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Samenvatting 

Het beoordelen van het werkvermogen van werknemers die langdurig (21 maanden) 

niet in staat zijn hun werk volledig te hervatten, is een belangrijke taak van Nederlandse 

verzekeringsartsen. Het is een complexe taak omdat werkvermogen van vele factoren 

afhangt. Om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren, verzamelen verzekeringsartsen 

tijdens een spreekuur veel informatie. Individuele verzekeringsartsen kunnen voor 

ogenschijnlijk dezelfde gevallen verschillende typen informatie beoordelen om het 

werkvermogen in te schatten. Uit studies blijkt dat er grote variatie bestaat in beoor-

delingen van werkvermogen tussen verzekeringsartsen. Vermindering van deze variatie 

is te verwachten indien verzekeringsartsen hun beoordelingen baseren op dezelfde 

aspecten. Deze aspecten zijn echter niet eenduidig. Om een bijdrage te leveren aan 

de eenduidigheid bij de beoordeling van het werkvermogen zijn de doelen van dit 

proefschrift, het identificeren van aspecten van werkvermogen en het testen of deze 

aspecten invloed hebben op de beoordeling van het werkvermogen. De volgende 

 onderzoeksvragen zijn hiervoor geformuleerd en beantwoord:

1)  Welke voorspellende factoren voor werkvermogen zijn in de literatuur bekend 

voor werknemers die langdurig verzuimen met een hartinfarct, chronische lage 

rugpijn en depressie?

2)  Wat zijn volgens verzekeringsartsen belangrijke aspecten van werkvermogen 

van werknemers die langdurig verzuimen met aandoeningen van het bewe-

gingsapparaat, psychische ziektebeelden zoals bijvoorbeeld depressie en andere 

ziektebeelden?

3)  Wat zijn volgens overlevenden van een hartaanval bevorderende en belemme-

rende factoren voor terugkeer naar het werk? 

4)  Verandert de variatie tussen verzekeringsartsen in de beoordeling van het werk-

vermogen van werknemers die langdurig verzuimen met een depressie indien 

er bij de beoordeling gebruikt wordt gemaakt van een checklist met aspecten 

van werkvermogen die volgens verzekeringsartsen van belang zijn?

Voor de eerste onderzoeksvraag is de internationale literatuur systematisch 

bestudeerd (hoofdstuk 2) om informatie te verzamelen over het werkvermogen van 

langdurig arbeidsongeschikte werknemers met een hartaanval, chronische lage rugpijn 

of een depressieve stoornis. Een systematische literatuurstudie is verricht in de database 

Pubmed. Er zijn vier studies gevonden die voorspellende factoren voor snellere  
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terugkeer naar werk voor hartinfarctpatiënten beschrijven. Deze prognostische factoren 

zijn in het begin van de arbeidsongeschiktheidsperiode bepaald. De factoren zijn: 

jonge leeftijd, het mannelijke geslacht, lage lichamelijke werkbelasting, te weinig geld 

om niet te werken, lichamelijke klachten, geen angstaanvallen, geen diabetes, geen 

hartfalen, geen atrium fibrilleren, geen Q golfen op het ECG en het zich snel aanmelden 

bij een arbodienst. Verder zijn er twee studies over arbeidsongeschikte werknemers 

met chronische lage rugklachten gevonden. Deze studies beschrijven voorspellende 

factoren voor snellere terugkeer naar werk die drie maanden na ziekmelding zijn 

vastgesteld. De factoren zijn: jonge leeftijd, het mannelijke geslacht, geen behandeling 

voor ziekmelding, operatie in het jaar van ziekmelding, kostwinnaar zijn, weinig pijn, 

goede algemene gezondheid, tevredenheid met werk, weinig lichamelijke en geestelijke 

belasting op werk en veel beslissingsvrijheid in het werk. Er zijn geen studies gevonden 

die voorspellende factoren voor werkvermogen bij patiënten met een depressieve 

stoornis beschrijven. Omdat verzekeringsartsen het werkvermogen beoordelen van 

werknemers die 21 maanden arbeidsongeschikt zijn, kunnen de factoren die gevonden 

zijn over hart- en rugpijn patiënten mogelijk minder bruikbaar zijn voor het vaststellen 

van werkvermogen voor werknemers die langdurig verzuimen. Deze factoren kunnen 

voor de verzekeringsarts wel behulpzaam zijn om een oordeel te vormen of de te 

beoordelen cliënt eigenlijk al had kunnen terugkeren naar werk.

