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Samenvatting 
 
Achtergrond 
Ondanks het feit dat arbeid steeds meer als een belangrijke factor voor het hebben en 
houden van een goede gezondheid wordt beschouwd, is in richtlijnen nog weinig aandacht 
hieraan besteed. In 2004 hebben NVAB en CBO een eerste Blauwdruk ‘Arbeid in richtlijnen’ 
gepubliceerd. Sindsdien is deze Blauwdruk in een twintigtal multidisciplinaire richtlijntrajecten 
gebruikt. In het programma Kennis en Kwaliteitsbeleid Curatieve Zorg (KKCZ) van ZonMw 
voeren NVAB, NVVG en CBO gezamenlijk het project ‘Bouwen & Borgen’ uit dat onder 
andere moet resulteren in een nieuwe Blauwdruk en andere middelen om de aandacht voor 
werken, functioneren en participeren in richtlijnen en in het handelen van zorgprofessionals 
te vergroten. In dit rapport wordt verslag gedaan van deelproject 1.1  
 
Doel 
Het evalueren van ervaringen met het inpassen van de factor arbeid in multidisciplinaire 
richtlijnontwikkeling en het toepassen van de (eerste) Blauwdruk ‘Arbeid in richtlijnen’.  
 
Methoden 
Een focusgroepbijeenkomst en interviews met bedrijfs- en verzekeringsartsen die hebben 
geparticipeerd in multidisciplinaire richtlijnontwikkeling, interviews met voorzitters of andere 
klinische leden van richtlijnwerkgroepen en een analyse van gepubliceerde richtlijnteksten. 
 
Resultaten 
In totaal hebben 11 bedrijfs- en verzekeringsartsen en 6 voorzitters of klinisch werkzame 
leden van richtlijnwerkgroepen deelgenomen aan de interviews en de focusgroep. Over het 
algemeen waren de deelnemers positief over hun ervaringen al werden ook enkele 
belemmeringen genoemd en aanbevelingen voor verbetering gegeven. De meeste 
werkgroepleden van richtlijnen bleken vaak onvoldoende op de hoogte van wat een bedrijfs- 
of verzekeringsarts in de dagelijkse praktijk doet. Toch hadden de deelnemers ervaren dat in 
hun richtlijngroep het belang van het onderwerp ‘arbeid in richtlijnen’ werd gezien en de 
poging om dat in de betrokken richtlijn uit te werken serieus werd genomen. Wel werd het 
relatief lage niveau van evidence voor veel werkgerelateerde interventies als een probleem 
gezien. Analyse van de tussen 2005 en 2008 gepubliceerde multidisciplinaire richtlijnen 
waarin bedrijfs- of verzekeringsartsen hebben geparticipeerd liet zien dat bij 9 van de 13 
gepubliceerde richtlijnen duidelijke uitgangsvragen over werkgerelateerde aspecten vooraf 
waren geformuleerd. Bij al deze richtlijnen had dat in de richtlijn geleid tot een apart (sub) 
hoofdstuk over arbeid. Slechts bij één van de vier overige richtlijnen was dat het geval. In alle 
13 richtlijnen kwamen de drie belangrijkste items uit de Blauwdruk (Leidt de aandoening tot 
beroepsziekten of arbeidsongeschiktheid? Zijn effectieve werkgerelateerde interventies 
beschikbaar? Wat is de rol van de bedrijfs- of verzekeringsarts in deze?) overigens meestal 
wel aan bod. Het niveau van evidence van de conclusies uit de literatuur was voor de 
werkgerelateerde aspecten doorgaans lager dan voor andere aspecten in de richtlijn: in de 
meerderheid van de gevallen (70%) gebaseerd op evidence van niveau 2 of 3. 
 
