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Casus 
Een werknemer loopt tegen problemen aan in zijn relatie en werk. Hij begint aan alles te 
twijfelen, voelt zich somber en ervaart de grip op zijn leven te verliezen. Ondanks een 
bezoek aan de huisarts nemen deze gevoelens toe. Als zijn relatie eindigt en hij weer 
tegenslag op zijn werk ervaart, meldt hij zich ziek. Na 3 weken bezoekt hij zijn bedrijfsarts. 
De vraag vanuit zowel werknemer, werkgever, bedrijfsarts, verzekeraar, overheid, en dit 
proefschrift, is: wat is de meest effectieve vorm van begeleiding om deze werknemer met 
psychische klachten succesvol het werk te laten hervatten? 
 
Introductie 
 
Context 
De afgelopen decennia is de visie op de relatie tussen gezondheid, werk en maatschappij 
veranderd. Gezondheid wordt niet meer alleen bepaald door de aan- of afwezigheid van 
klachten, maar ook door of we er mee kunnen functioneren. Wat betreft werk is de 
aandacht verschoven van fysieke naar mentale belasting, en werkbeleving. De vraag aan 
(bedrijfs)artsen is veranderd van bescherming tegen ziekmakend werk naar ondersteuning 
in een effectieve omgangsvorm met werk, dat zo bijdraagt aan de gezondheid en energie 
geeft. Ook in maatschappelijk opzicht zijn de veranderingen groot geweest. Het sociale 
zekerheidsstelsel is in korte tijd omgebouwd van een stelsel gericht op compensatie naar 
een stelsel gericht op participatie. De verantwoordelijkheid voor participatie is bij 
werknemer en werkgever gelegd, wat onder andere tot uiting komt in de Wet Verbetering 
Poortwachter (WVP) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 
 
Psychische bedrijfsgezondheidszorg in Nederland 
Dit proefschrift richt zich op de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers met vaak 
voorkomende psychische klachten, zoals aanpassings- of stressgerelateerde aandoeningen 
(spanningsklachten, overspanning, burnout), angst en depressie. Deze komen voor bij 10-
18 procent van de Westerse beroepsbevolking en leiden tot persoonlijk leed, verlies aan 
arbeidsproductiviteit en aanzienlijke maatschappelijke kosten voor de samenleving. Voor 
de Nederlandse samenleving worden deze kosten geschat op 7.5 miljard Euro per jaar. In 
Nederland is eenderde van de mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn, uitgevallen 
met psychische problematiek.  
 
Binnen de bedrijfsgezondheidszorg speelt in Nederland de bedrijfsarts een cruciale rol, 
aangezien werknemers bij verzuim van werk een bedrijfsarts consulteren. Een bedrijfsarts 
is meestal werkzaam bij een arbodienst, waarmee werkgevers contracten afsluiten voor 
de te leveren bedrijfsgezondheidszorg. Eind vorige eeuw was de aandacht van 
hulpverleners nog vooral gericht op klachtherstel in plaats van functieherstel. 
Werknemers met psychische klachten kregen van huisartsen en bedrijfsartsen vaak het 
advies eerst thuis uit te rusten en de ‘accu op te laden’, alvorens weer aan het werk te 
gaan. Daarnaast werden deze werknemers wegens gebrek aan tijd en kennis regelmatig 
doorverwezen naar gespecialiseerde psychische zorg (psychiaters, psychologen en andere 
psychosociale hulpverleners). Echter, bij deze zorg stond klachtherstel nog meer centraal, 
met de angst dat functieherstel in de vorm van werkhervatting dit in de weg zou staan.  
 
