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Inleiding  
 

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft door de 
jaren heen gewerkt aan de ontwikkeling van een groot aantal richtlijnen. Een deel hiervan 
is monodisciplinair, dat wil zeggen: gericht op het handelen van de bedrijfsarts bij de 
begeleiding van werkenden*. Het doel van elk van deze richtlijnen is het waarborgen en 
verbeteren van de kwaliteit van de zorg – en de veiligheid, gezondheid en welzijn van 
werkenden te beschermen en te bevorderen.  

De Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) was betrokken bij de 
ontwikkeling van een reeks Verzekeringsgeneeskundige protocollen (VG-protocollen). Deze 
hebben strikt genomen niet de evidence-base waarop de NVAB-richtlijnen kan bogen. 
Richtlijnontwikkeling aan de hand van evidence-based medicine, impliceert een 
systematische verwerking van de actuele wetenschappelijke kennis en integratie hiervan 
met gezondheidskundige expertise én met patiëntvoorkeuren. De VG-protocollen zijn allen 
gebaseerd op niet-systematisch samengevatte literatuur en good practice – maar 
refereren in een aantal gevallen ook aan inzichten uit een NVAB-richtlijn met eenzelfde 
onderwerp. VG-protocollen omvatten onder meer aanwijzingen over de 
verzekeringsgeneeskundige aspecten voor een juiste uitvoering van sociale 
verzekeringswetten en hebben als doel de uniformiteit en de kwaliteit van deze uitvoering 
te waarborgen en de instroom in sociale uitkeringen terug te dringen.  

Vrijwel alle monodisciplinaire NVAB-richtlijnen en ook de VG-protocollen zijn meer dan vijf 
jaar geleden geautoriseerd en gepubliceerd. Het actualiseren van richtlijnen is essentieel 
binnen het beleid rond evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO). Er komt voortdurend 
nieuwe kennis beschikbaar uit wetenschappelijk onderzoek die nog niet is terug te vinden 
in de richtlijnen of protocollen. Volgens AGREE II, een instrument dat gebruikt wordt bij de 
kwaliteitsbeoordeling van richtlijnen, behoort een richtlijn de actuele stand van de 
wetenschap weer te geven.1 Ook dient in de richtlijn een procedure te zijn opgenomen 
rond de herziening ervan. Wanneer deze vervolgens niet wordt of kan worden nagekomen, 
dient strikt genomen, de betreffende richtlijn ingetrokken te worden. Behalve 
wetenschappelijk kennis (de evidence base) en interventiemogelijkheden, is ook de 
context waarin bedrijfs- en verzekeringsartsen werken, voortdurend aan verandering 
onderhevig. Ook factoren in deze context kunnen een reden zijn om een richtlijn te 
herzien.  

Onderzoek naar de wenselijkheid van een prioritering bij de herzieningen van richtlijnen is 
aangewezen en de noodzakelijke herzieningen moeten ook worden uitgevoerd. NVAB en 
NVVG hebben besloten waar mogelijk en noodzakelijk hun activiteiten te bundelen en 
samen op te trekken bij de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen. Waar mogelijk en 
noodzakelijk wordt ook met de GAV samengewerkt. Het streven is de  huidige VG-
protocollen om te zetten in richtlijnen die, evenals de NVAB-richtlijnen, volgens de 
principes van evidence-based medicine ontwikkeld gaan worden.  

 
  

                                                      
*  De term ‘werkenden’ heeft de voorkeur boven ‘werknemers’ omdat de NVAB-richtlijnen van 
toepassing zijn op de bedrijfsgezondheidszorg voor de gehele beroepsbevolking; dus niet alleen 
medewerkers met een dienstverband (werknemers) maar ook uitzendkrachten, flexwerkers, ZZP-ers, 
ondernemers, werkzoekenden, studenten en vrijwilligers en mantelzorgers.  
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Opzet 
 

Het project “Ontwikkeling programma herziening NVAB-richtlijnen en VG-protocollen” richt 
zich op het onderzoeken van de noodzaak van herziening van deze NVAB-richtlijnen en 
VG-protocollen. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal een herzieningsplan 
worden opgesteld. NVAB, NVVG en GAV stemmen aan de hand van dit plan de activiteiten 
in het kader van herzieningen met elkaar af – en ontwikkelen waar mogelijk 
gemeenschappelijke evidence-based richtlijnen. Het project kent drie stappen:  

Stap 1. Prioritering van te actualiseren richtlijnen en protocollen 
Binnen het project is als eerste stap een actualiteitsonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van 
nieuw beschikbare evidence, onderwerp, het vakgebied en de context, werd bekeken 
welke richtlijnen het meest en het eerst voor herziening in aanmerking komen.  

Stap 2. Beslissing tot herziening 
Op basis van het actualiteitsonderzoek in stap 1 werd in een gezamenlijke NVAB-
NVVG Commissie Richtlijnontwikkeling Occupational Health, een discussie gevoerd 
over de herziening van richtlijnen en protocollen tot integrale nieuwe richtlijnen. Op 
grond hiervan werd advies uitgebracht aan de besturen van NVAB en NVVG waarbij 
per richtlijn werd aanbevolen: Volledige herziening, gedeeltelijke herziening óf geen 
herziening noodzakelijk.  

Stap 3. Plan van aanpak  
Op grond van de resultaten van stappen 1 en 2 is een plan van aanpak ontwikkeld 
voor de herziening van NVAB-richtlijnen en VG-protocollen tot integrale nieuwe, 
evidence-based richtlijnen. Het plan van aanpak bevat informatie over de prioritering 
(welke richtlijnen en protocollen hebben grootste urgentie voor herziening?), de aard 
van de benodigde herziening (volledig of gedeeltelijk), de tijdsplanning en het 
benodigde budget.  
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1. Prioritering van te actualiseren richtlijnen en protocollen 
 

Er zijn diverse redenen die herziening van een richtlijn wenselijk maken: 
• nieuwe evidence die aanpassing van de in de richtlijn opgenomen (onderbouwing van) 

aanbevelingen noodzakelijk maakt  
• veranderingen (van de knelpunten) in de praktijk  
• veranderingen in de uitgangsvragen of belangrijk gevonden uitkomsten  
• veranderingen in interventiemogelijkheden of de beschikbare middelen voor de zorg  
• veranderingen in belangrijke normen en waarden met betrekking tot het onderwerp  

Wanneer en hoe snel richtlijnen moeten worden herzien is met andere woorden op grond 
van alléén geactualiseerd literatuuronderzoek, niet goed aan te geven. De urgentie van de 
herziening is mede afhankelijk van het onderwerp, het vakgebied en de overige context. 
Deze context is bepalend voor de door de professional (bedrijfsarts of verzekeringsarts) of 
patiënt/cliënt ervaren knelpunten, stuurt de formulering van uitgangsvragen (en belangrijk 
gevonden uitkomsten) in de richtlijn, waarna bij de beantwoording daarvan, bijna als 
vanzelfsprekend, de interventiemogelijkheden, de beschikbare middelen en de als 
belangrijk beschouwde waarden en normen, zullen worden ‘meegenomen’.  

 

Methoden  

Verzekeringsgeneeskundige protocollen  
 
Als eerste stap van de inventarisatie is het proces van herziening van de 
verzekeringsgeneeskundige (VG-)protocollen in beeld gebracht. De onderzoeksopzet 
zoals weergegeven in het projectvoorstel is, voor wat betreft de herziening van de 
VG-Protocollen, enige mate doorkruist doordat de Raad van Bestuur van het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) nog in de looptijd van dit 
project een programma heeft geaccordeerd rond de herziening van een aantal van 
deze VG-protocollen.  

Momenteel zijn er VG-protocollen beschikbaar over een twintigtal aandoeningen, die 
alle meer dan 5 jaar oud zijn. Zij worden aangeduid met de term ‘diagnose-
protocollen’ (zie Tabel 1). De aandoeningen zijn gekozen als onderwerp van een 
protocol omdat zij een belangrijke bijdrage leverde aan de instroom in uitkeringen 
inzake WAO of WIA. De ‘oudste’ tien protocollen zijn samengesteld onder auspiciën 
van de Gezondheidsraad, de ‘jongste’ tien zijn ontwikkeld door het VGI 
(Verzekeringsgeneeskundig Instituut). Ieder protocol bevat een omschrijving van de 
aandoening, prognose, diagnosestelling en behandeling gekoppeld aan de 
beoordeling van functionele mogelijkheden en werkhervatting. Zo bieden zij een 
handreiking voor de claimbeoordeling aan de verzekeringsarts. Volgens de opstellers 
van de protocollen hebben de reacties uit het veld ertoe bijgedragen dat bij de 
jongste protocollen meer nadruk is komen te liggen op de praktijk.  
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In 2013 heeft de NVVG met het KCVG† en UWV overlegd over een plan van aanpak 
om binnen een samenwerkingsverband VG-protocollen te actualiseren. Binnen het 
kader hiervan is reeds benoemd welke VG-protocollen zouden kunnen worden 
gereviseerd en daarbij omgevormd zouden kunnen worden tot richtlijnen. Het gaat 
om een achttal van de ‘oudste’ VG-protocollen over hartinfarct, overspanning, 
whiplash en aspecifieke lage rugpijn waarvan de herziening in 2015 ter hand zou 
worden genomen; in 2016 zouden herzieningen volgen van de protocollen over 
angststoornissen, lumbosacraal radiculair syndroom, beroerte en borstkanker. Door 
NVVG (in overleg met KCVG en UWV) is dus al bepaald welke VG-protocollen het 
eerst voor herziening in aanmerking komen. De NVVG heeft gemeld dat zij zich sterk 
zal maken om de NVAB zoveel mogelijk te betrekken bij dit aanbestedingsproces. 
Wanneer de NVAB zou gaan deelnemen in de herziening en omvorming van een VG-
protocol tot evidence-based richtlijn betreft het logischerwijs de ontwikkeling van een 
multidisciplinaire richtlijn – voor bedrijfs- en verzekeringsartsen.  

Onlangs is bekend geworden dat het UWV – in plaats van op een actualisatie van een 
selectie van protocollen – allereerst wil gaan inzetten op het in beeld brengen van 
het beschikbare wetenschappelijk onderzoek (evidence) met relevantie voor de 
betreffende diagnosen en de verzekeringsgeneeskunde en daartoe een 
aanbestedingsprocedure is gestart.2  

Het VG-protocol Depressie (één van de ‘oude’ VG-protocollen) zal niet als 
verzekeringsgeneeskundig protocol worden herzien, maar samen met de NVAB-
richtlijn Psychische Problemen worden ‘doorontwikkeld’ naar de allereerste evidence-
based richtlijn voor bedrijfs- én verzekeringsartsen samen. De ontwikkeling van deze 
Richtlijn Depressie voor Bedrijfsartsen en Verzekeringsartsen is een pilotproject van 
NVAB, NVVG en GAV samen en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van 
SZW. Volgens planning zal deze richtlijn in het voorjaar van 2015 worden 
opgeleverd. Als pilotproject dient het tevens om de methodiek van de evidence-
based richtlijnontwikkeling op het gebied van de bedrijfs- en verzekerings-
geneeskunde te ontwikkelen met een gemeenschappelijk begrippenkader.  

Per VG-protocol is bekeken of het onderwerp – min of meer – overeenkomt met het 
onderwerp van een der monodisciplinaire NVAB-richtlijnen (zie Tabel 1).  

 

  

                                                      
† Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde is een gezamenlijk initiatief van het Coronel Instituut 
voor Arbeid en Gezondheid, Divisie Klinische Methoden en Public Health, Academisch Medisch 
Centrum (AMC), de afdeling Sociale Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), 
de afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO Instituut, VU medisch centrum (VUmc), en de Divisie Sociaal 
Medische Zaken (SMZ) van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).  
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Tabel 1 Verzekeringsgeneeskundige (diagnose)protocollen  
 
 jaar jaar jaar jaar onderwerp 
 van 1ste (volgende) geplande NVAB- 
 publicatie herziening herziening‡ oplevering richtlijn 
 
 
overspanning 2006 - 2015 ? + 
depressieve stoornis 2006 - 2015 2015§ + 
whiplash associated disorder I/II 2006 - 2015 ?  
aspecifieke lage rugpijn 2006 2008 2015 ? + 
hartinfarct 2006 2008 2015 ? + 
angststoornissen 2007 - 2016 ? + 
beroerte  2007 - 2016 ?  
borstkanker 2007 - 2016 ?  
lumbosacraal radiculair syndroom 2007 - 2016 ? + 
chronische-vermoeidheidssyndroom  2007 - - -  
  
schizofrenie en aanverwante psychosen 2008 - - -  
chronische schouderklachten 2008 - - - + 
COPD 2008 - - - + 
chronisch hartfalen 2008 - - - + 
artrose van heup en knie 2008 - - -  
reumatoïde artritis 2008 - - -  
borderlinepersoonlijkheidsstoornis 2009 - - -  
chronische nierschade 2009 - - -  
darmkanker 2009 - - -  
diabetes mellitus 2009 - - -  
 
 
 

Het beroepsveld van de verzekeringsgeneeskunde kent naast protocollen de 
methodiek van de mediprudentie. Verzekeringsgeneeskundige mediprudentie is door 
de initiërende commissie van de Gezondheidsraad beschreven als “een toegankelijke 
en dynamische verzameling van geanonimiseerde en deskundig becommentarieerde 
verzekeringsgeneeskundige rapportages”. 3  Het gaat om medische casuïstiek die 
primair tot doel heeft de consensusvorming binnen de beroepsgroep te bevorderen, 
over wat in concrete, individuele gevallen een juiste beoordeling is. Deze 
mediprudentie vervult hiermee de bevordering van de kwaliteit en transparantie van 
het verzekerings-geneeskundig handelen – naast de rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid van de beoordeelden.  

Aan de hand van de beschikbare casuïstiek in de mediprudentie-database van het 
UWV, is middels een inventarisatie door een ervaren verzekeringsarts (FZ), nagegaan 
of met betrekking tot de (diagnose)protocollen genoemd in Tabel 1, nieuwe 
knelpunten of belangrijke verschuivingen in prioriteiten, naar voren komen.  

 
  

                                                      
‡ oorspronkelijk geplande herziening; inmiddels is gekozen om eerst evidence reviews op te stellen 
§ multidisciplinaire richtlijn voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (NVAB, NVVG, GAV) 
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NVAB-richtlijnen  
 
In totaal zijn 9 monodisciplinaire NVAB-richtlijnen en één multidisciplinaire richtlijn in 
de beschouwing betrokken (zie Tabel 2). De betreffende multidisciplinaire richtlijn 
(over de preventie beroepsslechthorendheid door een effectief gehoor-
beschermingsprogramma) is opgesteld samen met de drie andere professies zoals 
vastgelegd in de Arbowet (BA&O, NVvA en NVVK) en de Beroepsvereniging 
Arboverpleegkunde (BAV).  

