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Ieder jaar worden er in Nederlandse ziekenhuizen zo’n 60.000 mensen geregistreerd met 

niet-progressief niet-aangeboren hersenletsel (NAH), wat neerkomt op ongeveer 400 

mensen per 100.000 inwoners. NAH is schade aan de hersenen die in de loop van het 

leven ontstaat. Het wordt niet-progressief genoemd omdat de schade plotseling optreedt 

en er daarna over het algemeen geen verslechtering meer plaatsvindt. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel. Traumatisch 

hersenletsel is letsel dat ontstaat door iets buiten het lichaam, zoals bij een 

verkeersongeval, een val of een messteek in het hoofd, en het treft jaarlijks ongeveer 

15.000 mensen. Niet-traumatisch hersenletsel wordt veroorzaakt door processen in het 

lichaam. Daarbij moet gedacht worden aan een cerebrovasculair accident (ofwel een 

beroerte) of een infectie. Jaarlijks worden ongeveer 45.000 mensen getroffen door niet-

traumatisch hersenletsel. 

Door de schade die optreedt in de hersenen kunnen er fysieke gevolgen (zoals 

verlamming, spasticiteit of pijn), cognitieve gevolgen (zoals verminderd geheugen, 

verminderd leervermogen of verminderd inzicht in de gevolgen van NAH) en emotionele 

of gedragsveranderingen (zoals een veranderde persoonlijkheid, sterk wisselende 

emoties of depressie) optreden. Voor ieder individu zijn de gevolgen en de ernst van de 

gevolgen weer anders, mede afhankelijk van de grootte en locatie van de schade in de 

hersenen. Wanneer de gevolgen zodanig ernstig zijn dat gespecialiseerde hulp nodig is 

om het herstel te bevorderen en te proberen om weer zo goed mogelijk terug te keren 

naar het oude leven, kunnen mensen met NAH voor behandeling verwezen worden naar 

een revalidatiecentrum. 

 

Werken na niet-aangeboren hersenletsel 

Voor de meeste mensen die tussen de 18 en 65 jaar oud zijn als ze het NAH oplopen, 

maakt werken deel uit van het dagelijks leven. Terugkeer naar werk na NAH is helaas 

niet vanzelfsprekend. De percentages die in eerder onderzoek gevonden zijn, liggen 

tussen de 10 en 75 procent. Welke factoren er een rol spelen tijdens het proces van 

terugkeer naar werk is nog onbekend. Er zijn wel indicaties dat begeleiding de uitkomst 

van het proces positief kan beïnvloeden. 

In Nederland is het in de Wet Verbetering Poortwachter zo geregeld dat de werkgever en 

werknemer samen verantwoordelijk zijn voor het arbeidsre-integratie proces gedurende 

minimaal twee jaar. Zij kunnen hierbij ondersteund worden door een bedrijfsarts en/of 

een arbodienst. Een klinische revalidatiebehandeling duurt in Nederland gemiddeld zes 

weken tot zes maanden; de poliklinische revalidatiebehandeling kan nog langer duren. 

Met name als iemand een klinische revalidatiebehandeling volgt, is het voor de 

werkgever en bedrijfsarts moeilijk om al met de werknemer te werken aan de arbeidsre-

integratie. Omdat er binnen een revalidatiecentrum gespecialiseerde kennis over NAH 

aanwezig is, en het doel van een revalidatiebehandeling is om mensen weer zo goed 

mogelijk te begeleiden naar hun normale leven, lijkt ondersteuning bij het proces van 
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terugkeer naar werk vanuit het revalidatiecentrum tijdens de behandeling een logische 

stap.  