Omdat in de literatuur geen aspecten bekend zijn waarop het beoordelen van 

werkvermogen van langdurig arbeidsongeschikte werknemers kan worden gebaseerd, 

is voor de tweede onderzoeksvraag telefonisch aan 60 willekeurige verzekeringsartsen 

gevraagd (hoofdstuk 3) welke aspecten zij, onderverdeeld volgens het ziekte gevolgen 

model van de Wereld Gezondheids Organisatie , in overweging nemen bij het beoordelen 

van werkvermogen. 

Bij cliënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat vindt 75% van de verzeke-

ringsartsen vooral aspecten van belang die verstoring in lichamelijke functies aangeven. 

Bij psychische ziektebeelden en bij overige ziektebeelden vindt 85%, respectievelijk 

80% van de verzekeringsartsen vooral aspecten over participatie van de werknemer 

van belang. Omgevings- en persoonlijke factoren worden door minder dan 25% van de 

verzekeringsartsen als belangrijk beschouwd bij het beoordelen van het werkvermogen. 

Voor het beoordelen van de duurzaamheid van het werkvermogen wordt door 75% van 

de verzekeringsartsen aspecten aangeven die te classificeren zijn als ‘ziekte en gebrek’. 
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Voor onderzoeksvraag drie zijn aspecten van werkvermogen vanuit het perspectief 

van cliënten (hoofdstuk 4) onderzocht voor patiënten die een hartaanval hebben 

overleefd. Aan 84 patiënten is twee tot drie jaar nadat zij het ziekenhuis hebben verlaten, 

gevraagd naar het tijdstip van werkhervatting en de bevorderende en belemmerende 

factoren die bij hen een rol speelden voor terugkeer naar werk. Het blijkt dat binnen 

twee jaar na ontslag uit het ziekenhuis 88% van de patiënten op zijn minst een start 

heeft gemaakt met werk. Naast de 12% van de patiënten die helemaal niet is gestart met 

werk blijkt dat twee jaar na ontslag uit het ziekenhuis 24% van de patiënten niet werkt 

zoals voor de hartaanval. Het niet hebben van hartklachten of zichzelf goed voelen 

zijn vaak genoemde redenen die bevorderend zijn om het werk te hervatten. Volgens 

de patiënten zijn belangrijke belemmerende redenen om weer aan het werk te gaan 

fysiek en mentaal verminderde capaciteit, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 

aanwezigheid van andere ziekten, en gebrek aan motivatie om te werken. Geconclu-

deerd kan worden dat er, vanuit het perspectief van de cliënt, ziekte-, omgevings- en 

persoonsfactoren van belang zijn voor terugkeer naar werk. 

Voor de tweede onderzoeksvraag is vanuit het perspectief van de verzekeringsarts 

ziektespecifiek voor depressie, ook een exploratie naar aspecten van werkvermogen 

uitgevoerd (hoofdstuk 5). De bedoeling was om de belangrijkste aspecten van het 

werkvermogen te identificeren waarop verzekeringsartsen hun oordeel over het werk-

vermogen van langdurig arbeidsongeschikte depressieve werknemers baseren. Er zijn 

10 aspecten van werkvermogen geïdentificeerd die volgens 55% van de verzekerings-

artsen belangrijk worden gevonden: aandacht kunnen opbrengen, aandacht kunnen 

volhouden, zich kunnen concentreren, handelingen kunnen afmaken, adequaat kunnen 

reageren, kunnen inprenten, routinewerkzaamheden kunnen uitvoeren, gestructureerd 

werk kunnen uitvoeren, zaken kunnen herinneren, zelfstandig kunnen handelen.