 

Tabel 2 NVAB-richtlijnen; maand en jaar van uitgave  
 
 uitgave 
 - herziene uitgave 
 
 
oogonderzoek bij beeldschermwerkers   nov 2000 
astma en COPD   aug 2003 
contacteczeem   juli 2006 
rugklachten, herzien  1999 - sep 2006 
preventie beroepsslechthorendheid   sep 2006 
  door effectief gehoorbeschermingsprogramma  
ischemische hartziekten   dec 2006 
psychische problemen  2000 - mei 2007 
zwangerschap, postpartumperiode en werk   juni 2007 
influenza preventie en begeleiding  juli 2007 
  door de bedrijfsarts  
klachten aan arm, schouder of nek (gedeeltelijk herzien)  2003 - apr 2014 

 

 
Ook ten aanzien van de NVAB-richtlijnen zijn er recente ontwikkelingen die nog niet 
bekend waren bij de start van dit project en die van invloed zijn op het 
herzieningsproces voor de komende jaren. Binnen het Maatschappelijk Programma 
Arbeidsomstandigheden (MAPA) heeft het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aangegeven financiën te willen reserveren voor de herziening van 
NVAB-richtlijnen. Het betreft een vast arrangement van één nieuwe richtlijn en twee 
herzieningen per jaar, gedurende een periode van drie jaar.  

 

Quick scan nieuwe evidence  
Het projectvoorstel beoogde niet een omvangrijke literatuurscan met gebruik van 
oorspronkelijke zoekstrategieën en het opstellen van geactualiseerde evidence-tabellen; 
de productie hiervan zou immers neerkomen op het uitvoeren van één van de eerste 
stappen van evidence-based richtlijnherziening – en een (te) arbeidsintensief proces. Er is 
voor gekozen om – per richtlijnonderwerp – de database van de Cochrane Occupational 
Safety and Health Review Group (COSH-RG), **  te raadplegen op zoek naar nieuw 
onderzoek over interventies op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg.  

                                                      
** COHS-RG weblink: http://osh.cochrane.org/osh-reviews  

http://osh.cochrane.org/osh-reviews
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De COSH-RG is één van de initiatieven uit het bredere verband van de Cochrane 
Collaboration en is ondergebracht bij het Finnish Institute for Occupational Health. Deze 
werkgroep richt zich op het in kaart brengen en verspreiden van wetenschappelijke kennis 
over de werkzaamheid van allerlei maatregelen (‘interventies’) om arbeidsgerelateerde 
risico’s en ziekte te beheersen. Dit gebeurt door de gegevens uit de wetenschappelijke 
literatuur over dit onderwerp te verzamelen en beschikbaar te stellen door middel van 
zogenaamde systematic reviews van interventies met werkgerelateerde uitkomstmaten. 
Het is mogelijk dat een dergelijk review aanwijzingen geeft – en in sommige gevallen zelfs 
overtuigend bewijs levert – dat een bepaalde maatregel werkt of juist níet werkt. 
Voorbeelden zijn het review dat laat zien dat gehoorsbescherming op het werk in de 
praktijk onvoldoende effectief is bij het terugdringen van lawaaidoofheid en het review dat 
aantoont dat overlevenden van kanker, baat hebben bij specifieke maatregelen gericht 
tegen verlies van werk.  

Door een gebrek aan middelen en menskracht is via de website van de COSH-RG geen 
database van evaluatieonderzoeken op het gebied van Arbeid en Gezondheid meer 
beschikbaar. De website biedt nog wel specifieke searchstrings om op een eenvoudige 
wijze evaluatieonderzoek te identificeren. Ook hiervan is gebruik gemaakt.  

De gegevens uit de quick scan naar nieuwe literatuur uit Cochrane systematic reviews, zijn 
– per richtlijnonderwerp – verwerkt in een schematisch overzicht. Daarnaast is binnen 
PubMed – op 25 november en 2 december 2014 – gezocht naar recent interventie-
onderzoek met werkgerelateerde uitkomstmaten. Per richtlijnonderwerp is met behulp van 
de specifieke searchstring van de COSH-RG gezocht naar onderzoeken over arbeids-
relevante interventies – met werkgerelateerde uitkomstmaten (zie bijlage 2 voor de 
searchstring). Als tweede selectiestap is het PubMed-filter Clinical Trials toegepast en als 
derde stap zijn de referenties van artikelen genomen gepubliceerd vanaf het kalenderjaar 
voor het uitbrengen van de betreffende richtlijn. Als vierde en laatste stap in de selectie 
zijn de in selectiestap 3 gevonden artikelen gescreend op titel en samenvatting. De oogst 
van de selectie wordt weergegeven in een schematisch overzicht.  

Scan verandering van knelpunten en aanbevelingen  
Volgens de Richtlijn voor Richtlijnen van het Kwaliteitsinstituut voor de Zorg4, zou 
elk proces van richtlijnontwikkeling moeten starten met een inventarisatie van 
knelpunten in de zorg. De tweede stap van richtlijnontwikkeling is het vinden en 
ordenen van evidence waarmee de aanbevelingen kunnen worden onderbouwd.  

Volgens het projectvoorstel zijn de stakeholders van de richtlijnontwikkelingsprojecten 
geïnterviewd via e-mailcorrespondentie; in de meeste gevallen werd de projectleider 
bevraagd met nog een tweede persoon die betrokken was bij de richtlijnontwikkeling. De 
gestructureerde vragenlijst omvatte vragen naar de inschatting van de stakeholder 
betreffende de beschikbaarheid van nieuwe evidence op grond waarvan de aanbevelingen 
in de richtlijn aangepast zouden moeten worden. De overige vragen betroffen de noodzaak 
van aanpassingen in de uitgangsvragen of belangrijk gevonden uitkomsten, belangrijke 
veranderingen in interventiemogelijkheden en belangrijke verschuivingen in normen en 
waarden met betrekking tot het onderwerp van de richtlijn.  

Ook volgens het projectvoorstel is een interview gehouden met de coördinator van de 
visitatie (het zogenaamde audit proces). De visitatie is als kwaliteitsinstrument een 
verplicht onderdeel van het herregistratieproces van individuele bedrijfsartsen. Het is de 
bedoeling dat in de nabije toekomst ook verzekeringsartsen dit kwaliteitsinstrument gaan 
inzetten bij de borging van hun professioneel handelen; in de visitatiegroep worden de 
individuele ontwikkelingsplannen van de professional besproken, in veel gevallen is hierbij 
kennis en toepassing van richtlijnen een belangrijk onderwerp. Dit biedt een kans voor het 
vinden van de knelpunten bij richtlijngebruik door de verslagen van het visitatieproces te 
onderzoeken.  
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Scan van veranderingen in de context  
Met het belichten van de context van een richtlijn is allereerst een inventarisatie gemaakt 
van verwante richtlijndocumenten over ‘naastgelegen’ onderwerpen. Om te beginnen is 
gekeken naar overlap met VG-protocollen (Tabel 1). Daarnaast is gekeken naar multi-
disciplinaire richtlijnen in de eerste lijn; de zogenaamde LESA’s (landelijke eerstelijns 
samenwerkingsafspraken) voor zover van toepassing op een NVAB-richtlijn. Het gaat 
hierbij om één LESA waarbij de NVAB betrokken was bij de ontwikkeling, maar ook om 
LESA’s die zonder directe betrokkenheid van bedrijfsartsen of NVAB door andere professies 
in de eerste-lijn ontwikkeld zijn.  

Weging 
Ten einde een antwoord te formuleren op de vraag welke – vijf of zes – van de 
NVAB-richtlijnen als eerste in aanmerking zou moeten komen, wordt voor elke 
richtlijn gekeken naar veranderde beschikbaarheid van evidence, (gewenste of 
noodzakelijke) aanpassingen van knelpunten, uitgangsvragen en aanbevelingen en 
belangrijke veranderingen in de context. Voor de bepaling van de noodzaak van 
herziening is het model van Shekelle et al. toegepast. 5  Binnen dit model – 
weergegeven in een stroomdiagram ††  – zijn beslissingen rond de urgentie van – 
gedeeltelijke of volledige – herziening van richtlijnen gebaseerd op expert opinion en 
focused literature review.  

  

                                                      
†† http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1120790/figure/FN0x99023e0.0x9993da0/  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1120790/figure/FN0x99023e0.0x9993da0/
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Resultaten 

Verzekeringsgeneeskundige protocollen  
Een aantal VG-protocollen heeft als onderwerp een diagnose of aandoening die grote 
gelijkenis of overlap vertoont met één van de NVAB-richtlijnen die voor herziening in 
aanmerking komt. Dit betreft de VG-protocollen over overspanning, depressie en 
angststoornissen (overlap met de NVAB-richtlijn Psychische Problemen), over 
aspecifieke lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom (overlap met de NVAB-
richtlijn Rugklachten), over hartinfarct en hartfalen (overlap met de NVAB-richtlijn 
Ischemische Hartziekten), over chronische schouderklachten (overlap met de NVAB-
richtlijn Klachten van Arm, Schouder en Nek) en over COPD (met de NVAB-richtlijn 
Astma en COPD); zie Tabel 1 voor een schematisch overzicht.  

Voor drie andere dan de hierboven genoemde VG-protocollen geldt dat zij het 
(diagnose)onderwerp delen met respectievelijk de multidisciplinaire Richtlijnmodule 
Diabetes en Arbeid uit 20116 en met de in ontwikkeling zijnde Richtlijn Begeleiding 
naar werk bij kanker; dit zijn de twee meest recente VG-protocollen over diabetes 
mellitus en darmkanker uit 2009 en het protocol over borstkanker uit 2007.  

Op basis van het onderzoek (quick scan) naar de database met mediprudentie konden 
helaas geen conclusies getrokken worden over welke VG-protocollen als eerste zouden 
moeten worden herzien.  

 

NVAB-richtlijnen 
De NVAB-richtlijnen worden hieronder besproken in volgorde van anciënniteit. Bij 
elke richtlijn wordt aandacht besteed aan de sinds het uitbrengen ervan beschikbaar 
gekomen evidence, aan gewenste of noodzakelijke aanpassingen van knelpunten, 
uitgangsvragen en aanbevelingen en aan veranderingen in de context (onder meer 
de VG-protocollen en LESA’s).  

De actuele wetenschappelijke kennis ofwel de evidence is in beeld gebracht door een 
quick scan van de literatuur. In Tabel 3 staan per richtlijnonderwerp respectievelijk 
de gebruikte Engelstalige zoekterm en per zoekterm, het aantal gevonden systematic 
reviews en literatuurreferenties over evaluatieonderzoek, gewogen op relevantie voor 
het leveren van actuele evidence over interventies op het gebied van de 
bedrijfsgezondheidszorg – dat wil zeggen met arbeidsrelevante uitkomstmaten.  

Het interview met de stakeholder audit (projectleider Visitatie NVAB) heeft duidelijk 
gemaakt dat het kennisnemen en toepassen van richtlijnen, op zich als een knelpunt 
wordt ervaren door de bedrijfsartsen die aan visitatie deelnemen. Velen onder hen 
beschrijven het meer toepassen van richtlijnen als een persoonlijk ontwikkel- of 
aandachtspunt, hierbij staan de richtlijnen over Psychische Problemen en over 
Klachten van Arm, Nek en Schouder het meeste in de belangstelling van de 
bedrijfsartsen tijdens de visitatieprocedure. Met betrekking tot de inhoud van de 
NVAB-richtlijnen komen tijdens de visitatie niet of nauwelijks nieuwe knelpunten naar 
voren.  

Eén ICT-groep heeft zich recent intensief bezig gehouden met de richtlijn 
Zwangerschap, postpartumperiode en werk. Hun kritische beschouwing van de 
richtlijn heeft bijgedragen aan het inzicht dat het spoedig doorvoeren van 
aanpassingen en verbeteringen van de richtlijn noodzakelijk is.  
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Tabel 3 Aantallen systematic reviews en artikelen betreffende evaluatieonderzoek per 
onderwerp van NVAB-richtlijn gevonden in de database van de Cochrane Occupational 
Health and Safety Review Group en met de aanbevolen zoekstrategie binnen PubMed. 

 n n n  n n 
    vanaf  relevante 
 COHS-RG COHS-RG clinical jaar clinical clinical  
 syst. review referenties trials * trials trials 
 

astma en COPD  
- asthma 1 793 41 2002 24 0 
- COPD  - 77 4  0 0 

contacteczeem   
- dermatitis 1 1378 66 2005 28 10 

rugklachten  
- back pain 12 1293 152 2005 81 29 

preventie beroepsslechthorendheid door effectief gehoorbeschermingsprogramma 
- noise-induced hearing 1 274 16 2005 13 6 
- tinnitus 7 51 2  2 1 

ischemische hartziekten  
- heart disease - 397 47 2005 13 3 

psychische problemen   
- adjustment disorder 1 8 1 2006 0 0 
- common mental - 178 20  19 2 +2 
- depression 1 697 117  90 ? 
- anxiety 1 501 64  47 3 

zwangerschap, postpartumperiode en werk   
- pregnancy 2 1931 115 2006 80 2 

influenza preventie en begeleiding door de bedrijfsarts 
- influenza prevention 1 1181 74 2006 48 20 
 

*; vanaf het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van uitbrengen van de richtlijn 
 
 

 

NVAB-Richtlijn Oogonderzoek bij Beeldschermwerkers 
Deze richtlijn dateert van november 2000 en is inmiddels overbodig geworden door 
de Multidisciplinaire Richtlijn Computerwerk7, die is ontwikkeld in een samenwerking 
van NVAB, BAenO, NVvA, NVvE en NVVK en door de NVAB is geautoriseerd. In deze 
multidisciplinaire richtlijn zijn aanbevelingen opgenomen met betrekking tot het 
oogonderzoek bij computerwerkers. De Richtlijn Oogonderzoek bij Beeldscherm-
werkers is ingetrokken.  

 

 

NVAB-Richtlijn Klachten aan Arm, Nek of Schouder 
Deze monodisciplinaire richtlijn is oorspronkelijk geautoriseerd in mei 2003, in 2013 
gedeeltelijk herzien en geautoriseerd in 2014. Hiermee is het één van de meest 
actuele NVAB-richtlijnen. In de richtlijn is een procedure voor herziening opgenomen; 
deze beveelt herziening aan wanneer nieuwe wetenschappelijke kennis dat 
noodzakelijk maakt of ten laatste binnen vijf jaren. Dit betekent dat de richtlijn 
uiterlijk in 2019 herzien dient te worden – of anders moet worden ingetrokken. In 
het overzicht (Tabel 5) is daarom een (volledige of gedeeltelijke) herziening van de 
richtlijn vermeld in 2019.  

http://nvab.artsennet.nl/web/file?uuid=e890de9f-61c1-4ed7-9348-08a8dadf93fd&owner=9ba4c24e-ca41-44c5-8d6e-f01f2804ed0c
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NVAB-Richtlijn Astma en COPD 
De Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met Astma en COPD, is 
ontwikkeld door onder anderen dr. T.M. Pal en dr. G.B.G.J. van Rooy en 
geautoriseerd in augustus 2003. Het is de oudste NVAB-richtlijn die nog van kracht 
is. Er is een VG-protocol uit 2008 over het (diagnose)onderwerp COPD maar niet één 
over astma of beroepsastma. De projectleiders hebben beiden aangegeven niets te 
zien in het splitsen van de richtlijn naar diagnose-onderwerp (astma en COPD apart).  

