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Groei levensverwachting 



Relatie Werk ↔ Gezondheid 

 Werk  Gezondheid 

+ inkomen, contact, leren, verhoging 

eigenwaarde, sociaal functioneren 

+ bevordert herstel; platform interventies 

- ongevallen, beroepsziekten en 

werkgerelateerde aandoeningen 
 

 Gezondheid  Werk 

+ vitaliteit, bevlogenheid, productiviteit 

- verzuim, arbeidsongeschiktheid, kosten   
 

 Samen  duurzame inzetbaarheid ! 



Wat is werk(en)? 



1950 2000 

24% 

9% 



Wat is gezondheid? 

WHO 1948: 
 

• “a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or 

infirmity.” 
 

Voorstel nieuwe definitie (Huber M, Knottnerus JA, Green L et al. How 

should we define health? BMJ 2011 Jul 26;343:d4163):  
 

• “the ability to adapt and self manage in the face of 

social, physical, and emotional challenges.” 



23.000 werknemers in Nederland (NEA 2011)  

 
36 % chronische ziekte of handicap   

 21 %  bewegingsapparaat aandoeningen 

 5   %  migraine, hoofdpijn 

 6   %  COPD, astma 

 4   % maag-darmaandoeningen 

 3   %  hartvaatziekten 

 2   % psychische aandoeningen 

 2   % gehoorstoornissen 

 2   % diabetes 
 

Hiervan: 

  8 % ernstig belemmerd in uitvoering van het werk  

43 % licht belemmerd    



% toename chronische ziekten 2005-2025 
(RIVM, NIVEL) 

• Kanker     50 

• Hartfalen      47 

• CVA     45 

• Chronische hartziekten   42 

• COPD     39 

• Artrose     36 

• Osteoporose    36 

• Slechthorendheid    35 

• Diabetes      33 

 

 

 

 



Burden of disease attributable to 10 
selected risk factors (bron: WHO Euro 2007) 
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DALYs %

 DALY = YLL (Years of Life Lost) + YLD (Years Lived with Disabilities).  



         Paradigma shift (GPA 2007) 

 

Occupational Health 
 

Werknemers met 

arbeidscontract 

Verantwoordelijkheid 

werkgever 

Alleen op het werk 

Alleen werkgerelateerde 

gezondheidsproblemen 

Onderhandeling tussen 

werkgevers en werknemers 

 

 

 

Workers’ Health  

 
Alle werkenden 

Verantwoordelijkheid allen 

Ook buiten het werk 

Meer determinanten van 

gezondheid  

Bredere sociale dialoog met   

andere stakeholders: 

verzekeraars, volksgezondheid 

organisaties 

 

 

The Labour Approach The Public Health Approach 



Is werk goed voor je gezondheid?  
(Review Waddell & Burton, 2006) 

JA:  

• Sterk bewijs: werk is goed voor de lichamelijke en geestelijke 

gezondheid en welzijn 

• Maakt nadelige effecten van werkloosheid op gezondheid 

ongedaan 

 

Maar: 

• Effect afhankelijk van aard, kwaliteit en context van het werk 

• Werk moet veilig en aangepast zijn 

• Verlaging van uitkeringen zonder re-integratie in werk gaat 

gepaard met achteruitgang in gezondheid en welzijn 

(UK/USA) 



Beroepsziekten nog steeds actueel 

Gemelde beroepsziekten in 

2010: 6367 

 

Top 5: 

Psychische aandoeningen  

Bewegingsapparaataandoeningen 

Lawaaislechthorendheid 

Huidaandoeningen 

Infectieziekten 

 

(NCvB Beroepsziekten in cijfers, 2011) 

 



Invloed werkomstandigheden op geestelijke 

gezondheid bij werkhervatting na werkloosheid  

Butterworth P et al. Occup Environ Med 2011;68:806-12 



Factors that Promote or Hinder Young 

Disabled People in Work Participation 

 (Systematic review Achterberg et al. 2009) 

-  

•  Low IQ/mental retardation 

•  epilepsy 

•  motor impairment 

•  wheel chair dependence 

•  co-morbidity 

•  physical disabilities 





Omzet en marktaandeel arbodiensten 

Omzet 

 2008 

(€ mln) 

Marktaandeel 

2008  

(%) 

Omzet 

 2010 

(€ mln) 

Marktaandeel 

2010 

(%) 

Arbo Unie 174.5 23.5 148.8 22.6 

365 142.2 19.1 135.6 20.6 

Achmea Vitale 147.7 19.9 105.6 16.0 

Tinguely 75.3 10.1 95.6 14.5 

Human Capital Care 17.7 2.4 20.8 3.2 

Beter 11.9 1.6 12.2 1.9 

KLM Health Services 36.6 4.9 

Sub total 614.6 82.7 528.1 80.2 

Internal OHS (24) 73 9.8 80 12.2 

External OHS (52) 55.3 7.4 50 7.6 

Total  742.9 658.1 



Arbodienstverlening op een hellend vlak? 



Tijd voor een paradigmashift ! 

 Van Occupational Health  naar Workers’ Health 

 

 Van verzuimbegeleiding naar begeleiding én preventie 

 

 Van arbodienstverlening naar zorg voor veiligheid en 

gezondheid 



Wat is daar voor nodig? 

•  Politieke wil en handelingssnelheid 

 

 

•  Evidence uit wetenschappelijk onderzoek 

 

 

•  Vertaling naar de praktijk (richtlijnen, instrumenten) 

 

 

•  Implementatiestrategieën en implementatieonderzoek 

 



Sociale partners 

“De raad dringt aan op voortgezette meerjarige 

onderzoeksinspanningen van werkgevers, werknemers, 

arbodiensten, verzekeraars en overheid om kennis en 

inzicht in de effectiviteit van interventies en de condities 

daarvoor te vergroten”. 