NVAB-richtlijn psychische klachten (2000) 
Rond de eeuwwisseling kwam hierin verandering, mede door de ontwikkeling van nieuwe 
richtlijnen door de beroepsvereniging voor bedrijfs- en arbeidsgeneeskundigen (NVAB). In 
2000 werd de geautoriseerde NVAB-richtlijn ‘Handelen van bedrijfsartsen bij werknemers 



  

met psychische klachten’ geïntroduceerd. De richtlijn beschrijft het proces van 
controleverlies van de cliënt op zijn eigen situatie, tot het moment waarop de cliënt weer 
zelf de regie in handen heeft en zijn rollen kan invullen. Dit proces werd verdeeld in 3 
kenmerkende fasen waarbij per fase duidelijke taken zijn te verrichten door de cliënt en 
zijn omgeving. De richtlijn beschrijft daarnaast de volgende nieuwe uitgangspunten voor 
begeleiding door de bedrijfsarts: 

 een brede probleemoriëntatie en versimpelde diagnostiek  
 een activerende aanpak gericht op controleherstel en werkhervatting 
 een rol als procesbegeleider volgens een tijdschema  
 inhoudelijke begeleiding ('counseling') bij stress- en werkgerelateerde klachten. 

Bij dit laatste uitgangspunt kan de bedrijfsarts zelf cognitief-gedragsmatige interventies 
inzetten en is een optimale communicatie tussen bedrijfsarts en huisarts cruciaal. In een 
studie van Van der Klink e.a. (2003) bleek deze aanpak effectief voor stressgerelateerde 
aandoeningen. Echter, de richtlijn was voornamelijk gebaseerd op consensus, een stevig 
wetenschappelijk fundament ontbrak. De richtlijn werd verstuurd aan alle circa 2000 
bedrijfsartsen in Nederland, waarvan een deel via hun arbodienst de mogelijkheid kreeg 
om een driedaagse training over de richtlijn te volgen. Hoewel de meeste bedrijfsartsen 
kennis hadden genomen van de richtlijn, bestond het risico dat een belangrijk deel van de 
bedrijfsartsen de richtlijnen niet zou toepassen in de praktijk, door bijvoorbeeld 
kennisgebrek of de hoge werkdruk. Bedrijfsartsen zouden derhalve een beroep kunnen 
doen op gespecialiseerde psychologische zorg.  
 
Probleemstelling 
Hoofddoel van dit proefschrift is bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van de psychische 
bedrijfsgezondheidszorg, door de effectiviteit van de NVAB-richtlijn psychische klachten te 
evalueren. De vraagstelling bij het centrale onderzoek van dit proefschrift is of de NVAB-
richtlijn effectief is op het bevorderen van werkhervatting en tevredenheid over de 
geboden zorg, ten opzichte van minimale begeleiding door de bedrijfsarts met 
laagdrempelige verwijzing naar een psycholoog. Als theoretisch raamwerk is in dit 
proefschrift het ICF-model (‘International Classification of Functioning, Disability, and 
Health’) gehanteerd. Dit biopsychosociale model geeft aangrijpingspunten voor 
verandering van het functioneren van iemand op basis van medische symptomen, 
persoonskenmerken, en de omgeving. De NVAB-richtlijn sluit met haar benadering goed 
aan op het ICF-model.  
 
Wetenschappelijke evidentie 
Om een overzicht te krijgen over de reeds bestaande wetenschappelijke literatuur met 
betrekking tot onze centrale vraagstelling, hebben we een systematische literatuurstudie 
(Cochrane review) uitgevoerd. Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van de literatuurstudie 
naar de effectiviteit van interventies voor werknemers met een aanpassingsstoornis op 
werkhervatting. Een aanpassingsstoornis wordt ook wel een stressgerelateerde stoornis 
(acuut: overspanning; chronisch: burnout) genoemd en kenmerkt zich volgens het 
diagnostisch classificatiesysteem DSM-IV als een emotionele en/of gedragsmatige reactie 
op een aanwijsbare stressfactor. Exclusiecriteria zijn rouw en psychiatrische problematiek. 
 
Via een systematische zoekstrategie onderzochten we de elektronische databases van 
relevante Cochrane registers, MEDLINE (Pubmed), EMBASE, en PsycINFO op relevante 
gerandomiseerde, gecontrolleerde trials (RCTs). Deze zoekstrategie leverde 3789 
publicaties op. Na een uitgebreide selectie-procedure bleven zes artikelen over. Het betrof 
vier Nederlandse en twee Noorse studies. Vier studies beschreven de effecten van 



  

cognitieve gedragstherapie op werkhervatting. De oudste studie is in 2003 gepubliceerd 
(Van der Klink e.a., 2003) en betreft de studie waarop de NVAB-richtlijn psychische 
klachten is gebaseerd. 
  