Vervolgens is in het kader van de vierde onderzoeksvraag een experimenteel 

onderzoek uitgevoerd (hoofdstuk 6). Hierin werd onderzocht of door gebruik van de 

10 geïdentificeerde voor depressie ziektespecifieke aspecten van werkvermogen in 

een checklist, de variatie in oordelen over werkvermogen tussen verzekeringsartsen 

verandert. Hiervoor zijn 25 verzekeringsartsen gevraagd om voor vijf casussen met 

sociaal medische ziektegeschiedenissen het werkvermogen te beoordelen. Tevens 

is aan 25 andere verzekeringsartsen hetzelfde gevraagd maar dan zonder dat zij de 

checklist gebruiken. Uit het onderzoek blijkt dat voor beide groepen de variatie in de 
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 beoordelingen van het werkvermogen hoog is. Het gebruik van de checklist heeft 

geen invloed op de variatie in oordelen. Het werkvermogen wordt bij alle casussen 

hoger beoordeeld bij gebruik van de checklist in vergelijking met niet gebruik van de 

checklist. 

Op basis van de voor dit proefschrift verrichte studies wordt geconcludeerd 

(hoofdstuk 7) dat:

•	 	er	voor	cliënten	met	een	hartaanval	en	chronische	lage	rugklachten	prognosti-

sche factoren vlak na ziekmelding bekend zijn waarmee een oordeel kan worden 

gevormd of deze cliënten ten tijde van de beoordelingen hun werkzaamhe-

den zouden hebben kunnen hervatten; voor depressie zijn deze factoren niet 

bekend.

•	 	prognostische	aspecten	voor	werkvermogen,	die	in	de	literatuur	zijn	beschreven	

bij patiënten met een hartaanval en chronische lage rugklachten, niet altijd van 

toepassing zijn 21 maanden na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag.

•	 	volgens	verzekeringsartsen	voor	het	beoordelen	van	het	werkvermogen	vooral	

factoren van belang zijn die te maken hebben met de ziekte, de verstoring in 

lichamelijke functies en participatie. 

•	 	vanuit	 het	 perspectief	 van	de	 cliënt	 ook	omgevings-	 en	persoonlijke	 factoren	

van belang zijn. 

•	 	Bijna	negentig	procent	van	de	patiënten,	die	een	hartaanval	overleeft,	weer	een	

start maakt met werken en dat twee jaar na ontslag uit het ziekenhuis ruim een 

derde van de patiënten, die een hartaanval heeft overleefd, niet werkt of niet 

werkt op het werkniveau van voor de aanval.

•	 	volgens	 verzekeringsartsen	 bij	 depressie	 10	 aspecten	 belangrijk	 zijn	 bij	 het	

beoordelen van het werkvermogen. Het hanteren van deze 10 aspecten bij de 

beoordeling van het werkvermogen blijkt geen invloed te hebben op de variatie 

van de oordelen over het werkvermogen, maar wel op de hoogte van de werk-

vermogen inschatting.

De volgende aanbevelingen worden gedaan (hoofdstuk 7):

•	 	Er	 is,	 gezien	 de	 grote	 variatie	 in	 oordelen	 over	 werkvermogen	 tussen	 verze-

keringsartsen bij dezelfde dossiers over depressie, meer scholing en training 

vereist voor het vaststellen van het werkvermogen. 

•	 	Er	 is	 nader	 onderzoek	nodig	naar	 de	 verdere	ontwikkeling	 en	 invoering	 in	de	
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praktijk van de checklist met aspecten van werkvermogen bij depressieve 

werknemers. Hierbij kan inbreng van andere professionals en cliënten van 

belang zijn. 

•	 	Er	 moeten	 instrumenten	 worden	 ontwikkeld	 die	 voortbouwen	 op	 de	 in	 dit	

proefschrift geïdentificeerde prognostische factoren voor het werkvermogen 

van patiënten die een hartaanval hebben overleefd en patiënten met chronische 

rugklachten.

•	 	Er	 moeten	 in	 het	 kader	 van	 de	medi-prudentie	 casussen	 worden	 ontwikkeld	

waarin het gebruik van de 10 aspecten voor werkvermogen bij depressieve 

arbeidsongeschikte werknemers tot uiting komt. Ook moeten er casussen 

worden ontwikkeld waarin het gebruik van de prognostische factoren voor de 

beoordeling van cliënten met een hartinfarct en chronische lage rugklachten 

wordt geïllustreerd.

•	 	Individuele	 verzekeringsartsen	 dienen	 een	 directe	 terugkoppeling	 op	 hun	

oordelen van het werkvermogen te krijgen.

•	 	(Her)registratie	 van	 verzekeringsartsen	 moet	 afhankelijk	 worden	 gemaakt	

van (na)scholing op het gebied van het vaststellen van het werkvermogen.  
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