Kabinetsstandpunt SER-advies Stelsel voor gezond 

en veilig werken, 11 april 2013 



CONCLUSION: There is no evidence to support use of advice 

or training in working techniques with or without lifting 

equipment for preventing back pain or consequent disability. 

The findings challenge current widespread practice of 

advising workers on correct lifting technique.  

Niet altijd evident ! 



Stress Management in Health Care Workers 

 

 

 

 

 

Cochrane Review Marine 2006/ Ruotsalainen 2012 

Conclusion:  
stress management reduces complaints with 25% 



NVAB Leidraad PMO (2005, 2013) 

Kerndoelen: 

 

• preventie beroepsziekten en arbeidsgebonden 

aandoeningen bij individuele en groepen werknemers 

 

• bewaken en bevorderen gezondheid van individuele en 

groepen werknemers in relatie tot het werk 

 

• bewaken en verbeteren van het functioneren en de 

inzetbaarheid van individuele medewerkers 



Effectiviteit van het PMO 

 De effectiviteit van het PMO kan nooit groter zijn dan de 

effectiviteit van de erin opgenomen interventie ! 

 



Ontwikkeling psychische module PMO 
(Gärtner et al. 2012) 

• Ontwikkeling beroepsspecifieke vragenlijst voor 
werkfunctioneren succesvol 
 

• Goed bruikbaar en hanteerbaar in praktijk 
 

• Psychische module verhoogt hulpzoekgedrag bij 
verminderd werkfunctioneren 
 

• Effectief in vermindering problemen met 
werkfunctioneren 



Business case:  

na PMO aanzienlijk hoger percentage 

werknemers verbetering in werkfunctioneren 

AMC, Coronel Instituut / Trimbos Inst, 2012,2013 

Promovendi Fania Gärtner, Sarah Ketelaar, Cindy Noben 



Na ba-PMO meer werknemers met 

verbeterd werkfunctioneren dan na e-PMO 

AMC, Coronel Instituut / Trimbos Instituut, 2012,2013 

Fania Gärtner, Sarah Ketelaar 





Effecten leefstijlinterventies op werkgerelateerde 

uitkomsten: 

meta-analyse van 18 internationale artikelen 

 

Uitkomst: 

N studies Goede 

Kwaliteit 

studies,  

effect-size 

N 

studies 

Minder 

kwaliteit 

studies,  

effect-size 

Gezondheid 5 0.22 3 0.29 

Ziekteverzuim 8 0.11 4 0.37 

Productiviteit 3 0.14 2 0.54 

Werkvermogen 1 0.10 1 0.41 

totaal 10 0.14 = klein 8 0.41 

Betekenis effect-size: 

0      -  0.32  = klein 

0.33 – 0.55  = gemiddeld 

0.56 – 1.20  = groot 

Erasmus MC, 2013, Rongen e.a. 



Preventieconsult cardiometabool risico 
 

Gezamenlijk initiatief gezondheidsfondsen 

(Hartstichting, Nierstichting, Diabetesfonds) en 

beroepsverenigingen NHG, LHV en NVAB 



Preventieconsult 

Doel: 

• preventie van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en 

chronische nierschade  

• Tegemoet komen aan de wens van personen om meer te weten 

over hun risico op bepaalde aandoeningen en aan de behoefte 

om het ontstaan daarvan te voorkomen. 

• Werkgerelateerde risicofactoren voor bovenstaande 

aandoeningen in kaart brengen (NVAB). 
 

Doelgroep: 

• Volwassenen die niet reeds in behandeling zijn vanwege 

hypertensie, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, chronische 

nierschade en hypercholesterolemie, maar mogelijk wel een 

verhoogd risico daarop hebben.   

 



Systematische 

reviews en 

meta-analyses  

Randomised 

controlled trials 

Kwaliteits-

beoordeling 

Cohort-, case 

control studies 

Ongecontroleer- 

de studies 
- klinische relevantie 

- patientveiligheid 

- patient voorkeuren 

- beschikbaarheid 

- organisatie van zorg 

- kosten 

- wettelijke bepalingen          

- ethische aspecten 

 

 

 
 

 

 

Verdere  

overwegingen 

 
aanbeveling 

 

(“evidence 

plus 

ervaringen”) 

 

 

 
 

 

 

 

Conclusies 

inclusief 

niveau van 

evidence 

 

 

Evidence-based richtlijnontwikkeling 

Expert opinies 

Kwaliteits- 

beoordeling 

Kwaliteits- 

beoordeling 

Kwaliteits- 

beoordeling 



• Tillen 

• Werkdruk 

• Agressie en geweld 

• Veiligheidsgedrag 

• Lasrook 

• Werk/privé balans 

• Computerwerk  

• Trillingen  



Conclusies 

• Werk(plaats) biedt aangrijpingspunt voor 
preventiebeleid 

 

• Aanwezige mogelijkheden te weinig benut! 
- Overheid: handhaving / stimulering 

- Werkgevers: investering in preventiebeleid 

- Werknemers: deelname aan (ontwikkeling) programma’s 

- Arbodiensten / arboprofessionals: ontwikkeling 

initiatieven en evaluatie  
 

• Prikkels in preventiebeleid vooral kansrijk als 
bijgedragen wordt aan vergroting duurzame 

inzetbaarheid (gezamenlijke agenda!)   

 

 

 

 

 



Luchtfietserij ? 



Keep them Rolling….. 