Discussie en conclusie         
Deze kwalitatieve evaluatie van het proces en de output van het inpassen van de factor 
arbeid in multidisciplinaire richtlijnen laat bemoedigende resultaten maar ook enkele 
belemmeringen zien. Zo is de evidence over werkgerelateerde interventies maar 
mondjesmaat aanwezig en over het beoordelen van functionele mogelijkheden zelfs vrijwel 
geheel afwezig. Op wetenschappelijk gebied dient hier een inhaalslag plaats te vinden. Het 
Cochrane Occupational Health Field bewijst hierbij goede diensten. Voorzitters en overige 
leden van richtlijnwerkgroepen dienen vooraf beter geïnformeerd te worden over het werk 
van een bedrijfsarts en een verzekeringsarts. De gegevens uit deze evaluatie zijn mede 
gebruikt om de nieuwe Blauwdruk ‘Participeren in richtlijnen’ verder uit te werken.  
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1.   Inleiding 
 
In 2005 brachten de NVAB en het CBO gezamenlijk de ‘Blauwdruk voor werkgerelateerde 
interventies in CBO-richtlijnen’ uit.1-4 Het doel hiervan was richtlijnontwikkelaars te 
ondersteunen bij het systematisch betrekken van het aspect ‘arbeid’ bij de ontwikkeling van 
een multidisciplinaire richtlijn.  
In de blauwdruk wordt vanuit arbeidsgeneeskundig perspectief beschreven op welke wijze in 
multidisciplinaire richtlijnen aandacht moet worden geschonken aan de factor arbeid en 
werkgerelateerde interventiemogelijkheden. De NVAB is sinds de totstandkoming van de 
blauwdruk door het CBO en andere richtlijnontwikkelingsorganisaties gevraagd om, conform 
de blauwdruk, een bijdrage te leveren aan de uitwerking van de factor Arbeid bij de 
ontwikkeling van nieuwe multidisciplinaire richtlijnen. Inmiddels is en wordt de blauwdruk 
toegepast in een twintigtal richtlijntrajecten. 
 
Het advies van de Gezondheidsraad over 3B-richtlijnen5 en het programma Kennis en 
Kwaliteitsbeleid Curatieve Zorg (KKCZ) van ZonMw6 geven nieuwe impulsen aan de inbreng 
van de factor arbeid in richtlijnontwikkeling. De Gezondheidsraad adviseert om bij 
richtlijnontwikkeling, beoordelen, behandelen en begeleiden integraal mee te nemen. In het 
KKCZ-programma wordt gesteld dat in elke nieuwe multidisciplinaire richtlijn ook aandacht 
moet zijn voor het maatschappelijk functioneren, waaronder arbeid. Het belang van een 
goede blauwdruk over de wijze waarop de factor arbeid in de richtlijnontwikkeling wordt 
meegenomen is dan ook alleen maar toegenomen. Bovendien wordt de invalshoek ook 
verder verbreed naar de beoordeling van arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid, zowel 
vanuit een bedrijfsgezondheidskundig als een verzekeringsgeneeskundig perspectief. 
Binnen het kader van het KKCZ-programma voeren daarom NVAB, NVVG en CBO 
gezamenlijk het project Bouwen & Borgen, Arbeid in richtlijnen uit. Dit project moet 
uiteindelijk resulteren in een nieuwe blauwdruk voor het opnemen van Arbeid en Beoordeling 
van Functioneren in richtlijnen’ en diverse aanvullende producten om de aandacht voor 
werken, functioneren en participeren in richtlijnen en in het handelen van zorgprofessionals 
te vergroten. Inmiddels is de Blauwdruk Participeren in Richtlijnen in conceptversie 
verschenen. 
 
Teneinde tot een vernieuwing van de bestaande Blauwdruk te komen is het noodzakelijk om 
goed te kijken naar de ervaringen van de huidige gebruikers van de blauwdruk. Waarom en 
wanneer is de huidige blauwdruk wel of niet bruikbaar? Waar is men in de praktijk tegenaan 
gelopen? Hoe moeten de tot nu toe behaalde resultaten worden bezien, d.w.z. op welke 
wijze is de factor arbeid uiteindelijk in de richtlijnen terechtgekomen? 
 
Deelproject 1.1 van het project Bouwen en Borgen is een evaluatie van ervaringen die met 
het inpassen van de factor Arbeid in multidisciplinaire richtlijnontwikkeling in het algemeen en 
met het toepassen van de Blauwdruk in tot nu toe uitgevoerde multidisciplinaire 
richtlijntrajecten zijn opgedaan en een korte inventarisatie van de uitkomsten daarvan. 
 
