoefte aan voortdurende bijscholing, aan continuing medical 

education (CME). Hierop voortbordurend wordt in dit proefschrift als eerste 

onderzocht welke faciliteiten in de kennisinfrastructuur nuttig zijn ter ondersteuning 

van de bedrijfsartsen bij het toepassen van EBM. Vervolgens wordt onderzocht of 

bepaalde CME interventies effectief zijn bij het implementeren van EBM in de 

bedrijfsgezondheidszorg, met als doel het professioneel handelen van bedrijfsartsen te 

verhogen.  

Hoofdstuk 2 beschrijft dat professionals een ondersteunende kennisinfrastructuur 

nodig hebben om volgens de hoogste standaarden en meest recente kennis te 

kunnen werken. Er bleek geen goed overzicht van de beschikbare en benodigde 

kennisinfrastructuur binnen de bedrijfsgezondheidszorg te zijn. We hebben 

geprobeerd vier belangrijke clusters van kennisinfrastructurele faciliteiten te 

onderscheiden die bedrijfsartsen nodig hebben om evidence-based te kunnen werken. 

Onder educatie- en trainingsfaciliteiten worden de basis opleiding en de na- en 

bijscholing van bedrijfsartsen verstaan. Onderzoek- en ontwikkelingsfaciliteiten

bestaan uit de onderzoeksactiviteiten op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg die 

worden uitgevoerd door nationale en regionale wetenschappelijke instituten, 

universiteiten, professionele organisaties en particuliere organisaties. Deze activiteiten 

kunnen leiden tot de productie van nieuwe kennis en tot de ontwikkeling van nieuwe 

kennisproducten en –instrumenten die kunnen bijdragen tot de innovatie en evaluatie 
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van de praktijk in de zorg. Voorbeelden hiervan zijn: normen voor blootstelling zoals 

voor chemische stoffen, praktijkrichtlijnen voor bedrijfartsen en protocollen om 

trillingen te meten. Tenslotte zijn concrete opslag-, toegangs- en 

verspreidingsfaciliteiten voor kennis en kennisproducten noodzakelijk. Deze kunnen 

bestaan uit (digitale) bibliotheken, literatuur databases, zoekinstrumenten, 

distributiecentra voor richtlijnen, hoogwaardige websites, vaktijdschriften en 

helpdesks voor bijvoorbeeld arbodeskundigen.   

In hoofdstuk 3 weiden we verder uit over de clusters van kennisinfrastructurele 

faciliteiten die in hoofdstuk 2 werden beschreven. Verondersteld wordt dat de 

aanwezigheid en de kwaliteit van deze clusters het evidence-based werken van 

bedrijfsartsen kunnen beïnvloeden. Daarom onderzoeken we welke 

kennisinfrastructurele faciliteiten worden gebruikt door bedrijfsartsen uit verschillende 

landen en welke faciliteiten zij als belangrijk beschouwen voor het evidence-based 

werken. Daarnaast gaan we na welke informatiebronnen zij gebruiken voor het 

oplossen van problemen in de praktijk. De bedrijfsartsen in deze studie, die 

waarschijnlijk al een positieve houding hadden ten opzichte van EBM, gebruikten 

bijna allemaal educatie- en trainingsfaciliteiten, onderzoeks- en 

ontwikkelingsfaciliteiten en kennisproducten. Deze faciliteiten vonden zij belangrijk 

om evidence-based te kunnen werken. Conventionele faciliteiten die toegang boden 

tot kennis, zoals traditionele bibliotheken, werden regelmatig gebruikt, maar werden 

toch als minder belangrijk voor het evidence-based werken beschouwd. Nieuwe 

faciliteiten, zoals vraag-en-antwoord faciliteiten worden nog niet veel gebruikt, maar 

werden wel belangrijker gevonden. Bedrijfsartsen gebruikten voor het oplossen van 

kennisvragen in de praktijk vooral bronnen die minder evidence-based zijn, zoals 

informatie van collega’s en gegevens van het internet. De meer evidence-based 

bronnen, zoals de Cochrane bibliotheek en originele onderzoeken gepubliceerd in 

(inter)nationale tijdschriften, werden minder gebruikt. De grootste barrières om 

evidence-based te werken zijn tijdgebrek, de betalingsverplichting voor volledige 

artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, de taalbarrière (omdat de meeste artikelen 

in het Engels geschreven zijn), een gebrek aan EBM vaardigheden en een gebrek aan 

ondersteuning uit de omgeving.  
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Hoofdstuk 4 beschrijft een uitgebreide EBM interventie die is uitgevoerd voor 

Nederlandse bedrijfsartsen. De interventie is ontwikkeld op basis van recente 

bevindingen uit onderzoek naar effectieve vormen van CME en effectieve EBM 

implementatie. De interventie begon met een EBM cursus van drie dagdelen, gevolgd 

door ongeveer 10 bijeenkomsten gericht op het bespreken van eigen casuïstiek met 

zes tot acht collega’s. Deze bijeenkomsten werden om de week georganiseerd en 

duurden ongeveer één tot anderhalf uur. De bedrijfsartsen brachten een eigen casus 

in en bespraken deze op een voorgestructureerde manier. Zij overlegden samen hoe 

en waar ze informatie met betrekking tot de casussen konden vinden. Aan het eind 

van de bespreking werden enkele casussen uitgekozen waarover de desbetreffende 

artsen informatie gingen zoeken volgens de EBM methode. De zoektocht in de 

literatuur werd bijgehouden in een logboek en de resultaten werden kort 

gepresenteerd aan het begin van de volgende bijeenkomst. De effectiviteit van deze 

interventie op een toename van EBM kennis, vaardigheden en gedrag hebben we 

onderzocht in een gerandomiseerd, geclusterd en gecontroleerd onderzoek. 