Een meta-analyse toonde aan dat behandeling met cognitieve gedragstherapie, een 
veelgebruikte methode binnen psychologische therapieën, werkhervatting gemiddeld met 
twee weken versnelt. Cognitieve gedragstherapie bleek ook psychische klachten op het 
gebied van stress, depressie en angst, significant te verminderen, ten opzichte van de 
groep met standaardbegeleiding. Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat snelle 
werkhervatting samengaat met klachtvermindering bij stressgerelateerde problematiek. 
 
Onderzoeksopzet Project Reïntegratie Politie  
De achtergrond en opzet van het onderzoek dat centraal staat in dit proefschrift; 'Project 
Reïntegratie Politie' ofwel de 'CO-OP study' (Counseling by Occupational Physicians), staat 
beschreven in hoofdstuk 3. Aanleiding voor de politie om mee te werken aan dit 
onderzoek waren de hoge kosten van psychische arbeidsongeschiktheid, en structurele 
onderbezetting bij een toenemende maatschappelijke vraag om meer ‘blauw op straat’. 
Het onderzoek werd uitgevoerd bij twee politiekorpsen (Hollands Midden en Zaanstreek-
Waterland), met totaal circa 2500 politiewerknemers. Standaard konden 
politiewerknemers via de bedrijfsarts van hun arbodienst (Commit, later ook KLM Health 
Services) relatief snel en gemakkelijk naar tweedelijns psychologische zorg worden 
verwezen. De 'gebruikelijke zorg' bestond zo uit minimale begeleiding door de bedrijfsarts, 
die laagdrempelig behandeling door de psycholoog in kon zetten (Psychopol genaamd). 
Laagdrempelig betekent dat deze vooraf geauthoriseerd en gefinancierd werd door de 
werkgever, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-aangelegenheden, via de 
zorg- en inkomensverzekeraar Dienst Geneeskundige Verzorging Politie. Door de 
introductie van de NVAB-richtlijn psychische klachten, was er een maatschappelijke en 
wetenschappelijke vraag of invoering van deze richtlijn een meer effectieve en efficiëntere 
zorg zou opleveren.  
 
Er was sprake van een gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeksopzet (RCT). 
Deelnemende bedrijfsartsen ontvingen voorafgaand aan het onderzoek als interventie een 
driedaagse training in de richtlijn. Politiewerknemers die zich ziek hadden gemeld met 
psychische klachten ontvingen informatie over het onderzoek. Als de bedrijfsarts tijdens 
het eerste consult van de werknemer schriftelijke toestemming kreeg voor deelname aan 
het onderzoek,opende de bedrijfsarts een gesloten envelop. De inhoud daarvan was 
vooraf door de onderzoekers op basis van toeval verdeeld over de interventiegroep 
(begeleiding conform richtlijn) en de controlegroep (gebruikelijke zorg). In de envelop 
stond dus welke zorg de betreffende werknemer zou gaan ontvangen van de bedrijfsarts. 
Op deze manier waren werknemer, werkgever en bedrijfsarts op de hoogte van de zorg 
die de werknemer ontving en in welke groep deze ingedeeld was. De onderzoekers wisten 
dit niet. Deelnemers werden een jaar lang gevolgd op het aantal dagen verzuim tot aan 
eerste en volledige werkhervatting op het niveau van voor de ziekmelding, eventuele 
nieuwe verzuimperiodes, tevredenheid over de begeleiding, en zorgconsumptie. 
 
Effectiviteit richtlijn  
De onderzoeksresultaten van de hierboven beschreven studie staan beschreven in 
hoofdstuk 4-6. De deelnemers werden tussen januari 2002 en januari 2005 geworven en 
een jaar lang gevolgd. De uiteindelijke twee groepen bleken bij aanvang van het 
onderzoek vergelijkbaar wat betreft persoonskenmerken. De onderzoeksgroep was 



  

gemiddeld 40 jaar, bestond vooral uit mannen (60%) en werknemers met uitvoerende 
functie 'op straat' (60%). Bedrijfsartsen oordeelden dat ruim 80% van de deelnemers een 
stressgerelateerde aandoening had, ofwel een (chronische) overspanning, en circa 20% 
‘zwaardere’ problematiek als depressie/angst. De bij aanvang van het onderzoek 
afgenomen vragenlijsten (DASS, HADS) gaven echter aan dat zeker 35% depressie en/of 
angstproblematiek had. Dit duidt op een ondersignalering van deze problematiek 
door bedrijfsartsen.  
 