 
2. Methode 
 
Inventarisatie van opgedane ervaringen 
 
Alle multidisciplinaire richtlijnen die tussen 2005 en 2008 zijn gestart met inbreng van een 
bedrijfsarts en/of een verzekeringsarts kwamen voor de evaluatie in aanmerking. Met een 
aantal direct betrokkenen zijn interviews gehouden en is een focusgroepbijeenkomst 
georganiseerd. In totaal zijn 10 bedrijfsartsen, 3 verzekeringsartsen en 6 
werkgroepvoorzitters of klinische  werkgroepleden hiervoor door de onderzoekers 
geselecteerd. Bij de selectie is door de opstellers geprobeerd om op grond van eerdere 
terugkoppelingen van bedrijfs- en verzekeringsartsen uit de richtlijntrajecten zowel de door 
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de betrokkenen als ‘meer succesvol’ (met betrekking tot aandacht voor de factor Arbeid in de 
richtlijn) ervaren als op dit punt als minder succesvol ervaren trajecten aan bod te laten 
komen.  
 
Interview 
Er zijn voor dit doel specifieke interviewlijsten opgesteld. De interviewlijst (zie bijlage 1) voor 
de bedrijfsartsen en verzekeringsartsen bevat 12 vragen over de ervaringen bij het gebruik 
van de Blauwdruk, het uitwerken van de factor Arbeid in de richtlijn en bij het functioneren in 
de multidisciplinaire werkgroep die de richtlijn heeft opgesteld. De interviewlijst voor de 
voorzitters of overige leden van richtlijnwerkgroepen (bijlage 2) bestaat uit 10 vragen die 
grotendeels overeenkomen met de andere lijst maar waarin minder expliciet naar het gebruik 
van de Blauwdruk wordt gevraagd. 
De meeste interviews vonden telefonisch in de periode tussen 19 februari en 4 maart 2008 
plaats. 
 
Focusgroep 
Op 25 februari 2008 vond een focusgroepbijeenkomst plaats met enkele bedrijfsartsen en 
verzekeringsartsen die hebben geparticipeerd in een multidisciplinair richtlijntraject. Het doel 
van deze bijeenkomst was vooral om na te gaan wat hun ervaringen zijn met het aandacht 
schenken aan de factor Arbeid. Daarbij is ingegaan op vragen als: kwam de factor Arbeid 
voldoende uit de verf, werd dit door de andere werkgroepleden voldoende serieus genomen, 
was er genoeg evidence, werd die kundig genoeg ingebracht, werd het als een volwaardig 
onderdeel van de richtlijn beschouwd, kan de factor Arbeid het beste in een apart hoofdstuk 
in de richtlijn worden opgenomen of moet het over de verschillende onderdelen verspreid 
worden, werd men voldoende geïnformeerd over de Blauwdruk, hoe was de begeleiding 
vanuit het Kwaliteitsbureau? De basale vragen zijn grotendeels vergelijkbaar met die in de 
interviews maar de meerwaarde van de focusgroep ligt in de onderlinge interactie tussen de 
deelnemers en de vertrouwelijke sfeer waardoor ook exploratie van en discussie over meer 
gevoelige of persoonlijke facetten en ervaringen kon plaatsvinden. De bijeenkomst vond 
plaats in een vergaderzaal bij het Kwaliteitsbureau NVAB en duurde 2,5 uur.   
 
 
Inventarisatie richtlijnteksten 
 
Naast het verzamelen van de ervaringen van deelnemers is ook door middel van bestudering 
van de richtlijnteksten geïnventariseerd hoe en op welke wijze in de inmiddels 
gereedgekomen richtlijnteksten de factor Arbeid is verwerkt. Is er een apart hoofdstuk over 
werk opgenomen of zijn werkgerelateerde aspecten door de hele richtlijn verspreid? 
Nagegaan is of de systematiek zoals die in de Blauwdruk is voorgesteld daarbij gebruikt is 
en of op de in de Blauwdruk gestelde vragen over de werkgerelateerde aspecten in de 
betreffende richtlijnen enigszins een antwoord is geformuleerd. In totaal zijn 15 richtlijnen 
hiervoor bestudeerd. Van de overige multidisciplinaire trajecten was nog een (concept-) tekst 
beschikbaar. 
 