Tot 2006 werden mensen met NAH vaak op basis van de diagnose NAH 

arbeidsongeschikt verklaard en was arbeidsre-integratie niet noodzakelijk. Er werd vanuit 

de revalidatie-instellingen dan ook nauwelijks gestructureerd aandacht besteed aan het 

werk van mensen. Sinds 2006, het moment waarop de wet Werk en Inkomen naar 

Arbeidsvermogen (WIA) ingevoerd is, wordt terugkeer naar werk na NAH echter wel 

gestimuleerd vanuit de overheid. Om mensen met NAH vanuit de revalidatie te kunnen 

begeleiden tijdens hun re-integratieproces is er wel kennis nodig over de mogelijkheden 

voor arbeidsre-integratie na NAH en de factoren die hierbij een rol spelen. De twee 

doelen van dit proefschrift zijn daarom om: 1) inzicht te verschaffen in het proces van 

terugkeer naar werk na NAH, en 2) de mogelijkheden te onderzoeken om mensen met 

NAH tijdens de revalidatiebehandeling te ondersteunen bij het proces van terugkeer naar 

werk. Dit is onderzocht aan de hand van een aantal studies, die hier worden besproken. 

 

1. Het proces van terugkeer naar werk na NAH 

Om het proces van terugkeer naar werk na NAH in kaart te brengen is een drietal studies 

uitgevoerd, waarmee de prevalentie en de belemmerende en bevorderende factoren voor 

terugkeer naar werk in kaart zijn gebracht. 

 

Prevalentie 

Eerst is een literatuurstudie uitgevoerd waarmee het aantal mensen met NAH, dat 

terugkeert naar werk, is onderzocht. De resultaten van 49 studies die tussen 1992 en 

2008 verschenen zijn in internationale wetenschappelijke tijdschriften, zijn op 

systematische wijze met elkaar vergeleken. De geïncludeerde studies hebben allemaal 

betrekking op mensen die werk hadden voordat ze NAH opliepen. Bij mensen met 

traumatisch NAH blijkt het percentage werkhervatting tussen de 30 en 65 procent te 

liggen. Bij mensen met niet-traumatisch hersenletsel is dit 35 tot 60 procent. De gepoolde 

percentages bedragen twee jaar na het ontstaan van het hersenletsel 41 procent bij 

mensen met traumatisch hersenletsel en 39 procent bij mensen met niet-traumatisch 

hersenletsel. Niet alle mensen die terugkeren, keren echter terug naar hun eigen werk en 

het op langere termijn behouden van werk is niet voor iedereen mogelijk.  

 

Belemmerende en bevorderende factoren 

Vervolgens zijn de factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op het proces van 

terugkeer naar werk na NAH. Allereerst is daartoe een tweede systematische 

literatuurstudie uitgevoerd. De resultaten van 22 studies die tussen 1992 en 2008 

verschenen zijn in internationale wetenschappelijke tijdschriften zijn hierbij met elkaar 

vergeleken. De factoren die als belemmerend of bevorderend voor terugkeer naar werk 

worden beoordeeld in deze studies zijn op een rij gezet en er is gekeken in hoeveel 
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studies de factor genoemd wordt en of de invloed van de factoren in de verschillende 

studies hetzelfde is beoordeeld of juist tegengesteld.  

Hoewel er veel factoren worden genoemd, is er weinig sterk bewijs gevonden. Bij 

mensen met traumatisch NAH is sterk bewijs gevonden dat de ernst van NAH (bepaald 

met behulp van de Glasgow Coma Scale) en het lijden aan een depressie of angst niet 

samenhangt met de kans om terug naar werk te keren. De duur van het klinische verblijf 

in een ziekenhuis of revalidatiecentrum heeft echter wel een negatieve invloed: mensen 

die langer in een ziekenhuis of revalidatiecentrum verblijven, hebben een kleinere kans 

op arbeidsre-integratie dan mensen die korter verblijven. Bij mensen met niet-traumatisch 

NAH is sterk bewijs gevonden dat geslacht en de locatie van het letsel in de hersenen 

niet samenhangen met de kans om terug te keren naar werk. Bij mensen met 

traumatisch NAH is verder nog zwak bewijs gevonden dat het hebben van familie een 

positieve invloed heeft, de mate van fysieke beperkingen die het gevolg zijn van NAH 

een negatieve invloed heeft, en het aantal co-morbiditeiten geen invloed heeft op de kans 

om terug te keren naar werk. Bij mensen met niet-traumatisch NAH is zwak bewijs 

gevonden dat het uit kunnen voeren van vaardigheden die horen bij het dagelijks leven 

(zoals aankleden, eten en naar het toilet gaan) een positieve invloed heeft op de kans om 

terug te keren naar werk. Leeftijd en opleidingsniveau hebben daarentegen geen invloed. 