Zoals te verwachten bij een richtlijn die meer dan een decennium oud is, is er nieuwe 
literatuur beschikbaar. Er zijn bij de quick scan twee systematic reviews gevonden, 
respectievelijk een Cochrane review van de Groene c.s. over interventies op de 
werkplek tegen beroepsastma 8  en een ander review van Wilken c.s. over 
aanstellingskeuringen en preventief medisch onderzoek (PMO) programma’s voor 
risicoberoepen zoals bakker en dierverzorger 9 . Daarnaast zijn er twee Cochrane 
reviews over longaandoeningen in productie; waaronder een systematic review over 
primair preventieve maatregelen tegen beroepsastma.10 

De auteurs van het Cochrane review concluderen dat er bewijs is (uit onderzoeken 
van lage kwaliteit) dat het opheffen van longprikkelende blootstellingen, gepaard 
gaat met een verbetering van astmasymptomen en longfunctie. Een verminderde 
blootstelling geeft op zich wel verbetering, maar minder dan het volledig wegnemen 
van de blootsteling. Daarnaast is het volledig wegnemen van de blootstelling 
verbonden met een duidelijk hogere kans op werkeloosheid, echter een verminderde 
blootstelling juist weer niet. De auteurs stellen dat meer goed onderzoek nodig is 
naar de meest gunstige interventies.7  

PMO-programma’s hebben zowel medische als socio-economische voordelen. 
Aanstellingskeuringen dienen niet gebruikt te worden om werknemers te weren uit 
bepaalde risicoberoepen maar kunnen in de vorm van intredeonderzoeken wel als 
startpunt gebruikt worden voor surveillance-strategieën waarbij door middel van een 
gestratificeerde aanpak de (kosten)efficiëntie geborgd kan worden.8  

De met de quick scan gevonden artikelen over interventieonderzoeken bij astma 
hebben als onderwerp de effectiviteit van surveillance- of revalidatieprogramma’s.  

De projectleiders zien desgevraagd alle reden voor een nieuwe systematische 
zoekactie; zowel in de gevorderde leeftijd van de richtlijn als in de context met 
inmiddels enkele herzieningen van NHG-standaarden astma en COPD en van de 
internationale classificatierichtlijnen GOLD (voor COPD) en GINA (voor astma). Er is 
een LESA 11  uit juli 2007, over het onderwerp COPD maar niet over astma. De 
registratierichtlijn Werkgerelateerd Astma van het NCvB – uit januari 2014 – houdt al 
rekening met de nieuwe inzichten. Ten aanzien van COPD geldt dat dit ziektebeeld 
meer en meer beschouwd wordt als een systemische aandoening met daaraan 
verbonden veranderde inzichten rond het vaststellen van belastbaarheid en de 
effectiviteit van longrevalidatie. Dit alles zal een plek moeten krijgen in de herziene 
NVAB-richtlijn.  

Evaluatie 
Alleen de leeftijd van de richtlijn is al reden voor een grondige herziening met een 
volledige systematische literatuurzoekactie. De voorkeur gaat ernaar uit om astma 
en COPD samen te – blijven – behandelen in één richtlijndocument. Er is een 
veranderde context met herziene richtlijnen in de huisartsenpraktijk en voor de 
classificatie naar ernst (zowel voor astma als voor COPD). Er zijn nieuwe inzichten 
rond surveillance van werkenden (gericht op astma) en rond het systemische 
karakter (van COPD); dit heeft consequenties – en levert ook nieuwe knelpunten op 
– voor de manier van vaststellen van de beroepsgebondenheid en van de 
belastbaarheid bij astma en COPD.  

Een spoedige en volledige herziening heeft de voorkeur.  
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NVAB-Richtlijn Contacteczeem 
De Richtlijn Contacteczeem, preventie, behandeling en begeleiding door de 
bedrijfsarts, is geautoriseerd in juli 2006 en sindsdien niet herzien.  

De quick scan op nieuwe evidence levert met de specifieke searchstring naar 
interventieonderzoeken met arbeidsgerelateerde uitkomsten, de brede zoekterm 
dermatitis én het filter clinical trials, weinig relevante onderzoeks-artikelen op.  

Er werd één Cochrane OHS systematic review gevonden naar interventies gericht op 
de primaire preventie van arbeidsgebonden irritatief handeczeem (Bauer 2010).12 De 
conclusie van de auteurs van dit systematic review is dat hoewel de interventies over 
het algemeen positieve effecten genereren, er – op basis van het beschikbare, te 
kleinschalige en lage-kwaliteit onderzoek – nog steeds onvoldoende bewijs is voor 
interventies gericht op primaire preventie van werkgebonden, irritatief handeczeem. 

De projectleider dr. F.H.W. Jungbauer heeft uitgaand van de aanbevelingen in de 
richtlijn de afzonderlijke delen over preventie, diagnostiek en behandeling 
geëvalueerd.  

Volgens Jungbauer is sinds het moment van opstellen van de richtlijn (2006) “zeer 
beperkt nieuwe informatie” naar voren gekomen over prevalentie, oorzaken en 
preventiemogelijkheden. De lijst van arbeidsgerelateerde etiologische factoren – 
zowel allergeen als niet-allergeen – “kan op detail worden uitgebreid maar is in 
essentie onveranderd”. De belangrijkste toegevoegde kennis over arbeids-
gerelateerde oorzaken van contacteczeem is afgeleid van de (gerelateerde) 
aandoening atopisch eczeem (ook wel constitutioneel eczeem genoemd), en een 
bekende risicofactor voor het ontwikkelen van irritatief contacteczeem in belastende 
werkomstandigheden.  

Op het gebied van diagnostiek is een relevante nieuwe test voor constitutioneel 
eczeem beschikbaar gekomen. Hierover zijn twee proefschriften verschenen in 
respectievelijk 2012 en 2014 13 , 14 ; de plaats van deze filaggrine-bepalingen bij 
aanstellingskeuringen is desondanks niet eenduidig. In de huidige richtlijn wordt 
aanbevolen om bij milde vormen van constitutioneel eczeem, werkenden intensief te 
volgen in de eerste werkjaren. Bij ernstige vormen wordt geadviseerd de betreffende 
kandidaat-medewerker niet aan te stellen.  

De NVAB-richtlijn gaat over het handelen van de bedrijfsarts dat moet voorkómen 
dat arbeidsgerelateerd contacteczeem ontstaat (primaire preventie) en moet 
voorkómen dat herstel uitblijft of recidief optreedt (secundaire preventie). Dit kan 
gebeuren door werkaanpassingen die contact met allergenen verminderen, de 
blootstelling aan nat werk terugbrengen en door het toepassen van juiste 
huidverzorging en -bescherming. Over de implementatie van diverse elementen rond 
primaire en secundaire preventie zoals ook in de richtlijn beschreven, zijn 
(promotie)-onderzoeken verricht. Jungbauer duidt aan dat met betrekking tot de 
aanbevelingen om wel aanstellingskeuringen te doen en bij het optreden van 
handeczeem gedurende 6 weken schoon en droog werk aan te bieden, desondanks 
nog onvoldoende onderzoeksgegevens beschikbaar zijn.  

De projectleider van de NVAB-richtlijn Contacteczeem concludeert dat de richtlijn een 
update vraagt om geen dode letter te worden of zijn. Hij schetst het dilemma dat 
voor de noodzakelijk betere implementatie eenduidige adviezen nodig zijn terwijl de 
daarvoor benodigde wetenschappelijke kennis (evidence) – ook in 2014 – niet in 
voldoende mate beschikbaar is. Hij benadrukt het belang van het investeren in 
consensus ook tussen beroepsgroepen en wijst in dit verband – met trots – op het 
overnemen van aanbevelingen uit de NVAB-richtlijn door NVDV (de 
beroepsvereniging van dermatologen).  
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Dermatoloog prof. dr. Th. Rustemeijer (lid van de richtlijn-ontwikkelgroep) geeft aan 
dat er de laatste jaren weliswaar veel wetenschappelijk onderzoek heeft plaats-
gevonden en het inzicht groter is geworden. Echter ook dat “op dit moment de 
puzzelstukjes nog te ver uit elkaar liggen om een (veel) beter adviesbeleid te kunnen 
voeren dan enkele jaren geleden”.  

Klinisch arbeidsgeneeskundige J. Bakker ervaart dat “de gemiddelde bedrijfsarts veel 
moeite heeft met de arbeidsdermatologie en de richtlijn uit 2006 niet goed kan 
toepassen”. Hij ontraadt “investering van tijd en mankracht vanuit een academische 
ivoren toren” ten einde te proberen door middel van een “verfijnde richtlijn” een 
betere toepassing te bereiken van preventieve maatregelen.  

Evaluatie 
Er is nieuw wetenschappelijk onderzoek rond het onderwerp van de NVAB-richtlijn 
Contacteczeem, echter onvoldoende om onderbouwd met voldoende nieuwe evidence 
de huidige aanbevelingen bijvoorbeeld rond aanstellingskeuringen en intrede-
onderzoeken te gaan aanpassen.  

Een update c.q. een gedeeltelijke aanpassing van de richtlijn is aangewezen. Dit 
heeft geen hoge urgentie, gegeven de geringe beschikbare evidence en de daaraan 
verbonden moeilijkheden met de implementatie van de te herziene richtlijn.  

 

 

Multidisciplinaire richtlijn Preventie Beroepsslechthorendheid  
De multidisciplinaire richtlijn Preventie Beroepsslechthorendheid door een effectief 
gehoorbeschermingsprogramma, is uitgebracht in september 2006 en sindsdien niet 
herzien. De richtlijn is behalve met bedrijfsartsen vanuit de NVAB, ontwikkeld met 
andere arbo-professionals uit de BA&O, NVvA, NVVK en BAV. De richtlijn richt zich op 
de preventie van beroepsslechthorendheid door blootstelling aan schadelijk lawaai te 
voorkomen. De dominante arbeidshygiënische strategie hierbij is het nemen van 
maatregelen aan de bron. In de praktijk van branches waar veel lawaaiblootstelling 
is (zoals de bouw) is de meest toegepaste strategie echter het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Deze worden vaak gebrekkig of onkundig 
toegepast.  

Lawaaislechthorendheid is relatief weinig reden voor instromen in Nederlandse 
arbeidsongeschiktheidsregelingen; er is dan ook geen VG-protocol over (lawaai)-
slechthorendheid. De klacht oorsuizen of tinnitus – die vaak samengaat met 
lawaaidoofheid en ontstaat door dezelfde schadelijke blootstellingen – kan erg 
invaliderend zijn en kan ook reden zijn voor het stellen van functiebeperkingen.  

Bij de quick scan van de systematic reviews van het Cochrane Collaboration 
Occupational Health Field kwam een review van Verbeek c.s. naar voren over de 
effectiviteit van preventieve maatregelen gericht op het voorkomen van 
beroepsslechthorendheid – met een update in 2012, dus geruime tijd na het 
uitkomen van de NVAB-richtlijn. 15  Dit review includeerde 25 onderzoeken; één 
onderzoek was gericht op het evalueren van strengere wetgeving, acht onderzoeken 
evalueerden het effect van PBM en zestien onderzoeken evalueerden de 
langetermijneffecten van gehoorbeschermingsprogramma’s. De schrijvers 
concluderen dat er lage kwaliteit evidence is dat strengere wetgeving bijdraagt aan 
een afname van lawaaibelasting op de werkplek, en dat er zeer lage kwaliteit 
evidence is dat een beter gebruik van PBM als onderdeel van een 
gehoorbeschermingsprogramma het risico op gehoorverlies doet afnemen. De 
schrijvers van het review roepen op tot een betere implementatie van 
gehoorbeschermingsprogramma’s, ook pleiten zij voor een uitvoerigere evaluatie van 
technische maatregelen en langetermijneffecten.  
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Projectleider dr. B. Sorgdrager wees op het plan voor het ontwikkelen van een 
herziene richtlijn in samenwerking van het Nederlandse Hoorstichting; hierbij zou 
ruim aandacht gegeven moeten worden aan voorlichting en implementatie omdat 
bekend is dat de belangrijkste risicofactor voor het oplopen van gehoorschade door 
blootstelling aan lawaai het niet of onvoldoende gebruiken van PBM is. Laagopgeleide 
mannen lopen het meeste risico. 16  Het begrip gehoorschade omvat meer dan 
slechthorendheid, onder andere ook klachten van oorsuizen (tinnitus). Sorgdrager 
wees op een aantal nieuwe technieken voor het vaststellen van lawaaibelasting en de 
evaluatie van gehoorschade.  

Over interventies tegen of bij tinnitus werden in de Cochrane Database zeven 
systematic reviews gevonden naar de effectiviteit van respectievelijk tinnitus 
retraining therapy 17 , cognitieve gedragstherapie 18 , anticonvulsiva 19 , herhaalde 
transcranial magnetic stimulation 20 , antidepressiva 21 , ginkgo biloba 22  en gehoor-
apparaten die een maskerend geluid afgeven. 23  Al deze reviews toonden geen 
verbetering van de tinnitusklachten door de interventie18,19,21,22 of een klein effect 
vastgesteld op basis van een enkel onderzoek van lage kwaliteit en een onderzoek 
met een gering aantal patiënten.17,20,23  

Dr. J.H.A.M. Verbeek die coordinating editor is bij de Cochrane Occupational Health 
en Safety Review Group en eerste auteur van het Cochrane review over gehoor-
beschermingsprogramma’s, is gevraagd om nieuwe ontwikkelingen aan te duiden. Hij 
wijst op technologische ontwikkeling van persoonlijke lawaai-dosimetrie (voor het 
monitoren van individuele blootstellingen) en op de hearing protection fit test 
(waarbij door middel van een eenvoudige procedure beoordeeld kan worden of de 
oordoppen de gehoorgang goed afsluiten). Tot slot pleit Verbeek voor minder nadruk 
op “onrealistische bronbestrijding” en meer aandacht voor een pragmatische aanpak 
met beter gebruik van PBM en daarnaast voor evaluatieonderzoek – naar toepassing 
van de richtlijn in sectoren met veel lawaaibelasting.  

Evaluatie 
Een update c.q. een herziening van de richtlijn uit 2006, is aangewezen wegens 
nieuwe knelpunten, onder andere in verband met de introductie van nieuwe 
technieken en de voorgenomen bredere scope van de richtlijn met niet slechts 
voorkómen van beroepsslechthorendheid maar ook begeleiding van werknemers met 
ander gehoorverlies en met tinnitusklachten. Verwacht wordt dat de komende jaren 
meer evidence uit wetenschappelijk onderzoek beschikbaar komt – ook met positieve 
resultaten c.q. bewezen, effectieve preventie- en interventiemogelijkheden. Met de 
bredere scope en nieuwe evidence is het aangewezen een nieuwe richtlijn te 
ontwikkelen – hetgeen vergelijkbaar is met het maken van een volledige herziening.  

 

 

NVAB-Richtlijn Rugklachten  
De Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met Rugklachten, werd 
eenmaal herzien (geautoriseerd in september 2006). De richtlijn werd ontwikkeld in 
een groep onder voorzitterschap van dr. J.H.A.M. Verbeek.  