 
Literatuuronderzoek 
 
Middels een beperkt aanvullend literatuuronderzoek is gekeken of er nog relevante nationale 
of internationale ontwikkelingen rond het opnemen van werkgerelateerde aspecten in 
multidisciplinaire richtlijnen zijn. Daarbij is met name gekeken naar recente ontwikkelingen in 
de UK. 
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3. Resultaten 
 
De resultaten van de evaluatie zullen in verschillende delen worden weergegeven. 
 
3.1 Interview met bedrijfs- en verzekeringsartsen 
 
Er heeft met 6 bedrijfsartsen en 1 verzekeringarts een interview plaatsgevonden. Zij hebben 
geparticipeerd bij de ontwikkeling van 6 multidisciplinaire CBO-richtlijnen en ook bij 5 
verzekeringsgeneeskundige protocollen. Enkele deelnemers hadden aan meerdere trajecten 
meegewerkt. Tabel 1 geeft een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit deze 
interviews. 
Er zijn wel wat verschillen in de antwoorden van de respondenten maar de overeenkomsten 
lijken groter: men heeft de Blauwdruk in de meerderheid wel gehad; heeft hem in wisselende 
mate gebruikt; de ondersteuning vanuit het Kwaliteitsbureau verschilde nogal; vaak werd een 
apart hoofdstuk aan arbeid gewijd en de factor Arbeid werd in het algemeen ook door de 
andere werkgroepleden wel serieus genomen. Een probleem lijkt met name te zitten in het 
goed uitwerken van de verschillende aspecten van Arbeid in de richtlijn, vooral door het 
nogal eens ontbreken van voldoende evidence hiervoor. Suggesties voor verbetering zijn 
vooral een betere en persoonlijke ondersteuning van de bedrijfs- en verzekeringsartsen en 
een goede instructie vooraf van voorzitter en secretaris van de werkgroep over het belang 
van Arbeid en de verschillende aspecten in de Blauwdruk. 
 
 
3.2 Interviews met werkgroepvoorzitters of overige werkgroepleden 
 
In het interview met de 3 voorzitters en 2 overige leden van multidisciplinaire 
richtlijnwerkgroepen kwamen grotendeels dezelfde aspecten aan de orde. In tabel 2 staan de 
belangrijkste antwoorden samengevat. Vergeleken met de groep bedrijfs- en 
verzekeringsartsen lijken hier wat meer verschillen naar voren te komen. De geïnterviewden 
kenden de inhoud van de Blauwdruk niet precies; waren in het algemeen wel te spreken over 
de inzet en deskundigheid van de bedrijfsarts (minder over de verzekeringsarts) en hadden 
de indruk dat de factor Arbeid ook door de andere werkgroepleden doorgaans wel serieus 
werd genomen. De uitwerking van de verschillende aspecten van de Blauwdruk verschilde 
nogal in de verschillende richtlijnen. Met name in de CTS-richtlijn werden, meer dan in de 
andere richtlijnen, hiervoor duidelijke aanknopingspunten gezien. Door de meesten werd 
echter ook hier het ontbreken van harde evidence nogal eens als probleem ervaren. De 
suggesties voor verbetering zijn aardig in lijn met die van de bedrijfsartsen. Ook hier werd 
het belang van een goed overleg met de voorzitter en secretaris vooraf genoemd.
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Tabel 1. Belangrijkste bevindingen uit interviews bedrijfs- en verzekeringsartsen  
 
Beroep respondent Bedrijfsarts bedrijfsarts verzekeringsarts Bedrijfsarts    bedrijfsarts bedrijfsarts bedrijfsarts
Onderwerp richtlijn OSAS  

(CBO) 
CTS 

(CBO) 
CRPS-1 
(CBO) 

Inflammatoire. 
Darmaand (CBO) 

Angststn  en 
depressie (Vg-prot) 

Hartfalen (KKCZ-
rl en VG-prot) 

Lage rugpijn 
(CBO) 