Wat opvalt in de resultaten van de literatuurstudie is dat er weinig studies zijn die 

factoren in kaart hebben gebracht die meer buiten de persoon liggen, zoals de 

toegankelijkheid van de werkplek of de bereidheid van de werkgever om iemand te 

ondersteunen. Bovendien is geen van de geïncludeerde studies uitgevoerd in Nederland. 

Daarom is hierna in een kwalitatieve studie beschreven welke factoren door mensen met 

NAH in Nederland ervaren worden als belemmerend of bevorderend bij terugkeer naar 

werk.  

Voor het kwalitatieve onderzoek zijn in 2009 twaalf mensen (negen mannen en drie 

vrouwen met een leeftijd tussen de 41 en 59 jaar) geïnterviewd die in 2006 of 2007 

vanwege traumatisch of niet-traumatisch hersenletsel behandeld zijn in een 

revalidatiecentrum in het westen van Nederland. Voordat zij NAH opliepen, werkten alle 

deelnemers fulltime, variërend van 36 tot 80 uur per week. Ten tijde van het interview 

(gemiddeld ruim 2½ jaar na het oplopen van het NAH) werken drie mensen weer fulltime 

(40 tot 80 uur per week) en vier mensen parttime (3 tot 30 uur per week). Daarnaast 

werken twee mensen op vrijwillige basis (2 en 18 uur per week). Drie mensen is het (nog) 

niet gelukt om hun eigen of ander werk weer op te pakken.  

Hoewel de gevolgen van het hersenletsel zeer divers van aard zijn, zijn er factoren die 

door meerdere mensen zijn genoemd als belemmerend of bevorderend voor de 

terugkeer naar werk. Vermoeidheid wordt door bijna iedereen genoemd als belemmerend 

voor hun terugkeer naar werk. Handelingen die voorheen vanzelf gingen (bijvoorbeeld 

telefoneren en tegelijkertijd wat opschrijven) gaan sinds het NAH moeilijker en kosten 

meer energie. Het gevolg is dat mensen sneller moe zijn dan voor het hersenletsel en dat 
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ze minder uren kunnen werken. Daarnaast geven mensen aan dat ze naast hun werk 

veel minder kunnen ondernemen dan voor het NAH. De tijd dat men thuis is, wordt 

gebruikt om uit te rusten en het hoofd leeg te maken.  

Er zijn tijdens de interviews duidelijk minder factoren als bevorderend benoemd dan als 

belemmerend. De wilskracht van alle deelnemers valt op. Hoewel het nog niet alle 

geïnterviewden gelukt was, gaf iedereen aan graag weer aan het werk te willen. Die 

wilskracht heeft bijgedragen om dat te bereiken of om te blijven trainen en te proberen 

weer aan het werk te gaan. Dat mensen merken dat ze nog steeds verder herstellen, 

helpt daarbij. Belangrijk bij de arbeidsre-integratie blijkt ook de steun en begeleiding van 

bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, werkgevers en collega’s te zijn. Dat ook zij kennis 

hebben van NAH of bekend raken met wat dit precies inhoudt, is hierbij van belang. 

 

2. Aandacht voor terugkeer naar werk tijdens de revalidatie 

Omdat er bij de behandelaren van een revalidatiecentrum specifieke kennis over NAH 

aanwezig is, wordt verwacht dat zij behulpzaam kunnen zijn bij het informeren van de 

bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, werkgevers en collega’s van mensen met NAH over 

de mogelijke gevolgen van NAH in relatie tot arbeidsre-integratie. Om dit op een 

gestructureerde manier te doen, moet er allereerst een protocol voor handen zijn waarin 

beschreven wordt volgens welke stappen deze begeleiding aangeboden wordt. Een 

protocol voor arbeidsgerelateerde revalidatie is daarom opgesteld en beschreven. Hierna 

is onderzocht of het in de revalidatiepraktijk te implementeren is en wat de effecten zijn.  