Secundaire uitkomstmaten waren veranderingen in de houding ten opzichte van EBM, 

veranderingen in de sociale omgeving die het toepassen van EBM wel of niet 

stimuleerde, in het zelfvertrouwen van de bedrijfsartsen bij het toepassen van EBM en 

in de intentie om EBM daadwerkelijk toe te gaan passen. EBM kennis, vaardigheden 

en gedrag bleken significant en blijvend toe te nemen door de interventie. We konden 

concluderen dat uitgebreide EBM bevorderende interventies, waarbij regelmatig 

bijeenkomsten met collega’s worden georganiseerd en eigen casus materiaal van 

bedrijfsartsen werd besproken, de EBM competenties vergroten.  

Het onderzoek in hoofdstuk 5 beschrijft de effectiviteit van de interventie uit 

hoofdstuk vier op de kwaliteit van het evidence-based advies dat bedrijfsartsen geven 

in het geval van ziekteverzuim. De primaire uitkomstmaat was de verbetering van de 

kwaliteit van het advies met betrekking tot òf een correcte beoordeling van de 

prognose voor terugkeer naar werk, òf een correcte therapie- of begeleidingskeuze. 

Secundaire uitkomstmaten waren de kwaliteit van de zoektochten in de literatuur 

door de bedrijfsartsen in de interventiegroep en het gebruik van wetenschappelijke 
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kennis door alle bedrijfsartsen gedurende de interventieperiode. In de 

interventiegroep verbeterde de kwaliteit van het advies direct na de 

interventieperiode, voornamelijk door een verbeterde therapiekeuze. De meeste 

literatuurzoektochten waren van goede kwaliteit en resulteerden in adequate 

antwoorden op de vragen. Een zoektocht van goede kwaliteit bleek een positieve 

voorspeller te zijn voor een goede therapiekeuze. Vier maanden na de interventie 

verminderde de verbeterde kwaliteit van de adviezen. Dit geeft mogelijk aan dat 

bedrijfsartsen voortdurend stimuli en training in EBM nodig hebben om EBM te blijven 

toepassen.  

Hoofdstuk 6 laat zien dat de hierboven beschreven interventie ook effectief was in 

het verhogen van het zelfbeoordeelde professioneel handelen van bedrijfsartsen. De 

interventie bleek echter weinig impact te hebben op hun algemene zelfvertrouwen in 

het eigen werk en hun arbeidstevredenheid. Dit werd mogelijk veroorzaakt door een 

plafondeffect in de scores van deze twee uitkomstmaten. Daarnaast werd het nut van 

de bijeenkomsten geëvalueerd door middel van een kort evaluatie formulier dat elke 

deelnemer invulde na elke bijeenkomst. De vraag was in hoeverre de bijeenkomsten 

bijdroegen aan het verkrijgen van nieuwe inzichten en aan het verbeteren van de 

kwaliteit van hun werk. Het ervaren nut voor het verkrijgen van nieuwe inzichten en 

het verbeteren van de kwaliteit van hun werk steeg naarmate de bedrijfsartsen meer 

bijeenkomsten hadden bijgewoond. De score bleef gelijk gedurende de laatste paar 

bijeenkomsten.  

In hoofdstuk 7 wordt, in aanvulling op het onderzoek uit hoofdstuk 6, een 

kwalitatieve studie beschreven. Hierin wordt nagegaan hoe de bedrijfsartsen de 

interventie hebben ervaren met betrekking tot het verbeteren van hun 

professionaliteit. Er werden vijf hoofdthema’s en vier subthema’s onderscheidden: 

Professioneel gedrag en kwaliteit van zorg (subthema: transparantie); Kritische 

houding en verbeterde adviezen; Het delen van kennis met elkaar; Communicatie 

(subthema’s: collega’s, cliënten en medisch specialisten); en Tevredenheid en 

barrières. De bedrijfsartsen associeerden EBM met kwaliteit van zorg en vonden de 

EBM interventie een bruikbare methode om hun professionaliteit te verhogen. Ze 
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gaven aan dat ze meer up-to-date waren en meer zelfvertrouwen kregen doordat ze 

meer kennis en informatie zochten en met elkaar deelden. Dit zorgde ervoor dat ze 

hun adviezen wetenschappelijk beter onderbouwden en dat hun interactie met 

cliënten en medisch specialisten verbeterde. Het toepassen van EBM kost echter veel 

tijd en het gebrek hieraan blijft een belangrijke barrière voor het toepassen van EBM. 