Er is een VG-protocol over Aspecifieke Lage Rugpijn, herzien in 2008 en één over het 
Lumbosacraal Radiculair Syndroom, uit 2007. Er is ook een LESA Aspecifieke Lage 
Rugklachten 24  die werd uitgebracht in 2008. Daarnaast is in 2010 een 
multidisciplinaire ketenzorgrichtlijn aspecifieke lage rugklachten gepubliceerd op 
initiatief van KNGF, NHG, NOV en NVAB.25  
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De quick scan van de COHS-RG leverde twaalf systematic reviews op waarvan een 
negental gepubliceerd ná de laatste herziening van de NVAB-richtlijn. Van deze 
negen nieuwe systematic reviews hadden vier preventie of voorkomen van recidieven 
als onderwerp, één de behandeling van acute klachten, twee behandeling van 
chronische klachten en één behandeling na herniachirurgie. Er zijn nieuwe reviews 
over de effectiviteit van het advies om actief te blijven bij acute lage rugpijn 26 , 
gedragstherapie voor chronische lage rugpijn 27, het doen van oefeningen om het 
terugkomen van lage rugpijn te voorkómen 28 , het dragen van inlegzolen 29  en 
ruggordels30 en het volgen van tilcursussen31 voor de preventie en de behandeling 
van lage rugpijn. Recent zijn systematic reviews verschenen over fysieke 
reconditionering of work hardening 32  en over multidisciplinaire behandeling voor 
rugpijn.33 Verder is recent een systematic review verschenen over revalidatie na een 
herniaoperatie.34 Er zijn ook twee systematic reviews in productie over de effecten 
van oefentherapie op respectievelijke acute en chronische lage rugpijn.35,36 Ook zijn 
relatief veel wetenschappelijke publicaties gevonden over interventieonderzoek bij 
rugklachten met werkgerelateerde uitkomsten, de meeste van deze artikelen – en 
waarschijnlijk alle Nederlandse publicaties – hebben een plaats gekregen in de 
hierboven genoemde systematic reviews (zie Tabel 3).  

Projectleider Verbeek is geconsulteerd over recente evidence op het gebied van deze 
richtlijn. Hij geeft aan dat door de veelheid van gegevens uit nieuw onderzoek heel 
goed de indruk zou kunnen ontstaan dat de NVAB-richtlijn niet meer actueel is. Hij 
verwacht dat de nieuwe evidence de aanbevelingen in de richtlijn zullen nuanceren 
en wijst op reviews over de diagnostiek bij uitstralende rugpijn (lumbosacraal 
radiculair syndroom). Op het gebied van evaluatieonderzoek van interventies bij 
chronische of recidiverende rugpijn wijst Verbeek op de Cochrane systematic reviews 
over fysieke conditionering (ook wel graded activity of work hardening genoemd)32 
en over het doen van oefeningen om het terugkomen van rugpijn te voorkomen.28  

Evaluatie 
Een update c.q. een gedeeltelijke aanpassing van de richtlijn die in 2006 voor het 
laatst is herzien, is aangewezen met enige urgentie wegens de grote hoeveelheid 
nieuw beschikbare evidence uit wetenschappelijk onderzoek (ook gepresenteerd in 
systematic reviews) met veranderde inzichten over preventie, begeleiding en 
behandeling van rugklachten.  

 

 

NVAB-richtlijn Ischemische Hartziekten 
De Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met Ischemische 
Hartziekten, is geautoriseerd in december 2006 en sindsdien niet herzien.  

Er bestaat een VG-protocol over Hartinfarct, laatstelijk herzien in 2008, daarnaast is 
er een voor de aandoening relevant VG-protocol over Chronisch Hartfalen, ook 
uitgebracht in 2008.  

De zoekactie in de database van COHS-RG leverde geen enkele systematic review op 
met arbeidsgerelateerde uitkomsten. Wel bleek er al een protocol te bestaan voor de 
productie van de systematic review die begin 2014 gestart is. Ook de projectleider 
van de richtlijn J.L. van Dijk maakt deel uit van de groep auteurs.37  
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Van Dijk schetst de historie van de NVAB-richtlijn als één van een monodisciplinaire 
richtlijn in aansluiting op de multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie, uitgebracht in 
1996 door de Hartstichting en met een actualisatie in 2004. Het uitkomen van de 
NVAB-richtlijn in 2006 was vervolgens reden om in 2011 de Richtlijn Hartrevalidatie 
opnieuw te actualiseren;38 dit maal vooral gericht op psychologische en psychosociale 
doelen, waaronder ook werkhervatting. Op basis van nieuwe evidence is nieuw beleid 
ontstaan rond hartrevalidatie waarbij arbeid – en ook afstemming met de 
begeleidend bedrijfsarts – een belangrijke factor is en hartrevalidatieteams meer 
belangstelling voor en kennis over arbeid hebben gekregen. Omdat de Richtlijn 
Hartrevalidatie een nieuwe indeling gebruikt voor psychische symptomen – en dit 
verbonden is met diagnostiek, interventies en transmurale communicatie – en 
bedrijfsartsen nu nog handelen volgens op een op dit punt verouderde NVAB-
richtlijn, is een update van de NVAB-richtlijn aangewezen.  

Als nieuw knelpunt wordt door van Dijk aangegeven dat sinds 2006 andere klinische 
definities worden gehanteerd voor het hartinfarct 39  en voor het acuut coronair 
syndroom 40 . Dit heeft belangrijke implicaties voor de aan de diagnose-categorie 
gekoppelde prognose en behandelindicatie. Andere knelpunten zijn – de in de huidige 
NVAB-richtlijn nog niet geadresseerde – verschillen in symptomatologie, prognose, 
behandeling en ook arbeidsre-integratie op basis van gender41 en etniciteit. Verder 
pleit van Dijk voor het in de herziene NVAB-richtlijn opnemen van een aanbevelingen 
rond thuisbloeddrukmetingen42, over een nieuwe methode om het risico op cerebrale 
embolieën bij atriumfibrilleren te bepalen, en ook om aandacht te geven aan 
cognitieve stoornissen ten gevolge van ischemische hartziekten bijvoorbeeld na 
reanimatie.43  

Projectleider van Dijk pleit verder voor het herschrijven van de in de NVAB-richtlijn 
opgenomen delen over de psychische gevolgen van ischemische hartziekten (zoals 
angst en depressie), over een verhoogd risico op basis van een bepaalde 
persoonlijkheid, of door werkstress 44  en voor het toevoegen van een tekst over 
leefstijl management.45  

Evaluatie 
Een update c.q. een aanpassing van de richtlijn uit 2006 is aangewezen wegens 
nieuwe knelpunten, onder andere de toegenomen inzichten over gender-verschillen 
in klachtenpresentatie, diagnostiek en behandeling. Verwacht wordt dat de komende 
jaren meer evidence uit wetenschappelijk onderzoek – ook samengevat in systematic 
reviews – beschikbaar zal komen. Waarschijnlijk is met de nieuwe knelpunten en 
nieuwe evidence een volledige herziening aangewezen – op termijn van circa 3 jaar).  

 

 

Richtlijn Psychische Problemen  
Deze oorspronkelijke richtlijn “Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met 
psychische klachten” uit 2000 is herzien, hernoemd en uitgekomen in mei 2007; 
sindsdien zijn er geen herzieningen geweest.  
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De NVAB-richtlijn omvat een breed scala aan psychische gezondheidsproblematiek 
dat reikt van stress-gerelateerde aandoeningen (d.w.z. overspannenheid, burn-out, 
surmenage aanpassingsstoornis) tot angst- en stemmingsproblematiek (onder andere 
depressieve klachten en depressieve stoornis) tot aan meer ernstige ‘overige’ 
psychiatrie (bijvoorbeeld de bipolaire stemmingsstoornis, schizofrenie en andere 
stoornissen met psychose). De in de richtlijn aanbevolen begeleiding richt zich 
voornamelijk op de stress-gerelateerde component van psychische problemen die 
een rol speelt is bij alle deze categorieën – maar relatief een minder belangrijk deel 
uitmaakt van het gezondheidsprobleem bij “ernstige psychiatrie”. De centrale 
concepten in de richtlijn zijn ‘controleherstel’ met gelijktijdige proces-contingente 
werkhervatting.  

Er zijn VG-protocollen over overspannenheid, over depressieve stoornissen en over 
angststoornissen, alle drie uit 2005 en ontwikkeld onder auspiciën van de 
Gezondheidsraad. Over het gezondheidsprobleem depressie wordt vanaf begin 2014 
in een pilotproject van NVAB, NVVG en GAV samen, financieel ondersteund door het 
Ministerie van SZW een nieuwe evidence-based richtlijn ontwikkeld. Volgens planning 
zal deze richtlijn in 2015 worden opgeleverd. Voor deze richtlijn zal onder meer 
evidence gebruikt worden uit de recente update van het COHS-RG systematic review 
van Nieuwenhuijsen c.s. over interventies die werkhervatting van werknemers met 
depressie bevorderen.46  

Over de onderwerpen binnen de richtlijn psychische problemen werd een vijftal 
LESA’s uitgebracht: De LESA Overspanning en burn-out 47  herzien in 2011, werd 
ontwikkeld in een samenwerkingsverband met NVAB, NHG en LVE. De andere vier 
LESA’s binnen het domein psychische problemen (over depressieve stoornis 48  uit 
2007, angststoornissen 49  uit 2007, psychosociale problematiek 50  uit 2007 en 
stoornissen in het gebruik van alcohol 51  uit 2010) zijn ontwikkeld zonder directe 
betrokkenheid van de NVAB maar zijn in verband met hun relevantie voor de praktijk 
van de bedrijfsgeneeskunde wel opgenomen in de overzichten in Tabel 4 en 5.  

Met de quick scan van COHS-RG database werden een vijftal systematic reviews 
gevonden; één review is het hierboven al aangehaalde review over interventies voor 
werknemers met depressie of ernstige depressieve klachten.45 Drie van de andere 
recente COHS-RG reviews hebben betrekking op werkgerichte interventies tegen 
stress- en angstklachten; het review van Arends c.s. is gericht op interventies die 
terugkeer naar werk bevorderen bij werkenden met een aanpassingsstoornis 52, de 
systematic reviews van Peñalba c.s.53 en Ruotsalainen c.s.54 zijn gericht op preventie van 
respectievelijk psychische aandoeningen bij politiemensen en werkstress bij werkers in de 
gezondheidszorg.  

Specifiek gericht op angststoornissen werd alleen een review van Rose c.s. uit 2002 
gevonden over psychologische debriefing ter preventie van posttraumatische stress-
stoornis; debriefing bleek géén gunstig preventief effect te hebben.55  

De quick scan gericht op het identificeren van nieuw interventieonderzoek met 
werkgerelateerde uitkomstmaten, leverde relatief weinig publicaties op (Tabel 3). Bij de 
zoekactie bleek dat bij de meeste publicaties het begrip common mental disorders gebruikt 
wordt en dit niet alleen de stress-gerelateerde aandoeningen (adjustment disorders) 
omvat maar ook stemmings- en angststoornissen. Uit onderzoek door Noordik c.s. 
gepubliceerd in 2013, bleek dat een door hen ontwikkelde “exposure-based return-to-
work” interventie bij langdurig verzuimende werknemers met common mental disorders de 
verzuimduren verlengde56. Een recente publicatie van Arends c.s. (nog niet in de PubMed 
database en dus niet gevonden bij de quick scan) beschrijft de effectiviteit (tot 1 jaar na 
inzetten) van een interventie met oplossingsgerichte-therapie ter voorkoming van terugval 
in verzuim bij werknemers met common mental disorders (geen van de deelnemers in de 
interventiegroep had de diagnose angststoornis en slechts 5% een depressieve stoornis).57  
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De groep werkenden met ernstige psychische aandoeningen (EPA) vormt een aparte 
groep. Deze omvat onder anderen psychiatrisch patiënten waarop het VG-protocol 
Schizofrenie en aanverwante psychosen van toepassing is. Er werd in de COHS-RG 
database één systematic review gevonden van Crowther c.s. 58  over supported 
employment (ook wel individual placement and support of IPS); IPS bleek effectiever voor 
het behoud van betaald werk dan pre-vocational training (d.w.z. eerst training geven en 
dan plaatsen in werk). In Nederland is veel onderzoek naar IPS gedaan door prof. dr. J. 
van Weeghel. Onder van Weeghels voorzitterschap en met medewerking van o.a. de NVAB 
is een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld over Werk en EPA, uitgebracht door het 
Trimbos Instituut in 201359,60 (een verwijzing naar deze richtlijn is opgenomen in Tabel 4).  

Bij het EMGO+ Instituut van de Vrije Universiteit loopt momenteel een onderzoeksproject 
onder leiding van prof. dr. J. Anema dat beoogt de wetenschappelijke kennis over IPS voor 
mensen met EPA te verzamelen en te verspreiden onder zorgverleners en beleidmakers 
met als doel de arbeidsparticipatie van deze groep te verbeteren. Tijdens het onderzoek 
dat begin 2015 zal worden afgerond wordt de mate van arbeidsparticipatie van mensen 
met EPA in kaart gebracht. De situatie in Nederland wordt vergeleken met die in andere 
Europese landen (benchmarking). Binnen het project zullen ook systematic reviews 
geschreven worden over effectieve interventies en bevorderende en belemmerende 
factoren voor duurzame arbeidsparticipatie bij mensen met EPA. De gegevens uit deze 
reviews kunnen weer gebruikt worden bij herziening van de Trimbos-richtlijn Werk en EPA.  

Evaluatie 
De NVAB-richtlijn Psychische Problemen is toe aan een gedeeltelijke herziening in 
verband met het beschikbaar komen van nieuwe evidence. De huidige richtlijn uit 
2007 is voornamelijk gericht op het handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met 
een stress-gerelateerde stoornis (of vergelijkbare begrippen als surmenage, 
overspanning, chronische overspannenheid, burn-out en aanpassingsstoornis of 
adjustment disorder).  

Het lijkt aangewezen om aansluitend bij bestaande VG-protocollen, LESA’s en 
beschikbare systematic reviews over depressie, angststoornissen en ernstige 
psychische stoornissen, ook over deze “categorieën van psychische problematiek” 
aparte richtlijnen te ontwikkelen (gericht op bedrijfs- en verzekeringsartsen) in 
plaats van één richtlijn over alle psychische problemen samen. De ontwikkeling van 
een richtlijn Depressie die is gericht op bedrijfsartsen en verzekeringsartsen is hierin 
een eerste stap. Daarnaast bestaan er plannen voor een evidence-based richtlijn 
over Arbeidsconflicten gericht op bedrijfs- en verzekeringsartsen.  

De meeste urgentie heeft de ontwikkeling van twee aparte richtlijnen over 
Angststoornissen (een nieuwe richtlijn) en Overspannenheid (een herziening op basis 
van de richtlijn Psychische problemen en LESA Overspannenheid en burn-out zou hier 
volstaan). Later kunnen mogelijk ook evidence-based richtlijnen ontwikkeld worden 
over Arbeidsconflicten, (Alcohol)verslaving en Psychosociale problematiek.  