Richtlijn afgerond? Nee  Ja  Ja  Nee  Ja  Nee  Ja  
Blauwdruk gekregen? Pas later Ja, (ook opsteller) Ja  Ja  Nee  Ja  Was er nog niet 
Voldoende instructie hierover? Pas later  Ja  Ja  Nee  Nvt  Nee  Nvt  
Blauwdruk gebruikt? Ja, nuttig Ja  Ja  Niet veel Nvt  Ga het wel doen Nvt  
Cursus EBM gehad ?  Ja, EBRO EBM- NVAB Ja (via AMC) Ja, EBRO Nee  Ja, al eerder Ja  
Uitgangsvragen over arbeid?  Ja, inbreng gehad Ja, inbreng gehad Ja  Ja, actieve inbreng Nee  Nee ! Nee  
Ondersteuning gehad? KBN en CBO Door 

‘blauwdrukgroep’ 
Geen coördinatie 

CBO/KBN 
KBN, maar op 
eigen initiatief 

Met secretaris 
werkgroepen 

KBN   Nee

Uitwerking: 
- verzuim/aog een probleem? 
 
- arbeid oorzaak/ verergering? 
 
- werkgerelateerde 
interventies mogelijk? 
 
- voldoende evidence? 

Ja, cijfers 
beschikbaar 
 
Ja, mn sommige 
beroepen 
Nee  
 
 
Voor een deel 
 

Ja, enige cijfers 
bekend 
 
Ja, was literatuur  
 
Opbrengst viel 
tegen 
 
Beperkte 
evidence 

Ja, maar rl ging 
mn over 1e fase 
 
Ja  
 
Nee  
 
 
Evidence i.h.a. 
van laag niveau 

Weinig  valide 
gegevens 
 
Idem 
 
Idem  
 
 
Evidence van 
beperkt niveau 

vooral bij depressie; 
angst niet bekend 
 
Idem  
 
Beperkt  
 
 
? 

 
 
 
Deze fase moet in 
KKCZ-traject nog 
starten; nog niet 
bekend 

Veel gegevens 
 
 
Veel discussie 
 
Ja, onduidelijk 
 
 
Niet voor werk-
interventies 

Opname in richtlijn: 
- door hele richtlijn heen of  
apart hoofdstuk over werk 
 
- solo-bijdrage of subgroep 
 
- iets over arbeidsanamnese? 
 
- bepaling belastbaarheid/aog 
 
- over bijdrage bedrijfsarts? 

 
Beide 

 
 

Subgroep 
 

Nee  
 

Ja, bij diagnostiek
 

Ja  

 
Apart hoofdstuk 

 
 

Solo, met steun 
 

Ja  
 

Ja  
 

Ja  

 
Apart 

hoofdstuk(je) 
 

Subgroep  
 

Nee 
 

Ja  
 

Ja  

 
Apart hoofdstuk 

 
 

Subgroep  
 

Nee 
 

Ja, maar beperkt 
 

Ja  

 
Door hele protocol 
maar erg globaal 

 
Werkgroep  

 
Nee 

 
Ja, niet aandoening-

specifiek 
Ja  

(antw.  VG-prot) 
Door hele protocol

 
 

Werkgroep  
 

Ja  
 

Ja  
 

Ja (uit NVAB-rl) 

 
Beperkt 

 
Solo; veel 
weerstand 

 
Nee  

 
Nee  

 
Nauwelijks  

Werd factor arbeid in 
werkgroep serieus genomen? 

Ja  Ja, vz erg ‘arbeid-
minded’ 

Ja, maar weinig 
discussie 

Ja  Ja  Weet ik nog niet Nee, men vond 
het eng 

Suggesties voor  toekomst? Netwerk rondom 
ba in werkgroep 

Goede blauwdruk 
en lange adem 

Vroeger in traject 
contact met vz 

Persoonlijke 
begeleiding! 

voorzitter met  inh. 
kennis belangrijk 

Niet laten 
afhangen van ba 

Blauwdruk 
gebruiken 

Suggesties implementatie? Publiceren in 
TBV, nascholing 

Meer aandacht in 
TBV 

‘Vertaling’ voor 
ba en va 

KBN moet hier 
goed naar kijken 

Apart hoofdstuk 
over reintegratie  

Meer aan doen! Meer aan doen 

Meer ba/va in traject nuttig? 
 