Het onderzoek in hoofdstuk 8 evalueert het effect van e-learning op de toename van 

kennis op het gebied van psychische klachten en werk binnen de context van een 

nascholingsprogramma voor bedrijfsartsen. E-learning heeft als voordeel dat 

bedrijfsartsen hun eigen tijd en tempo kunnen bepalen voor het leren en dat ze 

moeilijke delen kunnen herhalen. Tijdens een nascholingsbijeenkomst werd een 

gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek uitgevoerd. Direct voor en direct na 

enerzijds een digitale les en anderzijds een traditionele didactische les werd een 

kennistest afgenomen. Zowel binnen de groep die de digitale les volgde als de groep 

die de traditionele didactische les volgde, was een significante toename van kennis 

meetbaar. Er was echter geen verschil te constateren tussen beide groepen. De 

conclusie was dat het effect van e-learning op de toename van de kennis van 

bedrijfsartsen op het gebied van psychische klachten en werk vergelijkbaar is met het 

effect van een traditionele didactische vorm van leren. Dit betekent dat e-learning 

ingezet kan worden als een effectief instrument in de na- en bijscholing van 

bedrijfsartsen.  

Hoofdstuk 9 beschrijft de uitvoerbaarheid en het nut van een nieuw ontwikkelde 

digitale EBM introductie cursus voor bedrijfsartsen werkend in verschillende landen. 

Tevens werd het effect van de cursus op een toename van de EBM kennis, 

vaardigheden en het EBM gedrag van de cursisten bepaald door metingen vlak voor, 

direct na en ongeveer 2 maanden na het volgen van de digitale introductiecursus. De 

cursus bleek geschikt te zijn als introductiecursus voor bedrijfsartsen uit een groot 

aantal verschillende landen. Bovendien was de cursus effectief in het verbeteren van 

de EBM kennis van bedrijfsartsen en van hun zelfvertrouwen om EBM toe te passen. 

De EBM vaardigheden en het EBM gedrag van bedrijfsartsen verbeterden op de korte 

termijn, maar deze verbeteringen waren niet meer significant na 2 maanden.  
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Vergeleken met de periode daarvoor gebruikten na de cursus meer bedrijfsartsen 

internationale tijdschriften om hun casussen op te lossen. Aangezien de digitale EBM 

cursus effectief was in het verbeteren van kennis maar niet zozeer in het verbeteren 

van vaardigheden en gedrag, wordt aanbevolen om digitale cursussen te integreren in 

gecombineerde educatievormen. Daardoor kunnen ook andere educatietechnieken 

worden ingezet die geschikt zijn voor het verbeteren van EBM vaardigheden en 

gedrag.  

In hoofdstuk 10 worden de belangrijkste resultaten van dit proefschrift 

weergegeven. Tevens worden methodologische aspecten van de onderzoeken 

beschreven en worden aanbevelingen gedaan voor de bedrijfsgezondheidszorg.  

Een adequate kennisinfrastructuur is essentieel voor bedrijfsartsen om evidence-based 

te kunnen werken. Op locaal niveau zouden arbodiensten bedrijfsartsen moeten 

stimuleren en faciliteren om evidence-based te kunnen werken. Met deze 

ondersteuning kunnen bedrijfsartsen zelf bijeenkomsten organiseren waarin zij hun 

dagelijks werk kunnen bespreken, elkaar kunnen ondersteunen en EBM kunnen 

(be)oefenen om op die manier de kwaliteit van bedrijfsgezondheidszorg te kunnen 

verhogen en waarborgen. Op nationaal niveau zouden ministeries, nationale 

instituten voor bedrijfsgezondheidszorg en andere sleutelactoren kunnen bijdragen 

aan onderzoeks- en educatieprogramma’s. Onderzoeks- en ontwikkelingsinstituten 

zouden nauwer betrokken kunnen worden bij het ontwikkelen van nieuwe, op maat 

gemaakte kennisproducten en –instrumenten voor de bedrijfsgezondheidszorg. Op 

internationaal niveau zouden belangrijke instituten en organisaties, zoals de 

International Commission on Occupational Health (ICOH), de World Health 

Organization (WHO), de International Labour Organization (ILO) en het Occupational 

Health Field in the Cochrane Collaboration netwerken kunnen faciliteren waardoor 

kennis(producten) en educatiemateriaal kan worden uitgewisseld.  
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Om EBM goed te kunnen implementeren in de bedrijfsgezondheidszorg, met als doel 

de professionaliteit van bedrijfsartsen te verbeteren, kunnen interventies waarbij een 

cursus wordt gecombineerd met een reeks van praktijkgerichte bijeenkomsten 

effectief zijn. Echter, deze implementatievorm is erg tijdsintensief en bedrijfsartsen 

hebben gebrek aan tijd. Derhalve kan in een startfase een digitale introductiecursus in 

EBM bruikbaar zijn om de EBM kennis van bedrijfsartsen te verbeteren. Op deze 

manier kunnen bedrijfsartsen over de hele wereld bekend raken met de basisprincipes 

van EBM op een tijdstip en in een tempo dat hen uitkomt. 