 

 

NVAB-Richtlijn Zwangerschap, Postpartumperiode en Werk  
De richtlijn Zwangerschap, Postpartumperiode en Werk, advisering en begeleiding 
door de bedrijfsarts is geautoriseerd in juni 2007 en sindsdien niet herzien. De 
richtlijnontwikkeling vond plaats onder leiding van M.D.M. van Beukering en R. 
Sandbrink.  
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De zoekactie naar nieuwe evidence over interventies (evaluatieonderzoek met 
werkgerelateerde uitkomstmaten) op gebied van zwangerschap en kraambed, leverde 
weinig op. Dit werd verwacht omdat deze NVAB-richtlijn bij uitstek gericht is op 
preventie van slechte zwangerschapsuitkomsten voor moeder en kind, onder andere 
door het inventariseren van risicofactoren en opstellen van risicoprofielen. Bij deze 
richtlijn is – nog duidelijker dan bij andere richtlijnen – de aandacht gericht op het 
vinden van evidence op het gebied van de etiologie en de prognose. Daarnaast blijkt 
men toch ook gericht op evidence uit evaluatieonderzoek naar de implementatie en 
de (kosten)effectiviteit van preventieve acties – waaronder de toepassing van deze 
richtlijn zelf.61,62  

Aan het onderwerp Zwangerschap, Postpartumperiode en Werk is niet direct een VG-
protocol te koppelen. Echter, door verzekeringsartsen bij UWV wordt bij de uitvoering 
van de Ziektewet het – in 2014 herziene – document Zwangerschap en bevalling als 
oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid63 gebruikt. Voor het handelen van de 
bedrijfsarts is dit expert-based document relevant bij het adviseren over het recht in 
gevolge sociale verzekeringswetten. Een onderwerp dat hiermee is verbonden, is het 
herkennen en erkennen van postpartumdepressie. Het UWV-document blijkt hier 
ruimte voor te laten. In de Cochrane Library werden – buiten de COHS-RG database 
om – twee systematic reviews gepubliceerd in 2007 gevonden over psychosociale en 
psychologische interventies bij respectievelijk antenatale en postpartum 
depressie.64,65 Deze reviews vermelden een prevalentie van 12,8% (antenataal in het 
tweede trimester) en approximately 13% (postpartum), hetgeen een argument lijkt 
te zijn tegen “het postpartum zijn” als een directe, (endocrien) oorzakelijke factor bij 
het ontwikkelen van een depressie.  

In de eerstelijns praktijk (van huisartsen en verloskundigen) wordt de LESA Anemie 
tijdens zwangerschap en kraamperiode 66  toegepast. Ook dit document is relevant 
voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen hoewel naar hen, werk of werkbelasting, 
niet expliciet verwezen wordt in deze LESA.  

De projectleiders van Beukering en Sandbrink hebben op verzoek nieuwe knelpunten 
en uitgangsvragen benoemd die niet in de huidige richtlijn zijn opgenomen. Zij 
hebben ook een literatuurscan gedaan, gericht op nieuwe of nog niet in de richtlijn 
opgenomen evidence rond preventieve actie en kosteneffectiviteit.  

Van Beukering en Sandbrink ondersteunen een herziening van hun NVAB-richtlijn van 
harte omdat er nieuwe evidence beschikbaar is gekomen, evenals nuttige, nieuwe 
hulpmiddelen rond de implementatie van preventieve acties. Zij pleiten niet voor een 
totale herziening van de richtlijn maar verwachten wel dat een aantal aanbevelingen 
beter onderbouwd kunnen worden met nieuwe evidence. Het betreft onder andere 
aanbevelingen rond de fysiologische postpartum-herstelperiode die langer blijkt dan 
het wettelijk zwangerschaps- en bevallingsverlof (vanuit Europees perspectief nogal 
kort in Nederland). Verder zijn er aanbevelingen en aanvullingen rond een aantal 
werkgerelateerde risicofactoren voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten die nog 
niet waren opgenomen in de richtlijn (onder meer werken in ploegendienst, werken 
onder overdruk en met perslucht, en het maken van verre reizen). Een systematic 
review uit 2013 toont aan dat het onwaarschijnlijk is dat geringe tot matige fysieke 
inspanning tijdens de zwangerschap, ongunstig of ongezond is. 67 Anderzijds toont 
een recent gepubliceerd systematic review met meta-analyse (met projectleider van 
Beukerink als auteur) dat combinaties van fysieke werkbelasting geassocieerd zijn 
met een licht tot matig verhoogd risico op een verkorte zwangerschapsduur (pre-
term delivery). 68 Over werken in ploegendienst is eveneens een systematic review 
met een meta-analyse beschikbaar.69  
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Onderwerpen die als nieuwe knelpunten zouden moeten worden opgenomen in de 
herziene richtlijn liggen voornamelijk op het gebied van primaire preventie: 
advisering rond preconceptie (bijvoorbeeld door verwijzen naar nuttige websites), 
evaluatie van het antenatale preventieconsult (en de hulpmiddelen daarbij), 
opstellen en gebruik van risicoprofielen (op individueel, bedrijfs- of brancheniveau), 
advisering rond borstvoeding bij blootstelling aan fysische of biologische agentia en 
tot slot evaluatie van de implementatie van de in de richtlijn opgenomen 
aanbevelingen.  

Evaluatie 
Een update van de NVAB-richtlijn uit 2007 is aangewezen wegens nieuwe 
beschikbare evidence – vooral rond preventieve maatregelen en de implementatie 
hiervan. Daarnaast zijn er enkele “te repareren” lacunes in de richtlijn onder andere 
rond risicofactoren voor slechte zwangerschapsuitkomsten en enkele nieuwe 
knelpunten. Herziening heeft een redelijk hoge urgentie (nog in 2015 starten), 
waarbij een gedeeltelijke herziening wel zal volstaan.  

 

 

NVAB-richtlijn Influenza, preventie en begeleiding door de bedrijfsarts 
De Richtlijn Influenza, preventie, behandeling en begeleiding door de bedrijfsarts is 
geautoriseerd in juli 2007 en sindsdien niet herzien.  

Het onderwerp van deze richtlijn kan worden gesplitst in enerzijds influenza met 
gevolgen voor de werkende zelf en voor zijn of haar collega’s (de werkende als 
risicoloper) en anderzijds influenza met gevolgen voor derden dat wil zeggen 
bewoners van zorginstellingen, ziekenhuispatiënten, cliënten, et cetera (de werkende 
als risicovormer).  

De quick scan van de Cochrane Library en overige literatuur leverde één systematic 
review op over de preventie van influenza-infecties onder (60+) bewoners in 
verzorgingstehuizen door middel van het vaccineren van personeelsleden. 70  Deze 
review vond geen bewijs voor de effectiviteit van een dergelijke interventie.  

Recent is door de Gezondheidsraad het rapport ‘Werknemers en infectieziekten - 
Criteria voor vaccinatie’ gepubliceerd.71 Enkele NVAB-leden waren betrokken bij het 
opstellen van het rapport. In het rapport wordt een afwegingskader beschreven voor 
het al dan niet vaccineren van werknemers waarbij zowel ‘risicoloper zijn’ als 
‘risicovormer zijn’ in de beschouwing werd betrokken. Het advies van de 
Gezondheidsraadcommissie sluit goed aan bij de aanbevelingen in de NVAB-richtlijn 
over vaccinatie.  

Evaluatie 
Het herzien van deze richtlijn is op termijn wenselijk maar heeft geen hoge urgentie. 
Waarschijnlijk zal in 2017 evidence uit nieuw onderzoek beschikbaar zijn dat als 
basis kan dienen voor een gedeeltelijke of volledige herziening.  
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Tabel 4 NVAB-richtlijnen; prioritering van herziening 
 
  ( LESA ) overlap nieuwe nieuwe nieuwe  
  <RLBaVa> VG- evi- knel- aanbe-  
   uit [ WEPA ] protocol dence punten velingen # 
 
 
astma en COPD  2003 ( 2007 ) + + ++ + 1e 

contacteczeem  2006  - + + + 7e 

rugklachten  - 2006 ( 2008 ) + ++ + + 3e 

beroepsslechthorendheid  2006  - + ++ + 6e 

ischemische hartziekten  2006  + + ++ + 5e 

psychische problemen  2007      
  overspanning & burn-out ( 2011 ) + + + + 4e 
 depressie <2015> + + § § - 
 angststoornissen ( 2007 ) + + ++ + 4e 
 alcoholverslaving ( 2010 ) -  + +  
 psychosociale problematiek ( 2007 ) -  + +  
 ernstige psychische aandoeningen [ 2013 ] +     

zwangerschap, postpartumperiode  2007 ( 2007 )  + ++ + 2e 

influenzapreventie  2007  - +   8e 

klachten arm, schouder, nek - 2014  +    9e 

 

LESA: Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak; RLBaVa: Richtlijn bedrijfsartsen en 
verzekeringsartsen; WEPA: Richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen;  
#: rangorde prioriteit herziening  
+: overlap van het onderwerp van VG-protocol en NVAB-richtlijn; enige nieuwe evidence; een 
enkel nieuw knelpunt of aandachtsgebied; sommige aanbevelingen moeten ge-updatet worden 
+: gedeeltelijke overlap onderwerp van VG-protocol (of LESA) en NVAB-richtlijn  
++: belangrijkste onderdelen van de richtlijn zijn verouderd door het beschikbaar komen van 
nieuwe evidence; diverse nieuwe knelpunten of aandachtsgebieden  
§: richtlijn is in ontwikkeling met formuleren van knelpunten, uitgangsvragen en aanbevelingen 
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Stap 2: Beslissing tot herziening  
 

Op basis van het actualiteitsonderzoek in stap 1 is in een gezamenlijke NVAB-NVVG 
commissie (werktitel: Commissie Richtlijnontwikkeling Occupational Health; CieROH) 
discussie gevoerd over de herziening van richtlijnen en protocollen tot integrale 
nieuwe richtlijnen. Hierna is advies uitgebracht aan de besturen van NVAB en NVVG.  

In Tabel 5 staan de NVAB-richtlijnen in volgorde van de urgentie voor het 
herzieningsproces waar zij naar het oordeel van de CieROH voor in aanmerking 
komen. Per richtlijn is aangeven of een volledige herziening is aanbevolen, of dat een 
gedeeltelijke herziening volstaat of dat geen herziening noodzakelijk is. Voor deze 
beslissing zijn criteria gebruikt ontleend aan het UK National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE). Een volledige herziening is aangewezen wanneer belangrijke 
onderdelen van de richtlijn verouderd zijn, de meeste aanbevelingen niet meer geldig 
of onnodig zijn, of diverse nieuwe knelpunten en aandachtspunten in het 
actualiteitsonderzoek naar voren zijn gekomen. Een gedeeltelijke herziening volstaat 
indien sommige aanbevelingen ge-updatet moeten worden of wanneer er slechts een 
enkel nieuw knelpunt of aandachtsgebied is.  

 

Tabel 5 NVAB-richtlijnen: prioriteit voor herziening (volledig of gedeeltelijk) 
 
 jaar  advies weging 
 laatste pp start m.b.t. 
 herziening LESA herziening herziening 
 

astma en COPD  2003  2015  volledig 
zwangerschap en postpartumperiode 2007  2015  gedeeltelijk 
 
rugklachten  2006  2016  gedeeltelijk 
pp angststoornissen 2007 2007 2016  nieuw 
  overspanning 2007 2011 2016  gedeeltelijk 
 
ischemische hartziekten  2006  2017  volledig 
gehoorstoornissen en tinnitus 2006  2017  nieuw 
 
contacteczeem  2006  2018  gedeeltelijk 
influenzapreventie 2007  2018  ? 
pp psychosociale problematiek  2007 ?  nieuw 
  alcoholverslaving  2010 ?  nieuw 
 ernstige psychische aandoeningen  - ?   ? 
 
klachten arm, nek schouder 2014  2019  ? 
 

LESA: Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak; pp: Psychische Problemen; deze richtlijn 
is onderverdeeld in Overspannenheid en Burn-out, Depressie, Angststoornissen, Psychosociale 
Problematiek, (Alcohol)verslaving en Ernstige Psychische Aandoeningen.  
?: (nog) geen advies omtrent volledige of gedeeltelijke herziening.  
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Overige richtlijnontwikkeling voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen 

Dit programma richt zich op herziening van bestaande VG-protocollen en NVAB-
richtlijnen, er is echter veel arbeidsrelevante problematiek (in samenhang met 
medische aandoeningen, risico- en stressfactoren) waar nog geen richtlijn voor 
bestaat – maar de ontwikkeling daarvan, volgens de CieROH, wel gewenst is. Een 
vijftal van in ieder geval ook op korte termijn te ontwikkelen richtlijnen voor bedrijfs- 
en verzekeringsartsen, hebben betrekking op de onderwerpen Depressie, Kanker en 
Werk, Arbeidsconflicten, Arbeidstijden (duurbeperking en onregelmatigheid) en 
Ontwikkelingsstoornissen.  

 

Depressie 
Er bestaat een VG-protocol Depressie (2005). Naar de praktische toepassing van dit 
protocol is relatief veel onderzoek gedaan (o.a. door dr. F. Zwerver). In de laatste 
tien jaar heeft Kwaliteitsbureau NVAB naast de NVAB-richtlijn Psychische problemen 
en het handelen van de bedrijfsarts (2007) een aantal kennisdocumenten 
gepubliceerd op dit gebied, onder andere de module Depressie en Arbeid (2005) en 
de Handreiking Depressiepreventie (2013). Deze kennis en expertise komen terug in 
de begin 2014 ter hand genomen ontwikkeling van de richtlijn Depressie voor 
bedrijfs- en verzekeringsartsen. Deze richtlijn bouwt voort op de multidisciplinaire 
richtlijn Depressie van het Trimbos Instituut (derde herziening, 2013). Volgens 
planning wordt de richtlijn Depressie voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen begin 
2015 uitgebracht en kan deze vanaf midden 2015 in de praktijk getest gaan worden. 
Het ontwikkelprogramma voorziet niet in financiering van de praktijktest en 
implementatie van de richtlijn Depressie.  

 

Begeleiding naar werk bij kanker 
Er bestaan VG-protocollen over Borstkanker en over Darmkanker (uit respectievelijk 
2007 en 2009). De ontwikkeling van de richtlijn Begeleiding naar werk bij kanker 
door de NVAB (voor alle soorten maligniteit) kent een groot maatschappelijk 
draagvlak en kon reeds in 2014 beginnen. Er was al een Blauwdruk Kanker en Werk 
(2008); deze voldoet echter niet aan de criteria die de commissie CieROH aan een 
evidence-based richtlijn stelt – en heeft niet zonder reden de naam Blauwdruk 
gekregen. Omdat Kanker en Werk een heel breed onderwerp is, zal de eigenlijke 
richtlijnontwikkeling vooraf worden gegaan door een fase van verkenning. Daarna zal 
gefocust worden op ofwel bepaalde typen kanker, ofwel de meest voorkomende en 
met de ziekte of behandeling verbonden problemen (zoals vermoeidheid, angst- en 
depressieve klachten, cognitieve en fysieke beperkingen en stigmatisering).  