De hypothese was dat begeleiding conform de NVAB-richtlijn door bedrijfsartsen aan 
verzuimende werknemers met psychische problemen zal leiden tot snellere terugkeer in 
werk, en meer tevredenheid over de begeleiding bij werknemers, werkgevers en 
bedrijfsartsen dan in de groep met gebruikelijke zorg. Op basis van Cox-regressie analyse 
bleek geen verschil in gemiddelde duur tot werkhervatting (ruim 100 dagen) tussen de 
groepen. Wel bleek begeleiding conform de richtlijn tot snellere werkhervatting te leiden 
bij werknemers met een stressgerelateerde aandoening en/of een administratieve functie. 
De gebruikelijke zorg leek daarentegen beter te werken bij werknemers met 
depressie/angst (volgens zowel oordeel bedrijfsarts als vragenlijst) en/of uitvoerende 
functie ‘op straat’. Tevredenheid over de begeleiding bleek niet verschillend tussen de 
groepen voor werknemer en leidinggevende. De werknemerstevredenheid daalde 
significant gedurende de begeleiding (van gemiddeld 7,0 naar 6,0 op schaal van 1-10). De 
tevredenheid van de leidinggevenden bleef stabiel in beide groepen (6,6). De effectiviteit 
van de begeleiding bleek volgens de bedrijfsarts in de interventiegroep significant hoger 
(7,6) dan bij gebruikelijke zorg (7,0). 
 
Kosten-effectiviteit richtlijn  
Binnen dezelfde studie werd de hypothese getoetst dat begeleiding conform de NVAB-
richtlijn kosten-effectief is, in de verwachting dat dit leidt tot een reductie in 
zorgconsumptie en relatief minder productiviteitsverlies ten opzichte van de gebruikelijke 
zorg. Data met betrekking tot zorgkosten werden verzameld bij de zorgverzekeraar DGVP, 
waarbij elke politiewerknemer verzekerd was. Data over productiviteitsverlies werden 
berekend vanuit de verzuimdata met één jaar follow-up, die door de werkgever 
geanonimiseerd werden aangeleverd. In de analyse werden voor de gegevens van de 240 
deelnemers via bootstrap-technieken ‘cost-effectiveness planes’ en ‘acceptability curves’ 
berekend. De totale zorgkosten bedroegen €574.532,- voor alle 240 een jaar lang gevolgde 
deelnemers. De gemiddelde zorgkosten bleken in de interventiegroep gemiddeld €2.145,- 
per deelnemer. Dit was gemiddeld €520,- lager per deelnemer dan in de controle groep. 
Beide groepen kwamen tot gelijke resultaten wat betreft productiviteitsverlies (totale 
kosten -€3.397.555,-; gemiddelde kosten per deelnemer €14.156,-). De conclusie is dat 
vanuit financieel oogpunt inzet van richtlijnbegeleiding door de bedrijfsarts kosten-
effectief en dus te prevaleren is. Dit wordt niet veroorzaakt door een effect op 
productiviteit (minder verzuim), maar door lagere zorgkosten als gevolg van relatief 
minder verwijzingen naar tweedelijns psychologische zorg.  
 