Hangt van 
aandoening af 

Wellicht, elkaar 
aanvullen 

Nee, niet per sé Belangrijker is 
goede steun 

Nee, kennis ba/va is 
belangrijker 

Ondersteuning 
belangrijker 

Zeker! 



Tabel 2. Belangrijkste bevindingen uit interviews met werkgroepvoorzitters en overige leden 
  
Beroep respondent Psycholoog Huisarts Revalidatiearts Dermatoloog Neuroloog  
Onderwerp richtlijn Probl.  Alcoholgebr. 

(Trimbos inst) 
COPD 
(CBO) 

CRSP-1 
 (CBO) 

Constitutioneel eczeem 
(CBO) 

CTS 
(CBO) 

Richtlijn afgerond? Ja  Ja  Ja   Ja  Ja   
Kent Blauwdruk? Wel van gehoord Nee   In de verte  Niet in detail  Nee   
Hoeveel ba/va in werkgroep? 1 ba  2 ba  1 ba en 1 va  1 ba  1 ba en 1 va  
Hadden ba/va volwaardige 
inbreng? 

vergelijkbaar met 
andere wg-leden  

Ja, absoluut  ba zeer actief; va weinig 
actief 

Ja, zeer actief  ba volwaardige inbreng; 
va afwachtend 

Uitgangsvragen over arbeid? Ja  Ja, 4 in totaal later geformuleerd Ja  Ja 
Uitwerking: 
- verzuim/aog een probleem? 
 
- arbeid oorzaak/ verergering? 
 
- werkgerelateerde 
interventies mogelijk? 
 
- voldoende evidence? 

Weinig over te zeggen 
 
 
Niet specifiek  
 
Magere resultaten 
 
 
3 conclusies op niveau 
2 

Weinig harde evidence
 
 
Idem   
 
Enige gegevens over 
programma’s  
 
Evidence is zwak punt; 
veel uit USA 

Ja in chronische fase 
 
 
Ja   
 
Nauwelijks  
 
 
Evidence beperkt; is 
zwak punt 

Ja, komt voor 
 
 
Ja 
 
Wel iets maar beperkt  
 
 
Ja, al was de evidence niet 
altijd hoog niveau 

Ja, bij mannen vrijwel 
altijd werkgerelateerd  
 
Ja, mn bij mannen 
 
Ja, bv werkaanpassing, 
stand van de hand 
 
Ja   

Opname in richtlijn: 
- door hele richtlijn heen of  
apart hoofdstuk over werk 
 
- solo-bijdrage of subgroep 
 
- iets over arbeidsanamnese? 
 
- bepaling belastbaarheid/aog 
 
- over bijdrage bedrijfsarts? 

 
Apart hoofdstuk 

 
 

Solo, met steun 
 

Nee   
 

Nee   
 

Heel beperkt  

 
Hoofdstuk en door 

richtlijn heen 
 

Subgroep  
 

Ja  
 

Ja  
 

Ja  

 
Apart hoofdstuk 

 
 

Subgroep  
 

Nee 
 

Ja 
 

Ja  

 
Apart hoofdstuk 

 
 

Subgroep  
 

Nee 
 

Ja 
 

Ja  

 
Hoofdstuk en door 

richtlijn heen 
 

Subgroep  
 

Ja  
 

Ja, (consensus)  
 

Ja, zeker over 
werkhervatting 

Ervaringen met participatie ba 
of va? 

Gemiddeld, zinvol Goed, actief Met ba goed; inbreng va 
minder  

Goed, ba kundig en actief Goed, zijn onmisbaar 

Arbeid door andere wg-leden 
serieus genomen? 

Ja  Enkelen vonden 
aandacht te veel 

Ja, sommigen meer dan 
anderen 

Ja, zeker, ook door vz Zeker! 

Suggesties voor andere 
aanpak? 

Inbreng Arthur Sterk 
goed, contact SZW 

Dicht bij evidence 
blijven 

Goede start! Vz en secr 
instrueren 

Nee   Inbreng/ondersteuning 
va moet beter 

Suggesties voor 
implementatie? 
 