 

Arbeidsconflicten 
Voor het onderwerp arbeidsconflicten bestaat de STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten 
(zesde, herziene versie, van oktober 2014). 72  Deze werkwijzer is een praktisch 
hulpmiddel dat een belangrijke rol speelt in de jurisprudentie maar niet tot stand 
gekomen volgens de principes en methodes van evidence-based richtlijnontwikkeling 
– en zonder betrokkenheid van de NVAB. Het ontwikkelen van een evidence-based 
richtlijn voor bedrijfs- en verzekeringsartsen is van waarde wanneer deze zich richt 
op onder meer preventie (via bijvoorbeeld PMO, MeTeO) en op mogelijkheden tot 
demedicalisering (o.a. door een betere samenwerking met huisartsen). De 
ontwikkeling van een evidence-based richtlijn Arbeidsconflicten voor bedrijfs- en 
verzekeringsartsen zou volgens de CieROH meerwaarde kunnen hebben.  
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Arbeidstijden 
Het onderwerp arbeidstijden is verder onder te verdelen, onder meer in (arbeidstijd)-
duurbeperkingen, onregelmatigheid van arbeidstijden en werken in ploegendiensten. 
Voor het vaststellen van een medische arbeidstijdduurbeperking baseren 
verzekeringsartsen zich op de LISV Standaard Arbeidstijden uit 2000 die geen 
evidence-based medicine basis kent.73 Omdat bij de claimbeoordeling door UWV bij 
onder meer het vaststellen van rechten in zake WIA veel afhangt van de vastgestelde 
urenbeperking en tevens een aanzienlijk deel van de loonsancties (na toetsing van 
re-integratieverslagen) gebaseerd blijkt op door de bedrijfsarts wél en de 
verzekeringsarts níet gehonoreerde urenbeperkingen, is het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke richtlijn voor bedrijfs- en verzekeringsartsen van belang.  

Met betrekking tot het onderwerp urenbeperking is inmiddels overleg gevoerd tussen 
UWV, NVVG en NVAB. Een projectvoorstel voor het verkrijgen van financiering van 
een gezamenlijke richtlijn voor bedrijfs- en verzekeringsartsen is in voorbereiding.  

Ongeveer tien procent van de beroepsbevolking werkt regelmatig tijdens nachtelijke 
uren. Er zijn aanwijzingen dat dit gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. De 
ontwikkeling van een richtlijn over dit onderwerp is daarom wenselijk. De minister 
van SZW heeft de Gezondheidsraad gevraagd om te inventariseren welke interventies 
in de praktijk worden gebruikt voor het terugdringen van gezondheidsrisico’s en hoe 
effectief deze interventies zijn. De door de Gezondheidsraad ingestelde commissie zal 
in de zomer van 2015 advies uitbrengen aan de minister.  

 

Ontwikkelingsstoornissen 
Ontwikkelingsstoornissen zoals autistisch-spectrumstoornissen (waaronder PDD-NOS) 
en AD(H)D vormen in toenemende mate een probleem onder jeugdigen en ouderen 
op de arbeidsmarkt. Een substantieel deel van de Wajong-uitkeringen is op basis van 
medische beperkingen verbonden aan deze aandoeningen, toegekend.  
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Stap 3: Plan van aanpak 
 

Op grond van de resultaten van stap 1 en 2 is een gezamenlijk plan van aanpak 
ontwikkeld voor de herziening van NVAB-richtlijnen en VG-protocollen tot integrale 
nieuwe evidence-based richtlijnen. Het plan van aanpak bevat informatie over de 
prioriteitsstelling. Dit betreft een antwoord op de vragen:  

- Welke richtlijnen en protocollen hebben grootste urgentie voor 
herziening? 

- Wat is de aard van de noodzakelijke herziening (volledig of gedeeltelijk), 
het tijdspad en het benodigde budget. 

Uitgangspunten voor dit plan van plan van aanpak zijn: 

• De prioritering van herziening (zie tabel 4)  
• De weging met betrekking tot de aard van de herziening (zie tabel 5)  
• De noodzaak om ook voor andere arbeidsrelevante problematiek richtlijnen te 

ontwikkelen.  

Looptijd trajecten 

• Nieuwe richtlijn: 18 maanden 
• Volledige herziening: 15  maanden 
• Gedeeltelijke herziening: 12 maanden 

Deze looptijden zijn gebaseerd op eerdere ervaringen met de ontwikkeling en herziening 
van richtlijnen (o.a. in het KKCZ-programma).  
Budget 

• Nieuwe richtlijn: 2,5 ton 
• Volledige herziening: 2 ton 
• Gedeeltelijke herziening: 1,5 ton 

De ontwikkeling of herziening van een multidisciplinaire evidence-based richtlijn voor 
verzekeringsartsen en bedrijfsartsen gezamenlijk zal altijd tot meer uitgangsvragen leiden. 
De richtlijn moet immers ingaan op de specifieke informatiebehoefte van twee disciplines 
die in verschillende onderdelen van de keten van zorg en sociale zekerheid werkzaam zijn. 
Bovendien moet vanuit verzekeringsgeneeskundig perspectief niet alleen de 
informatiebehoefte van verzekeringsartsen werkzaam bij de uitvoering van de publieke 
sociale zekerheid worden betrokken, maar ook de activiteiten van verzekeringsartsen 
werkzaam bij particuliere verzekeraars. Aangezien het benodigde budget voor de 
ontwikkeling van een richtlijn voor een belangrijk deel wordt bepaald door het aantal 
uitgangsvragen zijn de benodigde budgetten hoger (+ 50.000 euro) dan in het kader van 
een normale ontwikkeling of herziening noodzakelijk wordt geacht. 
Looptijd van het programma 
Het voorgestelde programma heeft een looptijd van 4 jaar (2015 – 2018, afronding van 
een aantal richtlijntrajecten zal doorlopen tot in 2019). In 2018 moet een nieuwe 
programmeringsstudie voor de ontwikkeling en herziening van richtlijnen voor de periode 
2019 – 2022 worden uitgevoerd. 
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Tabel 6  Plan van Aanpak 
 
Jaar 

 
Onderwerp 

 
Nieuw of herziening 
 

 
Budget 

 
2015 

 
Astma en COPD (*) 

 
Volledig 

 
200.000 

  
Zwangerschap en 
postpartumperiode (*) 

 
 
Gedeeltelijk 

 
 
150.000 

  
Begeleiding naar werk bij kanker 
(generiek) (*) 

 
 
Nieuw 

 
 
250.000 

  
Problematisch alcoholgebruik 

 
Nieuw 

 
250.000 

   
Budget 2015 

 
850.000 

 
2016 

 
Rugklachten 

 
Gedeeltelijk 

 
150.000 

  
Overspanning/burnout 

 
Gedeeltelijk 

 
150.000 

  
Angststoornissen 

 
Nieuw 

 
250.000 

  
Arbeidsconflicten 

 
Nieuw 

 
250.000 

   
Budget 2016 

 
800.000 

 
2017 

 
Ischemische hartziekten 

 
Volledig 

 
200.000 

  
Gehoorstoornissen en tinnitus 

 
Nieuw 

 
250.000 

  
Ontwikkelingsstoornissen 

 
Nieuw 

 
250.000 

  
Psychosociale problematiek 

 
Nieuw 

 
250.000 

   
Budget 2017 

 
950.000 

 
2018 

 
Contacteczeem 

 
Gedeeltelijk 

 
150.000 

  
Ernstige psychische problematiek 

 
Nieuw 

 
250.000 

  
Influenzapreventie 

 
Gedeeltelijk 

 
150.000 

  
Programmeringsstudie 2019/2022 

  
75.000 
 

  Budget 2018 625.000 
 Totaal benodigd budget  

2015 - 2018 
 
 

 
3.225.000 
 

 
Voor de met een (*) gemarkeerde onderwerpen heeft het ministerie van SZW geld binnen 
het MAPA programma 2015 beschikbaar gesteld voor herziening van NVAB-richtlijnen. Ook 
voor 2016, 2017 en mogelijk 2018 zullen binnen dit programma gelden beschikbaar 
komen voor de herziening van NVAB-richtlijnen (max. 4 ton per jaar). Voor de totale 
uitvoering van dit programma en de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen voor 
bedrijfsartsen en verzekeringsartsen zijn echter substantieel aanvullende middelen 
noodzakelijk. 
 

 



 28 

Bijlage 1  

Afkortingen  

AD(H)D Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder  
AGREE II Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation, second version  
AMC Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam  
BA&O Beroepsvereniging Arbeids- en Organisatiedeskundigen  
BAV Beroepsorganisatie Arboverpleegkunde  
CieROH Commissie Richtlijnontwikkeling Occupational Health  
COHS-RG Cochrane Occupational Health and Safety Review Group  
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease  
CROW NVAB Commissie Richtlijnontwikkeling en Wetenschap  
EBRO Evidence–based richtlijnontwikkeling  
EPA Ernstige Psychische Aandoeningen  
EMGO+ Onderzoeksinstituut ExtraMuraal Geneeskundig Onderzoek  
GAV Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken  
GINA Global Initiative for Asthma  
GOLD Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease  
IPS Individual Placement and Support  
KCVG Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (verband van AMC, VUmc, UMCG en UWV)  
KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie  
LESA Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak  
LISV Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen  
LVE Landelijke Vereniging Eerstelijns-psychologen  
MAPA Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden  
MEDLINE databank met referenties naar medisch-wetenschappelijke artikelen en NCBI-Bookshelf  
MeTeO medewerkerstevredenheid-onderzoek  
NCBI National Center for Biotechnology Information van de (U.S.) National Library of Medicine  
NCvB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten  
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap  
NICE United Kingdom National Institute for Health and Care Excellence  
NOV Nederlandse Orthopaedische Vereniging  
NVAB Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde  
NVDV Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie  
NVvA Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne  
NVvE Nederlandse Vereniging voor Ergonomie  
NVVG Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde  
NVVK Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde  
PBM persoonlijke beschermingsmiddelen  
PDD-NOS pervasive developmental disorder - not otherwise specified  
PMO preventief medisch onderzoek  
pp psychische problemen  
PubMed internet-zoekrobot voor MEDLINE  
RvR Richtlijn voor Richtlijnen  
SMZ Divisie Sociaal Medische Zaken, UWV  
STECR Stichting Expertisecentrum Participatie  
SZW (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen  
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen  
VGI Verzekeringsgeneeskundig Instituut  
VG-protocol Verzekeringsgeneeskundig protocol  
VUmc Vrije Universiteit medisch centrum  
Wajong Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten  
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Bijlage 2  

Searchstrings quick scan  

 
(program[tw] OR "prevention and control"[sh]) AND (occupational[tw] OR (worker[tw] OR worker'[tw] OR 
worker's[tw] OR workerapis[tw] OR workerbee[tw] OR workerbees[tw] OR workerdays[tw] OR 
workerimplications[tw] OR workerless[tw] OR workers[tw] OR workers'[tw] OR workers'alcohol[tw] OR 
workers'and[tw] OR workers'capabilities[tw] OR workers'claims[tw] OR workers'compensation[tw] OR 
workers'condom[tw] OR workers'experiences[tw] OR workers'exposure[tw] OR workers'health[tw] OR 
workers'healthcare[tw] OR workers'involvement[tw] OR workers'labor[tw] OR workers'mental[tw] OR 
workers'other[tw] OR workers'participation[tw] OR workers'perceived[tw] OR workers'perception[tw] OR 
workers'protection[tw] OR workers'psychological[tw] OR workers'relationships[tw] OR workers's[tw] OR 
workers'semen[tw] OR workers'sperm[tw] OR workers'stress[tw] OR workers'tests[tw] OR 
workers0288[tw] OR workers0316[tw] OR workers0320[tw] OR workers1[tw] OR workers1,2[tw] OR 
workers132[tw] OR workers23[tw] OR workers23,24[tw] OR workers27[tw] OR 
workersconclusionselected[tw] OR workersi[tw] OR workersmust[tw] OR workersparticipated[tw] OR 
workersts[tw] OR workerw[tw]))  
AND "zoekterm"[All Fields] 
 
Filter “Clinical Trial” 
 

op 25/11/2014 
 asthma 
 COPD 
 dermatitis  
 back pain 
 noise-induced 
 tinnitus 
 heart disease 
 adjustment disorder 
 depression 
 anxiety 
 
op 2/12/2014 
 common mental  
 pregnancy 
 influenza prevention  
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Bijlage 3  

Literatuur  

besproken Verzekeringsgeneeskundige protocollen 

Gezondheidsraad. Verzekeringsgeneeskundige protocollen Algemene inleiding, 
Overspanning,  Depressieve stoornis. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006. Publicatie 
nr. 2006/22. ISBN-10: 90-5549-629-4, ISBN-13: 978-90-5549-629-7  
Gezondheidsraad. Verzekeringsgeneeskundige protocollen Whiplash associated 
disorder I/II, Aspecifieke lage rugpijn (herziening 2008), Hartinfarct (herziening 
2008). Den Haag: Gezondheidsraad, 2008. Publicatie nr. 2008/11, ISBN: 978-90-
5549-717-1  
Gezondheidsraad. Verzekeringsgeneeskundige protocollen Angststoornissen, 
Beroerte, Borstkanker. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007. Publicatie nr. 2007/05, 
ISBN: 978-90-5549-639-6  
Gezondheidsraad. Verzekeringsgeneeskundige protocollen, Chronische-
vermoeidheidssyndroom, Lumbosacraal radiculair syndroom. Den Haag: 
Gezondheidsraad, 2007. Publicatie nr. 2007/12, ISBN: 978-90-5549-644-0  
Verzekeringsgeneeskundige protocollen Schizofrenie en aanverwante psychosen, 
Chronische schouderklachten. NVVG/VGI, Utrecht 2008.  
Verzekeringsgeneeskundige protocollen COPD, Chronisch hartfalen. NVVG/VGI, 
Utrecht 2008.  
Verzekeringsgeneeskundige protocollen Artrose heup en knie, Reumatoïde artritis. 
NVVG/VGI, Utrecht 2008.  
Verzekeringsgeneeskundige protocollen Borderlinepersoonlijkheidsstoornis, 
Chronische nierschade. NVVG/VGI, Utrecht 2009.  
Verzekeringsgeneeskundige protocollen Darmkanker, Diabetes Mellitus. NVVG/VGI, 
Utrecht 2009.  
 

besproken NVAB-richtlijnen  

Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij het oogonderzoek bij beeldschermwerkers, 
NVAB 2001. ISBN: 90-76721-05-x (ingetrokken)  

Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met klachten aan arm, 
schouder of nek, NVAB 2003. ISBN: 90-76721-06-8 (gedeeltelijk herzien, 2014)  

Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met astma en COPD,        
NVAB 2003. ISBN: 90-76721-07-6  

Richtlijn Contacteczeem, Preventie, behandeling en begeleiding door de bedrijfsarts, 
NVAB 2006. ISBN-10: 90-76721-11-4, ISBN-13: 978-90-76721-11-8  

Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met rugklachten, NVAB 2006.  
ISBN-10: 90-76721-13-0, ISBN-13: 978-90-76721-13-2  

Multidisciplinaire richtlijn Preventie beroepsslechthorendheid door effectief 
gehoorbeschermingsprogramma, BA&O/NVAB/NVvA/NVVK/BAV 2006.  
ISBN-10: 90-76721-12-2, ISBN-13: 978-90-76721-12-5  

Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met ischemische hartziekten, 
NVAB 2006. ISBN: 978-90-76721-14-9  

Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met psychische problemen, 
NVAB 2007. ISBN: 978-90-76721187  

Richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk, Advisering en begeleiding door 
de bedrijfsarts, NVAB 2007. ISBN: 978-90-76721-16-3  

Richtlijn Influenza, Preventie en begeleiding door de bedrijfsarts, NVAB 2007.  
ISBN: 978-90-76721-17-0  
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Systematic reviews Cochrane Occupational Safety and Health Group 
geplande reviews (protocollen) cursief aangegeven 

 
Astma en COPD  
de Groene GJ, Pal TM, Beach J, Tarlo SM, Spreeuwers D, Frings-Dresen MH, Mattioli S, Verbeek JH. 
Workplace interventions for treatment of occupational asthma. Cochrane Database Syst Rev 2011, 
Issue 5. Assessed as up to date: 18 March 2011 
Sauni R, Uitti J, Jauhiainen M, Kreiss K, Sigsgaard T, Verbeek JH. Remediating buildings damaged by 
dampness and mould for preventing or reducing respiratory tract symptoms, infections and asthma. 
Cochrane Database Syst Rev 2011, Issue 9. Assessed as up to date: 15 June 2011 
- 
Dale MT, McKeough ZJ, Troosters T, Bye P, Alison JA. Exercise training to improve exercise capacity 
and quality of life in people with non-malignant dust-related respiratory diseases. Cochrane Database 
Syst Rev 2011, Issue 10. SR PROTOCOL 
Curti S, Mattioli S, Baldasseroni A, Farioli A, Zanardi F, Lodi V, de Groene GJ, Christiani DC, Violante 
FS. Interventions for primary prevention of occupational asthma. Cochrane Database Syst Rev 2012, 
Issue 3. SR PROTOCOL 
 
Contacteczeem 
Bauer A, Schmitt J, Bennett C, Coenraads P-J, Elsner P, English J, Williams HC. Interventions for 
preventing occupational irritant hand dermatitis. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 6. 
Assessed as up to date: 4 May 2010 
 
Beroepsslechthorendheid en tinnitus 
Verbeek JH, Kateman E, Morata TC, Dreschler WA, Mischke C. Interventions to prevent occupational 
noise-induced hearing loss. Cochrane Database Syst Rev 2012, Issue 10. Assessed as up to date: 21 
June 2012 
 
Phillips JS, McFerran D. Tinnitus Retraining Therapy (TRT) for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 
2010, Issue 3. Assessed as up to date: 26 August 2009 
Martinez-Devesa P, Perera R, Theodoulou M, Waddell A. Cognitive behavioural therapy for tinnitus. 
Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 9. Assessed as up to date: 6 May 2010 
Hoekstra CEL, Rynja SP, van Zanten GA, Rovers MM. Anticonvulsants for tinnitus. Cochrane Database 
Syst Rev 2011, Issue 7. Assessed as up to date: 26 May 2010 
Meng Z, Liu S, Zheng Y, Phillips JS. Repetitive transcranial magnetic stimulation for tinnitus. Cochrane 
Database Syst Rev 2011, Issue 10. Assessed as up to date: 24 May 2011 
Baldo P, Doree C, Molin P, McFerran D, Cecco S. Antidepressants for patients with tinnitus. Cochrane 
Database Syst Rev 2012, Issue 9. Assessed as up to date: 5 January 2012 
Hilton MP, Zimmermann EF, Hunt WT. Ginkgo biloba for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2013, 
Issue 3. Assessed as up to date: 12 March 2012 
Hoare DJ, Edmondson-Jones M, Sereda M, Akeroyd MA, Hall D. Amplification with hearing aids for 
patients with tinnitus and co-existing hearing loss. Cochrane Database Syst Rev 2014, Issue 1. 
Assessed as up to date: 19 August 2013 
- 
Li Y, Zeng RF, Zheng D. Acupuncture for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2009, Issue 4. SR 
PROTOCOL  
Phillips JS, McFerran D. Neurophysiological model-based treatments for tinnitus. Cochrane Database 
Syst Rev 2010, Issue 1. SR PROTOCOL  
Davis R, et al. Pharmaceuticals for preventing noise-induced hearing loss in workers, SR PROTOCOL 
May, 2013 
Davis R, et al. Pharmaceuticals for treating noise-induced hearing loss in workers, SR PROTOCOL May, 
2013 
 
Rugpijn 
Karjalainen KA, Malmivaara A, van Tulder MW, Roine R, Jauhiainen M, Hurri H, Koes BW. 
Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacute low-back pain among working age adults. 
Cochrane Database Syst Rev 2000, Issue 3. Assessed as up to date: 31 January 2003 
Karjalainen KA, Malmivaara A, van Tulder MW, Roine R, Jauhiainen M, Hurri H, Koes BW. 
Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacute low-back pain among working age adults. 
Cochrane Database Syst Rev 2000, Issue 3. Assessed as up to date: 31 January 2003 
Heymans MW, van Tulder MW, Esmail R, Bombardier C, Koes BW. Back schools for non-specific low-
back pain. Cochrane Database Syst Rev 1999, Issue 3. Assessed as up to date: 1 November 2004 
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van Duijvenbode I, Jellema P, van Poppel M, van Tulder MW. Lumbar supports for prevention and 
treatment of low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2008, Issue 2. Assessed as up to date: 30 
December 2006 
Sahar T, Cohen MJ, Ne'eman V, Kandel L, Odebiyi DO, Lev I, Brezis M, Lahad A. Insoles for prevention 
and treatment of back pain. Cochrane Database Syst Rev 2007, Issue 4. Assessed as up to date: 27 
October 2008 
Choi BKL, Verbeek JH, Tam WWai-San, Jiang JY. Exercises for prevention of recurrences of low-back 
pain. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 1. Assessed as up to date: 24 July 2009 
Henschke N, Ostelo RWJG, van Tulder MW, Vlaeyen JWS, Morley S, Assendelft WJJ, Main CJ. 
Behavioural treatment for chronic low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 7. 
Assessed as up to date: 1 August 2009 
Dahm KT, Brurberg KG, Jamtvedt G, Hagen KB. Advice to rest in bed versus advice to stay active for 
acute low-back pain and sciatica. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 6. Assessed as up to date: 
28 November 2009 
Verbeek JH, Martimo K-P, Karppinen J, Kuijer PPFM, Viikari-Juntura E, Takala E-P. Manual material 
handling advice and assistive devices for preventing and treating back pain in workers. Cochrane 
Database Syst Rev 2011, Issue 6. Assessed as up to date: 1 February 2011  
Schaafsma FG, Whelan K, van der Beek AJ, van der Es-Lambeek LC, Ojajärvi A, Verbeek JH. Physical 
conditioning as part of a return to work strategy to reduce sickness absence for workers with back 
pain. Cochrane Database Syst Rev 2013, Issue 8. Assessed as up to date: 26 February 2013 
Oosterhuis T, Costa LOP, Maher C, de Vet HCW, van Tulder MW, Ostelo RWJG. Rehabilitation after 
lumbar disc surgery. Cochrane Database Syst Rev 2014, Issue 3. Assessed as up to date: 1 May 2013 
Kamper SJ, Apeldoorn AT, Chiarotto A, Smeets RJEM, Ostelo RWJG, Guzman J, van Tulder MW. 
Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain. Cochrane Database Syst Rev 
2014, Issue 9. Assessed as up to date: 1 January 2014 
- 
IJzelenberg W, Rubinstein SM, Hayden J, Koes BW, van Tulder MW. Exercise therapy for acute non-
specific low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2011, Issue 10. SR PROTOCOL stage 
Hayden JA, Cartwright J, van Tulder MW, Malmivaara A. Exercise therapy for chronic low back pain. 
Cochrane Database Syst Rev 2012, Issue 4. SR PROTOCOL stage 
 
Psychische problemen 
Common mental disorders 
Peñalba V, McGuire H, Leite JR. Psychosocial interventions for prevention of psychological disorders in 
law enforcement officers. Cochrane Database Syst Rev 2008, Issue 3. Assessed as up to date: 12 May 
2008 
Arends I, Bruinvels DJ, Rebergen DS, Nieuwenhuijsen K, Madan I, Neumeyer-Gromen A, Bültmann U, 
Verbeek JH. Interventions to facilitate return to work in adults with adjustment disorders. Cochrane 
Database Syst Rev 2012, Issue 12. Assessed as up to date: 1 October 2011 
Ruotsalainen JH, Verbeek JH, Mariné A, Serra C. Preventing occupational stress in healthcare workers. 
Cochrane Database Syst Rev 2014, Issue 12. Assessed as up to date: 20 November 2013 
Nieuwenhuijsen K, Faber B, Verbeek JH, Neumeyer-Gromen A, Hees HL, Verhoeven AC, van der Feltz-
Cornelis CM, Bültmann U. Interventions to improve return to work in depressed people. Cochrane 
Database Syst Rev 2014, Issue 12. Assessed as up to date: 1 January 2014 
 
PTSS 
Rose SC, Bisson J, Churchill R, Wessely S. Psychological debriefing for preventing post traumatic 
stress disorder (PTSD). Cochrane Database Syst Rev 2002, Issue 2. Assessed as up to date: 3 
December 2001 
 
Ernstige psychische aandoeningen 
Crowther R, Marshall M, Bond GR, Huxley P. Vocational rehabilitation for people with severe mental 
illness. Cochrane Database Syst Rev 2001, Issue 2. Assessed as up to date: 7 December 2000 
 
Zwangerschap en postpartumperiode 
Dennis CL, Ross LE, Grigoriadis S. Psychosocial interventions for treating antenatal depression. 
Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 3. Assessed as up to date: 13 April 2007 
Dennis CL, Hodnet ED. Psychosocial interventions for treating postpartum depression. Cochrane 
Database Syst Rev 2007, Issue 4. Assessed as up to date: 1 August 2007 
 
Influenzapreventie  
Thomas RE, Jefferson T, Lasserson TJ. Influenza vaccination for healthcare workers who care for 
people aged 60 or older living in long-term care institutions. Cochrane Database Syst Rev 2013, Issue 
7. Assessed as up to date: 31 March 2013   
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Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken (LESA’s) 
 
COPD 
Lakerveld-Heyl K, Boomsma LJ, Geijer RMM, Gosselink R, Muris JWM, Vermeeren MAP, van 
Hensbergen W, Verhoef M, Flikweert S, van Ravensberg CD. Huisarts Wet 2007;50:S21-S27. 
Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak. COPD (juli 2007) 
 
Aspecifieke rugklachten 
Faber E, Custers JWH, van Ederen C, Bout J, Cinjee G, Kolnaar BGM, Schotsman R, Spinnewijn WEM, 
Staal JB, ten Cate A, Wildervanck-Dekker CMJ. Huisarts Wet 2008;51:S5-S9. Landelijke Eerstelijns 
Samenwerkings Afspraak. Aspecifieke lage rugpijn (augustus 2008) 
 
Psychische problemen 
Romeijnders ACM, Lamers ETT, Vriezen JA, van Grunsven MJF, Kroon M, Lagerberg JM, Lucassen 
PLBJ, van Marwijk HWJ, van Rijswijk E, Sluis JJ, Flikweert S. Huisarts Wet 2006;49:209-12. Landelijke 
Eerstelijns Samenwerkings Afspraak. Depressieve stoornis (april 2006) 

Vriezen JA, Lamers ETT, Faber E, van Heest FB, Kroon M, Lagerberg JM, Lingsma R, Neomagnus GJH, 
van Putten CM, Terluin B, Grol MH. Huisarts Wet 2007;50:S1-4. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings 
Afspraak. Angststoornissen (januari 2007) 

Vriezen JA, van der Lee H, Eizenga WH, van den Boogaard FM, van Hoof E, Lucassen PLBJ, Oldenziel 
RFE, van Overstraten, Kruysse AR. Huisarts Wet 2007;50:S13-16. Landelijke Eerstelijns 
Samenwerkings Afspraak. Psychosociale problematiek (mei 2007) 

Mensink PAJS, Ashruf RHT, Sluiter AC, Boomsma LJ, Eberson MPHM, Luijkx JJHM, Valken N, Vriezen 
JA. Huisarts Wet 2010;53:S1-5. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak. Stoornissen in het 
gebruik van alcohol (april 2010) 

Marjolein Bastiaanssen, Monique Loo, Berend Terluin, Lex Vendrig, Cokkie Verschuren, Jean Vriezen. 
Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak. Overspanning en burn-out (herziening 2011) 

 
Zwangerschap en postpartumperiode 
Verstappen WHJM, Jans SMPJ, van Egmond N, van Laere A, Schippers-van Mourik MM, Labots-
Vogelesang SM, van Luin MJ, Oldenziel JH. Huisarts Wet 2007;50:S17-S20. Landelijke Eerstelijns 
Samenwerkings Afspraak Anemie tijdens zwangerschap en kraamperiode (juni 2007) 
 
  