 

Arbeidsgerelateerde revalidatie 

Een protocol voor arbeidsgerelateerde revalidatie is de Vroege ArbeidsGerelateerde 

Revalidatie (in dit proefschrift Early Vocational Rehabilitation genoemd, afgekort tot 

EVR). Bij de start van de klinische of poliklinische behandeling van mensen met NAH 

wordt meteen met EVR begonnen. De arts vraagt tijdens het eerste gesprek aan de 

revalidant of hij of zij werk had vóór het hersenletsel en of de revalidant aandacht wil 

besteden aan het werk tijdens de revalidatie. Wanneer dit zo is, schakelt de arts de re-

integratiecoördinator in.  

De re-integratiecoördinator is de persoon die alle activiteiten op het gebied van werk 

rondom de revalidant coördineert. Hij of zij onderhoudt het contact met de revalidant en 

het behandelteam van de revalidant én, indien van toepassing, met de werkgever en de 

bedrijfsarts. Tijdens een eerste gesprek vraagt de re-integratiecoördinator uitgebreid naar 

het werk. Wat is bijvoorbeeld de functie van de revalidant en wat zijn de wensen met 

betrekking tot terugkeer naar het arbeidsproces? Samen met de revalidatiearts en het 

revalidatiebehandelteam wordt dan besloten of het op dat moment zinvol is om de 

arbeidsgerelateerde revalidatie voort te zetten. Wanneer duidelijk is dat terugkeer naar 

werk mogelijk een optie is, wordt er - na toestemming van de revalidant - contact 

opgenomen met de werkgever en de bedrijfsarts. 
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Aan de werkgever en de bedrijfsarts wordt algemene informatie verstrekt over NAH en de 

behandeling die tijdens de revalidatie wordt gegeven. Daarnaast wordt er van hen 

informatie verkregen over het werk van de revalidant. Samen met de werkgever wordt er 

een functieprofiel opgesteld: een profiel van de functie die iemand heeft binnen een 

bedrijf. Het behandelteam kijkt dan in hoeverre de revalidant op dat moment aan die 

eisen kan voldoen en waar eventueel op getraind moet worden. Deze informatie wordt 

opgenomen in een persoonsprofiel. Tijdens de reguliere revalidatiebehandeling wordt, 

indien mogelijk, al met deze werktraining gestart. De werktraining start in het 

revalidatiecentrum met behulp van worksamples maar kan op de werkplek van de 

revalidant voortgezet worden zodra iemand daartoe in staat is. Soms gebeurt het dat er 

zoveel verschil zit tussen het functieprofiel en het persoonsprofiel, dat het zoeken van 

een alternatieve functie of andere vorm van dagbesteding reëler blijkt te zijn. Ook 

daarmee kan dan tijdig worden begonnen. 

EVR wordt afgerond als de revalidant weer aan het werk is, als de revalidatiebehandeling 

stopt of als duidelijk is dat arbeidsre-integratie (nog) geen optie is. Bij afronding van de 

EVR verzorgt de re-integratiecoördinator een overdracht aan revalidant, werkgever en 

bedrijfsarts. Tijdens deze overdracht wordt de re-integratievisie besproken, waarin staat 

welke stappen op het gebied van terugkeer naar werk al gezet zijn en wat, naar mening 

van het behandelteam, op dat moment de belangrijkste aandachtspunten zijn bij 

arbeidsre-integratie. Het team geeft adviezen over hoe het re-integratietraject vorm kan 

krijgen en over middelen die daarbij ingezet kunnen worden. De revalidant, werkgever en 

bedrijfsarts moeten daarna samen, al dan niet met hulp van buitenaf, bepalen hoe het re-

integratietraject voortgezet gaat worden. Doordat door de begeleiding in het 

revalidatiecentrum al aangrijpingspunten voor het re-integratietraject duidelijk zijn, kan er 

daarbij heel gericht worden gewerkt. 