Procesevaluatie begeleiding volgens richtlijn 
Binnen de studie is aan de hand van een procesevaluatie bestudeerd in hoeverre de 
richtlijn in beide groepen werd toegepast door de deelnemende bedrijfsartsen. Tevens is 
bekeken of de mate van de richtlijntoepassing van invloed was op de werkhervatting van 
werknemers in beide groepen. De geanonimiseerde medische dossiers van de deelnemers 
werden aan een audit onderworpen met behulp van 20 op de richtlijn gebaseerde 
prestatie-indicatoren. De gemiddelde prestatiescores voor richtlijngebruik van de 



  

bedrijfsartsen zijn met een Cox-regressie analyse gekoppeld aan de duur tot volledige 
werkhervatting van de werknemers. Gemiddeld bleek de bedrijfsarts per patiëntendossier 
50% van de richtlijn toe te passen. Er was geen verschil in mate van toepassing van de 
richtlijn tussen beide groepen. Mogelijke verklaringen voor deze resultaten zijn dat de 
richtlijn deels gebaseerd is op consensus en elementen uit de bestaande praktijk bevat, en 
indicatoren dus onvoldoende onderscheidend zijn geweest. Tevens begeleidde de 
bedrijfsarts in ons onderzoek na training in de richtlijn deelnemers uit beidde groepen, 
met waarschijnlijk een relatief intensieve gebruikelijke zorg door de bedrijfarts als gevolg. 
Daarnaast werd de bedrijfsarts door tijdens ons onderzoek ingevoerde regelgeving (zoals 
WVP) gedwongen meer procesmatig te werken, wat het contrast tussen beide groepen 
mede lijkt te hebben verkleind. 
 
Vervolgens hebben we een per–protocol analyse uitgevoerd om te onderzoeken of 
begeleiding conform de richtlijn in de interventiegroep bijdraagt aan het versnellen van 
werkhervatting van de werknemer. Echter, er bleek geen verschil te zijn in de duur tot  
werkhervatting tussen de dossiers met bovengemiddelde richtlijnprestatiescores in de 
interventiegroep, met de duur tot werkhervatting in de controlegroep. Deze resultaten 
kunnen mogelijk worden verklaard doordat zelfs in de groep met hoge prestatiescores 
mogelijk essentiële elementen uit de richtlijn niet zijn toegepast. Zo werd de richtlijn 
significant vaker toegepast in de interventiegroep op gebruik van de 4DKL, overleg met 
huisarts en de inzet van inhoudelijke begeleiding ('counseling’), maar betrof dit slechts 10-
20% van de dossiers. 
 
Toepassing richtlijn in de praktijk 
Hoofdstuk 7 beschrijft een cross-sectionele studie (met één meetmoment) waarin de 
mate van toepassing van de NVAB-richtlijn psychische klachten is onderzocht, en 
eventuele daarmee samenhangende factoren. Het onderzoek is uitgevoerd in 2001, één 
jaar nadat de NVAB-richtlijn was uitgebracht en verspreid over de circa 2000 
bedrijfsartsen in Nederland. Op basis van de Theorie van Planmatig handelen (Ajzen) werd 
in samenwerking met het Bureau Richtlijnen NVAB een vragenlijst ontwikkeld om 
gedragsdeterminanten met betrekking tot richtlijngebruik in kaart te brengen. Op basis 
van de richtlijn werden vier prestatie-indicatoren om richtlijngebruik van de bedrijfsartsen 
met behulp van registratieformulieren te toetsen. Van de 165 benaderde bedrijfsartsen 
retourneerden 80 bedrijfsartsen (48%) de vragenlijsten. 56 stuurden eveneens één of 
meer ingevulde registratieformulieren terug van in totaal 344 consulten. Het gemiddelde 
zelfgerapporteerde richtlijngebruik bleek 2,35 op een schaal van 1-5 (nooit-altijd), 
tegenover een score van 4,06 op intentie tot gebruik van de richtlijn. De gemiddelde 
prestatiescore op richtlijngebruik op basis van de registratieformulieren bleek even matig, 
er werd echter geen relatie gevonden tussen zelfgerapporteerd richtlijngebruik en de 
prestatiescores. Deze resultaten geven aan dat richtlijngebruik lager bleek dan men op 
basis van de intentiescores mocht verwachten.  Zelfgerapporteerd richtlijngebruik hing 
samen met ervaren gedragscontrole, normatieve invloeden en een positieve 
werkbeleving. De aanbeveling is dat verbetering van de implementatie van de richtlijn zich 
dient te richten op vermindering van praktische barrières, en verhoging van werkbeleving 
en sociale normen onder bedrijfsartsen ten opzichte van werken volgens de richtlijn. 
Voorbeelden zijn het verhogen van regelmogelijkheden van bedrijfsartsen, door 
elementen uit de richtlijn mee te nemen in arbocontracten met werkgevers en/of meer 
aandacht te geven in intervisie/nascholing. 
 