Nascholing, meer 
samenwerking ba/va 

met GGZ 

Vooral wijzen op 
belang goede 
afstemming 

Aandacht in eigen 
gremia 

Bij werkgerel. probleem bv 
snelle toegang tot 

arb.derm.  

Moeilijk 
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3.3 Focusgroepbijeenkomst 
 
• Bijeenkomst op maandag 25 februari van 15.00-17.30 uur. 
• Doel: Ervaringen van bedrijfs- en verzekeringsartsen bij het toepassen van de blauwdruk 

en het uitwerken van de factor Arbeid in multidisciplinaire richtlijnen uitwisselen en 
bespreken, zowel knelpunten als wenselijke situatie 

• Methode: kwalitatief d.m.v. focusgroepbijeenkomst 
• 7 deelnemers: zie deelnemerslijst voor de achtergronden  
• Gespreksleider: Carel Hulshof, coördinator richtlijnen NVAB 
• Verslaglegging: Andre Weel, projectleider Kwaliteitsbureau NVAB 
 
 
Deelnemerslijst Focusgroepbijeenkomst  
 
 # M/

V 
Beroep Achtergrond  

 
1 M Bedrijfsarts Mede-opsteller Blauwdruk; projectleider NVAB-richtlijn en 

werkgroeplid multidisciplinaire CBO-richtlijn en VG-protocol  
2 M Bedrijfsarts Werkgroeplid multidisciplinaire CBO-richtlijn. Eerder ervaring in 

projectgroep van NVAB-richtlijn   
3 V Verzekeringsarts Bestuurslid NVVG ; meegewerkt aan drie VG-protocollen via 

de GR, zit in de autorisatiecommissies van NVAB en NVVG.  
4 M Bedrijfsarts en 

verzekeringsarts 
Adviseur vanuit SZW; voor KKCZ-programma gedetacheerd 
geweest bij ZonMw en CBO; ook meegewerkt aan recente 
multidisciplinaire richtlijn   

5 V Projectcoördinator  Doet in Kwaliteitsbureau NVAB veel ondersteunend en 
coördinerend werk, allang betrokken bij richtlijnontwikkeling.  

6 M Bedrijfsarts, 
projectleider KBN 

Projectleider diverse NVAB-richtlijnen; ook meegewerkt aan 
enkele VG-protocollen (Gezondheidsraad). 

7 M Bedrijfsarts, 
coördinator richtlijnen  

Coördinator mono- en multidisciplinaire richtlijnontwikkeling 
NVAB; recent deelname aan multidisciplinaire richtlijn  

 
De 2,5 uur durende bijeenkomst is niet integraal weergegeven. In het onderstaande zijn belangrijke 
aandachtspunten of opvallende uitspraken weergegeven: 
 
Input in richtlijn: recrutering, instructie en rol Blauwdruk   
 
2. Ik werd gevraagd toen de werkgroep al begonnen was en zat als enige bedrijfsarts (BA) 
tussen zo’n 50 clinici (er was ook geen huisarts bij!). Vaak werd ik voor verzekeringsarts 
aangezien. Het kost veel tijd en energie om je eigen beroepsrol duidelijk te maken en in zo’n 
gezelschap serieus te worden genomen! 
Ik meldde me aan voor vragen naar arbeid en belastbaarheid. Ondervond wel medewerking 
van de werkgroep, maar bleef een vreemde eend in de bijt. De ondersteuning vanuit de 
NVAB was wisselend: waarschijnlijk mede door een wisseling van de wacht. 
Ik wist niet van het bestaan van de Blauwdruk. Ik heb één uitgangsvraag geformuleerd. Het 
was moeilijk om literatuur te vinden. De searches werden door Riki Deurenberg van het CBO 
gedaan. Dat liep aanvankelijk via de voorzitter van de werkgroep! Later had ik rechtstreeks 
contact met RD. Ik werd ingedeeld in één van vijf hoofdgroepen. In de plenaire sessies 
kwam de factor Arbeid niet aan de orde! 
 