 34 

Literatuurreferenties  
 
                                                      
1 AGREE II. https://dcc.cochrane.org/sites/dcc.cochrane.org/files/uploads/Staf/Dutch_AGREE_II-1.pdf 
2 Staatscourant 21/11/2014.  
3 Gezondheidsraad. Verzekeringsgeneeskundige mediprudentie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; 
publicatienr. 2007/14. ISBN: 978-90-5549-648-8  
4 Richtlijn voor richtlijnen. Regieraad Kwaliteit van Zorg, Den Haag, maart 2012.  
5 Shekelle P, Eccles MP, Grimshaw JM, Woolf SH. When should clinical guidelines be updated? BMJ 
2001;323:155-7.  
6 Richtlijnmodule Diabetes en Arbeid. NVAB, Utrecht, september 2011. 
7 Multidisciplinaire richtlijn Computerwerk. NVAB, BAenO, NVvA, NVvE en NVVK, Utrecht, april 2013. 
8 de Groene GJ, Pal TM, Beach J, Tarlo SM, Spreeuwers D, Frings-Dresen MH, Mattioli S, Verbeek JH. 
Workplace interventions for treatment of occupational asthma. Cochrane Database Syst Rev 2011, 
Issue 5.  
9 Wilken D, Baur X, Barbinova L, Preisser A, Meijer E, Rooyackers J, Heederik D. ERS Task Force on 
the Management of Work-related Asthma. What are the benefits of medical screening and 
surveillance? Eur Respir Rev 2012;21:105-11.  
10 Curti S, Mattioli S, Baldasseroni A, Farioli A, Zanardi F, Lodi V, de Groene GJ, Christiani DC, Violante 
FS. Interventions for primary prevention of occupational asthma. Cochrane Database Syst Rev 2012, 
Issue 3.  
11 Lakerveld-Heyl K, Boomsma LJ, Geijer RMM, Gosselink R, Muris JWM, Vermeeren MAP, van 
Hensbergen W, Verhoef M, Flikweert S, van Ravensberg CD. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings 
Afspraak COPD. Huisarts Wet 2007;50:S21-S27.  
12 Bauer A, Schmitt J, Bennett C, Coenraads P-J, Elsner P, English J, Williams HC. Interventions for 
preventing occupational irritant hand dermatitis. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 6.  
13 Proefschrift van M.L.A. Schuttelaar. Atopic dermatitis: risk factors, interventions and costs. 
Rijksuniversiteit Groningen, 2012. http://irs.ub.rug.nl/ppn/345474228  
14 Proefschrift van M.J. Visser. Susceptibility to hand eczema in high risk occupations: Contribution of 
genetic and environmental factors. Universiteit van Amsterdam, 2014. 
http://dare.uva.nl/document/520242  
15 Verbeek JH, Kateman E, Morata TC, Dreschler WA, Mischke C. Interventions to prevent occupational 
noise-induced hearing loss. Cochrane Database Syst Rev 2012, Issue 10.  
16 Daniell WE, Swan SS, McDaniel MM, Camp JE, Cohen MA, Stebbins JG. Noise exposure and hearing 
loss prevention programmes after 20 years of regulations in the United States. Occup Environ Med 
2006;63:343-51.  
17 Phillips JS, McFerran D. Tinnitus Retraining Therapy (TRT) for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 
2010, Issue 3.  
18 Martinez-Devesa P, Perera R, Theodoulou M, Waddell A. Cognitive behavioural therapy for tinnitus. 
Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 9.  
19 Hoekstra CEL, Rynja SP, van Zanten GA, Rovers MM. Anticonvulsants for tinnitus. Cochrane 
Database Syst Rev 2011, Issue 7.  
20 Meng Z, Liu S, Zheng Y, Phillips JS. Repetitive transcranial magnetic stimulation for tinnitus. 
Cochrane Database Syst Rev 2011, Issue 10.  
21 Baldo P, Doree C, Molin P, McFerran D, Cecco S. Antidepressants for patients with tinnitus. 
Cochrane Database Syst Rev 2012, Issue 9.  
22 Hilton MP, Zimmermann EF, Hunt WT. Ginkgo biloba for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 
2013, Issue 3.  
23 Hoare DJ, Edmondson-Jones M, Sereda M, Akeroyd MA, Hall D. Amplification with hearing aids for 
patients with tinnitus and co-existing hearing loss. Cochrane Database Syst Rev 2014, Issue 1.  
24 Faber E, Custers JWH, van Ederen C, Bout J, Cinjee G, Kolnaar BGM, Schotsman R, Spinnewijn 
WEM, Staal JB, ten Cate A, Wildervanck-Dekker CMJ. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak 
Aspecifieke lage rugpijn. Huisarts Wet 2008;51:S5-S9.  
25 Ketenzorgrichtlijn Aspecifieke Lage Rugklachten. KNGF/ NHG/ NOV/ NVAB. 2010, Utrecht.  
26 Dahm KT, Brurberg KG, Jamtvedt G, Hagen KB. Advice to rest in bed versus advice to stay active 
for acute low-back pain and sciatica. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 6.  
27 Henschke N, Ostelo RWJG, van Tulder MW, Vlaeyen JWS, Morley S, Assendelft WJJ, Main CJ. 
Behavioural treatment for chronic low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 7.  
28 Choi BKL, Verbeek JH, Tam WWai-San, Jiang JY. Exercises for prevention of recurrences of low-back 
pain. Cochrane Database Syst Rev 2010, Issue 1.  

http://irs.ub.rug.nl/ppn/345474228
http://dare.uva.nl/document/520242


 35 

                                                                                                                                                        
29 Sahar T, Cohen MJ, Ne'eman V, Kandel L, Odebiyi DO, Lev I, Brezis M, Lahad A. Insoles for 
prevention and treatment of back pain. Cochrane Database Syst Rev 2007, Issue 4.  
30 van Duijvenbode I, Jellema P, van Poppel M, van Tulder MW. Lumbar supports for prevention and 
treatment of low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2008, Issue 2.  
31 Verbeek JH, Martimo K-P, Karppinen J, Kuijer PPFM, Viikari-Juntura E, Takala E-P. Manual material 
handling advice and assistive devices for preventing and treating back pain in workers. Cochrane 
Database Syst Rev 2011, Issue 6.  
32 Schaafsma FG, Whelan K, van der Beek AJ, van der Es-Lambeek LC, Ojajärvi A, Verbeek JH. 
Physical conditioning as part of a return to work strategy to reduce sickness absence for workers with 
back pain. Cochrane Database Syst Rev 2013, Issue 8.  
33 Kamper SJ, Apeldoorn AT, Chiarotto A, Smeets RJEM, Ostelo RWJG, Guzman J, van Tulder MW. 
Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain. Cochrane Database Syst Rev 
2014, Issue 9.  
34 Oosterhuis T, Costa LOP, Maher C, de Vet HCW, van Tulder MW, Ostelo RWJG. Rehabilitation after 
lumbar disc surgery. Cochrane Database Syst Rev 2014, Issue 3.  
35 IJzelenberg W, Rubinstein SM, Hayden J, Koes BW, van Tulder MW. Exercise therapy for acute non-
specific low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2011, Issue 10.  
36 Hayden JA, Cartwright J, van Tulder MW, Malmivaara A. Exercise therapy for chronic low back pain. 
Cochrane Database Syst Rev 2012, Issue 4.  
37 Euler U, Wegewitz UE, Schmitt J, Adams J, van Dijk JL, Seidler A. Interventions to support return-
to-work for patients with coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2013, Issue 9.  
38 Multidisciplinaire richtlijn Hartrevalidatie. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, 2011.  
39 ESC Committee for Practice Guidelines. Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart 
J 2012;33:2551-67.  
40 Task force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction in ESC. ESC 
Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients with ST-segment elevation. 
Eur Heart J 2012;33:2569-619.  
41 Maas AH, van der Schouw YT, Regitz-Zagrosek V, Swahn E, Appelman YE, Pasterkamp G, ten Cate 
H, Nilsson PM, Huisman MV, Stam HC, Eizema K, Stramba-Badiale M. Red alert for women’s heart; 
the urgent need for more research and knowledge on cardiovascular disease in women: Gender 
differences in cardiovascular disease. Eur Heart J 2011;32:1362-8.  
42 NHG. Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement. Herziening 2011, Houten: Bohn, 
Stafleu, van Loghem, 2011.  
43 Moulaert VR, Verbunt JA, van Heugten CM, Wade DT. Cognitive impairments in survivors of out-of-
hospital cardiac arrest; a systematic review. Resuscitation 2009;80:297-305.  
44 Steptoe A, Kivimäki M. Stress and cardiovascular disease: an update on current knowledge. Ann 
Rev Public Health 2013:34:337-54.  
45 Janssen V, de Gucht V, Dusseldorp E, Maes S. Lifestyle modification programmes for patients with 
coronary heart disease; a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J 
Prev Cardiol 2013;20:620-40.  
46 Nieuwenhuijsen K, Faber B, Verbeek JH, Neumeyer-Gromen A, Hees HL, Verhoeven AC, van der 
Feltz-Cornelis CM, Bültmann U. Interventions to improve return to work in depressed people. 
Cochrane Database Syst Rev 2014, Issue 12.  
47 Bastiaanssen M, Loo M, Terluin B, Vendrig L, Verschuren C, Vriezen J. Landelijke Eerstelijns 
Samenwerkings Afspraak. Overspanning en burn-out.  
48 Romeijnders ACM, Lamers ETT, Vriezen JA, van Grunsven MJF, Kroon M, Lagerberg JM, Lucassen 
PLBJ, van Marwijk HWJ, van Rijswijk E, Sluis JJ, Flikweert S. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings 
Afspraak. Depressieve stoornis. Huisarts Wet 2006;49:209-12.  
49 Vriezen JA, Lamers ETT, Faber E, van Heest FB, Kroon M, Lagerberg JM, Lingsma R, Neomagnus 
GJH, van Putten CM, Terluin B, Grol MH. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak. 
Angststoornissen. Huisarts Wet 2007;50:S1-4.  
50 Vriezen JA, van der Lee H, Eizenga WH, van den Boogaard FM, van Hoof E, Lucassen PLBJ, 
Oldenziel RFE, van Overstraten, Kruysse AR. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak. 
Psychosociale problematiek. Huisarts Wet 2007;50:S13-16.  
51 Mensink PAJS, Ashruf RHT, Sluiter AC, Boomsma LJ, Eberson MPHM, Luijkx JJHM, Valken N, Vriezen 
JA. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak. Stoornissen in het gebruik van alcohol. Huisarts 
Wet 2010;53:S1-5. 
52 Arends I, Bruinvels DJ, Rebergen DS, Nieuwenhuijsen K, Madan I, Neumeyer-Gromen A, Bültmann 
U, Verbeek JH. Interventions to facilitate return to work in adults with adjustment disorders. Cochrane 
Database Syst Rev 2012, Issue 12.  
53 Peñalba V, McGuire H, Leite JR. Psychosocial interventions for prevention of psychological disorders 
in law enforcement officers. Cochrane Database Syst Rev 2008, Issue 3.  



 36 

                                                                                                                                                        
54 Ruotsalainen JH, Verbeek JH, Mariné A, Serra C. Preventing occupational stress in healthcare 
workers. Cochrane Database Syst Rev 2014, Issue 12.  
55 Rose SC, Bisson J, Churchill R, Wessely S. Psychological debriefing for preventing post traumatic 
stress disorder (PTSD). Cochrane Database Syst Rev 2002, Issue 2.  
56 Noordik E, van der Klink JJ, Geskus RB, de Boer MR, van Dijk FJ, Nieuwenhuijsen K. Effectiveness of 
an exposure-based return-to-work program for workers on sick leave due to common mental 
disorders: a cluster-randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health 2013;39:144-54.  
57 Arends I, van der Klink JJ, van Rhenen W, de Boer MR, Bültmaan U. Prevention of recurrent 
sickness absence in workers woth common mental disorders: results of a cluster-randomised 
controlled trial. Occup Environ Med 2014;71:21-9.  
58 Crowther R, Marshall M, Bond GR, Huxley P. Vocational rehabilitation for people with severe mental 
illness. Cochrane Database Syst Rev 2001, Issue 2.  
59 J. van Weeghel, D. Bruinvels, A. Huson, D. Kamstra, M. Lansen, H. Michon, M. den Ouden, N. van 
der Plas, J. Vuik, Y. van Woerkom, N. van Erp, M. Hermens, D. Rebergen, M. van Wezep, D. van Duin. 
Multidisciplinaire richtlijn werk en ernstige psychische aandoeningen. 2013 Trimbos-instituut. De 
Tijdstroom, Utrecht.  
60 van Erp N, Michon H, van Duin D, van Weeghel H. Ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn 
‘Werk en ernstige psychische aandoeningen’ Tijdschr Psychiatr 2013;55:193-202.  
61 van Beukering MDM, Verbeek JHAM. Implementatie van het preventieve consult uit de NVAB- 
Richtlijn ”Zwangerschap, postpartumperiode en werk. Advisering en begeleiding door de bedrijfsarts”. 
Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgnk 2010;18:59-65.  
62 van Beukering MDM, Lebbink M, Bastiaanssen MHH. Samenwerking Verloskundigen-Bedrijfsartsen, 
Onderzoekrapportage. Februari 2012 Stichting NVAB, Kwaliteitsbureau NVAB.  
63 Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid. Richtlijn voor 
verzekeringsartsen van UWV. Mei 2014 door Tj. Greven c.s., UWV/ Sociaal Medische Zaken – Centraal 
Expertise Centrum, Amsterdam.  
64 Dennis CL, Ross LE, Grigoriadis S. Psychosocial interventions for treating antenatal depression. 
Cochrane Database Syst Rev 2007, Issue 3.  
65 Dennis CL, Hodnet ED. Psychosocial interventions for treating postpartum depression. Cochrane 
Database Syst Rev 2007, Issue 4.  
66 Verstappen WHJM, Jans SMPJ, van Egmond N, van Laere A, Schippers-van Mourik MM, Labots-
Vogelesang SM, van Luin MJ, Oldenziel JH. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak: Anemie 
tijdens zwangerschap en kraamperiode. Huisarts Wet 2007;50:S17-S20.  
67 Palmer KT, Bonzini M, Ellekilde Bonde J-P, Guideline Development Group. Pregnancy: occupational 
aspects of management: Concise guidance. Clinical Med 2013;13:75-9.  
68 van Beukering MD, van Melick MJ, Mol BW, Frings-Dresen MH, Hulshof CT. Physically demanding 
work and preterm delivery: a systematic review and meta-analysis. Int Arch Occup Environ Health 
2014;87:809-34.  
69 van Melick MJ, van Beukering MD, Mol BW, Frings-Dresen MH, Hulshof CT. Shift work, long working 
hours and preterm birth: a systematic review and meta-analysis. Int Arch Occup Environ Health 
2014;87:835-49.  
70 Thomas RE, Jefferson T, Lasserson TJ. Influenza vaccination for healthcare workers who care for 
people aged 60 or older living in long-term care institutions. Cochrane Database Syst Rev 2013, 
Issue 7.  
71 Gezondheidsraad. Werknemers en infectieziekten – Criteria voor vaccinatie. Den Haag 
Gezondheidsraad, 21014; publicatienr. 2014/30.  
72 STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten, versie 6, oktober 2014, ISBN 978-94-90727-07-9  
73 Verminderde arbeidsduur standaard. Januari 2000, UWV, Amsterdam. 
http://www.uwv.nl/overuwv/Images/Verminderde%20arbeidsduur.pdf  

http://www.uwv.nl/overuwv/Images/Verminderde%20arbeidsduur.pdf

	Inleiding
	Opzet
	Stap 1. Prioritering van te actualiseren richtlijnen en protocollen
	Stap 2. Beslissing tot herziening
	Stap 3. Plan van aanpak


	1. Prioritering van te actualiseren richtlijnen en protocollen
	Methoden
	Verzekeringsgeneeskundige protocollen
	NVAB-richtlijnen
	Quick scan nieuwe evidence
	Scan verandering van knelpunten en aanbevelingen
	Scan van veranderingen in de context

	Weging

	Resultaten
	Verzekeringsgeneeskundige protocollen
	NVAB-richtlijnen
	NVAB-Richtlijn Oogonderzoek bij Beeldschermwerkers
	NVAB-Richtlijn Klachten aan Arm, Nek of Schouder
	NVAB-Richtlijn Astma en COPD
	Evaluatie

	NVAB-Richtlijn Contacteczeem
	Evaluatie

	Multidisciplinaire richtlijn Preventie Beroepsslechthorendheid
	Evaluatie

	NVAB-Richtlijn Rugklachten
	Evaluatie

	NVAB-richtlijn Ischemische Hartziekten
	Evaluatie

	Richtlijn Psychische Problemen
	Evaluatie

	NVAB-Richtlijn Zwangerschap, Postpartumperiode en Werk
	Evaluatie

	NVAB-richtlijn Influenza, preventie en begeleiding door de bedrijfsarts
	Evaluatie




	Stap 2: Beslissing tot herziening
	Depressie
	Begeleiding naar werk bij kanker
	Arbeidsconflicten
	Arbeidstijden
	Ontwikkelingsstoornissen

	Stap 3: Plan van aanpak