 

Implementatie van de arbeidsgerelateerde revalidatie 

De implementatie van EVR is in een revalidatiecentrum in Nederland geëvalueerd. 

Allereerst is gekeken of de stappen van EVR, zoals beschreven in het protocol, haalbaar 

zijn in de revalidatiepraktijk wat betreft uitvoering en timing. Daartoe is het EVR-proces 

van 23 revalidanten met NAH gevolgd. Van de 13 doelen die zijn gesteld met betrekking 

tot de uitvoering van de stappen is tweederde behaald. Van de 13 doelen die zijn gesteld 

met betrekking tot de timing is ongeveer een kwart behaald. Dit komt overeen met de 

verwachtingen die behandelaren bij de start van de studie hadden.  

Naast de haalbaarheid is met behulp van vragenlijsten ook onderzocht welke factoren 

door de behandelaren, revalidanten, werkgevers en bedrijfsartsen worden ervaren als 

belemmerende of bevorderende factoren. Van negen behandelaren, tien revalidanten, 

negen werkgevers en zes bedrijfsartsen is informatie vergaard. Bevorderende factoren 

die alle vier de groepen respondenten noemen zijn de structuur die door het protocol 

geboden wordt en de uitwisseling van informatie en contact tussen de betrokkenen. De 
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belemmerende factoren verschillen tussen de behandelaren en de andere drie groepen 

respondenten. De behandelaren geven aan te weinig tijd te hebben om de stappen van 

het protocol te volgen, (nog) onbekend te zijn met het protocol en een aantal praktische 

problemen te ervaren bij het werken volgens het protocol. Revalidanten, werkgevers en 

bedrijfsartsen rapporteren belemmeringen wat betreft de kwaliteit en de kwantiteit van het 

contact met de behandelaren en wat betreft de connectie met het werk van de revalidant.  

Ten slotte is aan de behandelaren, revalidanten, werkgevers en bedrijfsartsen gevraagd 

of zij verwachten dat EVR geschikt is om mensen met NAH te helpen tijdens hun proces 

van terugkeer naar werk. Hierop antwoorden 32 van de 34 respondenten positief. Hoewel 

er een aantal kleine aanpassingen nodig zijn, wordt geconcludeerd dat EVR goed te 

implementeren is in een revalidatiecentrum. 

 

Evaluatie van de arbeidsgerelateerde revalidatie 

Als laatste is een evaluatiestudie uitgevoerd waarin EVR is vergeleken met een andere 

arbeidsrevalidatiemethode, hier genoemd de Late ArbeidsGerelateerde Revalidatie (in dit 

proefschrift Late Vocational Rehabilitation genoemd, afgekort tot LVR). Deze methode is 

al geïmplementeerd in een ander revalidatiecentrum in Nederland dan EVR. Hoewel 

beide methoden hetzelfde doel hebben, namelijk mensen met NAH in samenwerking met 

de werkgever en bedrijfsarts duurzaam terug naar werk helpen, volgen beide methoden 

een andere aanpak. Volgens de LVR-methode start de arbeidsrevalidatie zodra de 

patiënt zich thuis zelfstandig kan redden. Tijdens een gesprek met de revalidant en zijn of 

haar naaste, werkgever, collega en bedrijfsarts geven leden uit het revalidatieteam 

(meestal een behandelend neuropsycholoog en ergotherapeut) informatie over NAH en 

de mogelijkheden van de revalidant. Ook wordt er informatie over het werk van de 

revalidant uitgewisseld. Daarbij wordt een plan van aanpak voor de arbeidsre-integratie 

gemaakt. De revalidant start vervolgens onder begeleiding van een collega met het 

uitvoeren van taken op de werkvloer. Zij worden daarbij ondersteund vanuit het 

revalidatiecentrum. Na acht en zestien weken wordt de voortgang plenair besproken. Na 

zestien weken stopt de begeleiding vanuit het revalidatiecentrum en neemt de werkgever 

en/of bedrijfsarts de begeleiding over. 