 



  

Conclusies en aanbevelingen 
 
Conclusies 
Het onderzoek binnen 'Project Reïntegratie Politie' ('CO-OP study') is voor zover wij weten 
de eerste gerandomiseerde, gecontroleerde studie (RCT) die de effecten van een richtlijn 
voor psychische zorg evalueert op werkgerelateerde uitkomsten. In dit proefschrift is 
aangetoond dat training van bedrijfsartsen in een deels wetenschappelijk onderbouwde 
richtlijn binnen de psychische bedrijfsgezondheidszorg kosteneffectief is, in vergelijking 
met de voor deze specifieke populatie gebruikelijke zorg met laagdrempelige toegang tot 
een psycholoog. Het betrof een training van bedrijfsartsen waarin zowel activering van 
hun eigen rol als die van de werknemer centraal stond. Bedrijfsartsen werden tevens 
getraind in het toepassen van cognitief-gedragsmatige interventies, om het 
probleemoplossend vermogen van werknemers te versterken. Deze resultaten 
ondersteunen de algemene wetenschappelijke evidentie dat cognitief-gedragsmatige 
elementen in behandeling, met name binnen de werksetting, werkhervatting versnellen 
van werknemers met stressgerelateerde problematiek. Voor werknemers met ‘ernstigere’ 
psychische problematiek als depressie en angst, is snelle herkenning en doorverwijzing 
naar gespecialiseerde psychische zorg meer effectief. Ook hier blijft het echter van belang 
de individuele aanpak te combineren met werkgerichte interventies. De 
onderzoeksresultaten ondersteunen een gecombineerde aanpak binnen de psychische 
bedrijfsgezondheidszorg, wat aansluit bij het theoretische ICF-model, en zo handvaten 
biedt voor de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe interventies op dit terrein. 
 
Het ontbreken van significante uitkomsten binnen de RCT kan volgens de 
‘effectiviteitstriade’ verklaard worden door drie bevindingen. Allereerst bleken 
deelnemende bedrijfsartsen na een driedaagse training in de richtlijn niet in staat in de 
interventiegroep meer begeleiding conform de richtlijn te bieden, ten opzichte van de 
gebruikelijke zorg. Ten tweede bleek training van bedrijfsartsen in de richtlijn niet te 
leiden tot betere uitkomsten voor werknemers, ten opzichte van gebruikelijke zorg. Ten 
derde, snellere werkhervatting van werknemers bleek niet beïnvloed te worden door de 
mate van toepassen van de richtlijn. Deze uitkomsten zijn beïnvloed geweest door de 
keuze voor het type onderzoeksdesign. Het betrof een pragmatische RCT, waarbij 
maximaal gecontroleerde omstandigheden, en dus voldoende contrasterende 
onderzoeksgroepen ontbraken. Een nadeel van dit design is dat als uitkomsten ontbreken, 
het moeilijk te analyseren is waardoor dit komt. Een voordeel is dat de studie aansluit bij 
de praktijk, met relevante uitkomstmaten, waaronder een economische evaluatie. Hieruit 
bleek dat training van bedrijfsartsen in de richtlijn leidt tot minder zorgkosten, ofwel 
verwijzingen naar een psycholoog, bij gelijkblijvende uitkomsten op productiviteitsverlies 
(verzuim).  
 
Kanttekeningen  
Er zijn diverse kanttekeningen te plaatsen bij dit onderzoek. De belangrijkste is dat de 
deelnemende bedrijfsartsen na training in de richtlijn zowel deelnemers uit de 
interventiegroep als de controlegroep begeleidde, met mogelijk een relatief intensieve 
gebruikelijke zorg door de bedrijfarts als gevolg. Het betrof verder een specifieke 
onderzoeksgroep, politiewerknemers, die specifieke stressgerelateerde risico’s kent als 
gevolg van het type werk. Deze onderzoeksgroep had daarnaast een uitgebreide en 
intensieve ‘gebruikelijke zorg’, die zowel in binnen- als buitenland niet standaard is. Wel 
lijkt de toegang tot psychologische zorg eerder meer dan minder toegankelijk te worden.  
 