Het doel van de evaluatiestudie is om te onderzoeken of de verschillen in aanpak tussen 

de EVR- en de LVR-methode ook leiden tot verschillen in snelheid van terugkeer naar 

werk (gedefinieerd als het aantal dagen tussen het oplopen van NAH en het weer uit 

gaan voeren van nuttige taken voor de werkgever), het aantal mensen dat terugkeert 

naar werk, tevredenheid van de betrokkenen en kosten. In totaal zijn in de periode van 

juli 2011 tot maart 2014 33 mensen gevolgd die zijn behandeld volgens een van beide 

arbeidsrevalidatiemethoden: 22 mensen volgens de EVR-methode en 11 volgens de 

LVR-methode. Allen werkten bij een werkgever voordat het NAH is ontstaan. De 

werkgever en de bedrijfsarts zijn ook gevraagd om mee te werken aan het onderzoek.  
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Eerst is gekeken of er een verschil aanwezig is tussen de EVR-groep en de LVR-groep 

wat betreft de snelheid van terugkeer naar werk. Er blijken in de EVR-groep 206 dagen te 

zitten tussen het oplopen van NAH en het weer uit gaan voeren van nuttige taken voor de 

werkgever (met een spreiding van 59-509 dagen) en in de LVR-groep 190 dagen (met 

een spreiding van 66-446 dagen). Dit verschil is niet statistisch significant.  

Vervolgens is gekeken naar het percentage mensen dat weer minimaal een uur in de 

week gaat werken. Gerekend vanaf de start van de revalidatie is dit na drie maanden 

32% in de EVR-groep en 40% in de LVR-groep, na zes maanden 58% in de EVR-groep 

en 67% in de LVR-groep, na negen maanden 79% in de EVR-groep en 89% in de LVR-

groep en na 12 maanden 88% in de EVR-groep en 78% in de LVR-groep. Het 

percentage verschilt op geen van de tijdsmomenten significant tussen beide groepen.  

Aan de deelnemende revalidanten, werkgevers en bedrijfsartsen is gevraagd om met een 

cijfer tussen de 1 (helemaal niet tevreden) en 10 (zeer tevreden) aan te geven hoe 

tevreden ze zijn met de geboden arbeidsrevalidatie-behandeling en met het resultaat van 

de behandeling voor de revalidant. De EVR-behandeling wordt gewaardeerd met een 8 

(met een spreiding van 6-9 punten) en de LVR-behandeling met een 7 (met een 

spreiding van 5-9 punten). Het resultaat van de behandeling voor de revalidant wordt in 

de EVR-groep beoordeeld met een 8 (met een spreiding van 6-9 punten) en in de LVR-

groep ook met een 8 (met een spreiding van 7-9 punten). Beide maten van tevredenheid 

verschillen niet statistisch significant tussen de groepen.  

Ten slotte is gekeken naar het verschil in kosten tussen de twee groepen. Wanneer 

alleen gekeken wordt naar de kosten van de arbeidsrevalidatie-behandeling, bedragen 

de kosten gemiddeld €2108 per revalidant in de EVR-groep en €2165 per revalidant in de 

LVR-groep. Een vollediger beeld van de kosten voor de maatschappij op langere termijn 

ontstaat wanneer naast de kosten voor de behandeling ook de kosten worden 

meegenomen van andere begeleiding die de revalidant heeft gekregen in het kader van 

zijn of haar terugkeer naar werk (van een arts, behandelaar, werkgever, collega of 

mantelzorger), de reiskosten die samenhangen met de terugkeer naar werk, de kosten 

die gepaard gaan met het langer bezig zijn met, of hulp krijgen bij, het uitvoeren van 

handelingen van het dagelijks leven (zoals huishouden en persoonlijke verzorging) en de 

kosten die samenhangen met het ziekteverzuim van het werk. Wanneer alle kosten 

meegenomen worden, bedragen de totale maatschappelijke kosten 18 maanden na de 

start van de revalidatie gemiddeld €28.947 per revalidant in de EVR-groep en €33.263 

per revalidant in de LVR-groep. Ook deze verschillen zijn niet statistisch significant 

tussen de groepen. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Met betrekking tot het eerste doel van het proefschrift is de conclusie dat, internationaal 

gezien, ongeveer 40 procent van de mensen die werkten voordat ze NAH opliepen in 

staat is om binnen twee jaar terug te keren naar eigen, aangepast of ander werk. Een 
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complex geheel van factoren kan de terugkeer naar werk belemmeren of bevorderen. De 

kennis en steun van collega’s, leidinggevenden en bedrijfs- en verzekeringsartsen 

werden door mensen met NAH als belangrijk ervaren bij het wel of niet slagen van het 

terugkeerproces. Met betrekking tot het tweede doel van het proefschrift is de conclusie 

dat er verschillende methoden bestaan om mensen, in samenspraak met onder andere 

de werkgever en de bedrijfsarts, al tijdens de revalidatie te begeleiden bij hun proces van 

terugkeer naar werk. Voorbeelden hiervan zijn de EVR- en de LVR-methode. Hoewel de 

aanpak van beide methoden verschilt, vertonen de uitkomsten in termen van het aantal 

dagen van oplopen van NAH tot het uitvoeren van nuttige taken voor de werkgever, het 

aantal mensen dat weer gaat werken en de tevredenheid van de betrokkenen met de 

arbeidsrevalidatie-behandeling en met de uitkomsten van die behandeling een jaar na 

start van de revalidatie geen significant verschil. De kosten voor de maatschappij 

verschillen 18 maanden na de start van de revalidatie ook niet significant tussen de 

mensen die zijn behandeld volgens de EVR-methode en de mensen die zijn behandeld 

volgens de LVR-methode. 

Het implementeren van een interventie in een bestaande revalidatiemethode is niet 

gemakkelijk. Uit onderzoek rondom de EVR-methode is gebleken dat het wel mogelijk is 

deze methode in een bestaand revalidatieproces te implementeren. Wanneer de 

resultaten met betrekking tot de terugkeer naar werk, de tevredenheid van de gebruikers 

en de kosten met elkaar worden gecombineerd, kan bovendien geconcludeerd worden 

dat het wel de moeite waard is om de EVR- en/of LVR-methode te implementeren. 

Daarbij moet wel in het achterhoofd worden gehouden dat het aantal deelnemers aan de 

evaluatiestudie beperkt was en dat het daardoor moeilijk is om harde conclusies te 

trekken met betrekking tot het effect van de EVR- en de LVR-methode. Dat de overgrote 

meerderheid van de deelnemers terugkeert naar werk is veelbelovend. Implementatie in 

andere revalidatie-instellingen wordt daarom aanbevolen. Voor toekomstig onderzoek 

wordt aangeraden dat er wordt gekeken naar de effecten en de kosten op de lange 

termijn van de EVR- en de LVR-methode en dat wordt onderzocht welke methode het 

best werkt voor wie. Is het bijvoorbeeld zo dat de mensen die een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben of nog onzeker zijn over hun werkhervatting het best kunnen 

starten met trainen op de werkplek en dus het best behandeld kunnen worden volgens 

de EVR-methode? En kunnen mensen die een korte afstand hebben tot de arbeidsmarkt 

dan het best starten met trainen op de werkplek en dus behandeld worden volgens de 

LVR methode?  

Voor de praktijk wordt aanbevolen dat er per instelling die een van beide methoden wil 

implementeren een contextanalyse wordt uitgevoerd om de methode zo goed mogelijk 

aan te laten sluiten bij het bestaande revalidatieproces. Tenslotte wordt aanbevolen dat 

er een netwerk van hulpverleners is die zorgdragen voor de begeleiding van mensen met 

NAH op het gebied van (terugkeer naar) werk. Deze begeleiding moet direct na het 
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oplopen van het NAH starten en doorlopen zolang iemand wil en kan werken om ervoor 

te zorgen dat mensen ook op langere termijn deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. 