  

Aanbevelingen 
Professionals binnen de bedrijfsgezondheidszorg wordt aanbevolen bij werknemers met 
stressgerelateerde problematiek, interventies met cognitief gedragsmatige elementen toe 
te passen, liefst in de werksetting. Daarnaast dient bij deze patiënten handelen volgens 
wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen ondersteund te worden, aangezien dit tot 
aanzienlijke kostenbesparingen kan leiden, bij gelijkblijvende effecten. Bij werknemers 
met zwaardere psychische problematiek (depressie, angst) is snelle herkenning en 
verwijzing naar gespecialiseerde psychische zorg aan te bevelen. Daarnaast versnelt 
regelmatig contact van de professional met de werknemer en de werkgever de duur tot 
werkhervatting. Bovenstaande aanbevelingen uit dit onderzoek zijn opgenomen in de in 
2007 herziene versie van de NVAB-richtlijn ‘handelen van de bedrijfsarts bij psychische 
problemen’.  
 
De herziene versie van de richtlijn is gebruiksvriendelijker en toegankelijker, wat de kans 
op naleving verhoogt. Het gebruik van diverse implementatietechnieken wordt 
aanbevolen om aanpassing van de praktijk aan de richtlijn te bevorderen. Gedacht moet 
worden aan mogelijkheden die zich richten op het vergroten van regelmogelijkheden voor 
de betreffende professional. Voorbeelden zijn aandacht voor richtlijnen binnen contracten 
met arbodienst/zorgverzekeraar, nascholing en intercollegiale toetsing, audits van 
dossiers, integratie in software en reeds bestaande zorgmodellen (zoals 'collaborative 
care'). 
 
Aanvullend onderzoek is nodig om het effect van richtlijngebruik op de kwaliteit van de 
begeleiding aan te tonen, en implementatie van de herziene richtlijn te evalueren. Dit met 
name in de psychische bedrijfsgezondheidszorg met haar specifieke setting. Daarnaast is 
effectiviteits- en doelmatigheidsonderzoek in een bredere internationale context 
noodzakelijk. 
 
Casus (vervolg, aanbevolen volgens de resultaten van dit proefschrift) 
De bedrijfsarts diagnosticeert een aanpassingsstoornis met mogelijke onderliggende 
depressie. Bedrijfsarts en werknemer besluiten in overleg dat met enkele 
werkaanpassingen en in afstemming met bedrijfsmaatschappelijk werker en werkgever 
het verrichten van werk deels mogelijk lijkt. Tijdens het 2

e
 consult, 6 weken na 

verzuimmelding, blijkt de werknemer volledig gericht op zijn verergerde klachten. De 
bedrijfsarts consulteert de huisarts en gezamenlijk is hun conclusie dat deze werknemer 
stagneert in zijn herstelproces en dat curatieve hulp geïndiceerd is, waarna een verwijzing 
volgt naar een psychiater. Ze spreken af dat de bedrijfsarts procesbegeleider blijft en 
contact onderhoudt met werknemer, werkgever en curatieve behandelaar. De bedrijfsarts 
informeert de werkgever en adviseert een structurerend werkritme zonder productienorm. 
Tijdens het 3e consult blijkt de werknemer bij de psychiater na diagnose van depressie 
gestart te zijn met antidepressiva behandeling, en psychotherapeutische gespreksvoering. 
De bedrijfsarts adviseert werknemer en werkgever over mogelijke bijwerkingen op 
functioneren en werkzaamheden worden deels uitgebreid. Een maand later ervaart de 
werknemer duidelijk meer grip en controle op zijn activiteiten en de sociale interactie. Hij 
besluit met bedrijfsarts 5 maanden na ziekmelding weer volledig het werk te hervatten. De 
bedrijfsarts bespreekt mogelijke terugvalscenario’s en brengt werkgever, huisarts en 
behandelaar op de hoogte van de ontwikkelingen en aanpak.  