1. De achterstand begint bij het imago van de ba. Je bent bijna een soort paria / randfiguur. 
Als je echter met (goede) inhoud komt word je na verloop van tijd wel serieus genomen. Je 
moet politiek handig kunnen manoeuvreren. 
 
7. Dat hoor ik ook van anderen. Een ba die in een werkgroep zat is lange tijd internist 
geweest. Dat maakte zijn entree toch wat gemakkelijker. 
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3. De verzekeringsarts (VA) beoordeelt en wordt daardoor door de clinici nog meer op een 
afstand gezet. Er zaten ook nog maar weinig VA’s in multidisciplinaire richtlijngroepen; 
natuurlijk wel meer in de VG-protocollen. VA’s zijn nogal eens in een laat stadium in een 
werkgroep gekomen. Tijdsdruk is een ander probleem (Gezondheidsraad, maar ook VGI). 
Qua evidence is er vaak ook weinig te vinden voor een VA. 
 
1. Om meer expliciet te krijgen hoe de Blauwdruk wordt gevolgd, zou ik willen adviseren om 
concept-teksten te laten lezen door een groep collega’s die ook in een multidisciplinaire 
richtlijnwerkgroep zitten. Zo kun je elkaar wegwijs maken en versterken. Ik merkte in de VG-
protocolgroep waar ik inzat dat VA’s eigenlijk al een soort Blauwdruk hadden! Wat me wel 
opviel is dat de VA’s nogal eens problemen met hun achterban verwachtten.  
3. Dat komt doordat de VA meer dan de BA met veel wetgeving heeft te maken; zo wijkt 
bijvoorbeeld het VG-protocol borstkanker af van de algemene regelgeving. Bovendien is de 
VA ook in tijd op afstand gezet: komt meestal pas in beeld nadat een gezondheidsprobleem 
al jaren bestaat … 
1. ..en als de richtlijn goed wordt toegepast, is de rol van de VA sowieso beperkt. 
 
6. De attitude van de werkgroepvoorzitter is erg belangrijk. Als die positief is naar aandacht 
voor Arbeid, zoals bijvoorbeeld bij Mark de Krom, neuroloog en voorzitter van de werkgroep 
CTS, dan faciliteert dat enorm. 
 
1. Als BA moet je een praatje houden of een voorbeeld geven dat de clinici aanspreekt. Je 
moet uit de loopgraaf komen! 
 
 
Proces: uitgangsvragen, evidence en rol van de werkgroep 
  
7. Hoe zat het met de evidence en wordt de aangeleverde evidence geaccepteerd door de 
werkgroep? 
 
2. Veel was er niet te vinden in mijn geval; soms wat informatie van de patiëntenvereniging; 
soms een expert opinion ……. 
 
1. Voor longaandoeningen is er meer evidence. Die wordt dan ook eerder meegenomen en 
dan heb je geen ‘expert opinion’ nodig… 
 
3. Voor VA’s is dat zeker een probleem. Bij UWV wordt iedereen op EBM-cursus gestuurd 
maar het systematisch zoeken in PubMed is nog beperkt. 
 
7. Tegenwoordig maken we bij EBM onderscheid tussen do-ers / experts, en users. Niet 
iedereen hoeft alle evidence (originele artikelen) zelf geavanceerd te (kunnen) zoeken. Als je 
een Cochrane review vindt ben je vaak al klaar! 
 
2. Het is nauwelijks meer bij te houden, als je let op de aantallen nieuwe richtlijnen. 
 
1. Implementatie blijft het probleem: daar loopt het vaak vast. Als de VA’s strenger gaan 
kijken, bevordert dat de toepassing van richtlijnen. Ik neem het format van een multi-richtlijn 
op in mijn reïntegratieverslag! 
 
3. Voor de VA geldt dat er vaak niet één diagnose ‘tegenover je zit’, maar een combinatie! 
Dan zijn dus ook meerdere richtlijnen van toepassing. 
 
4. Hoe zit het eigenlijk met de autorisatie? Worden de ‘multi’s’ ook geautoriseerd door de 
NVAB? En worden ‘onze’ richtlijnen door andere beroepsgroepen geautoriseerd? 
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7. Als de NVAB een bijdrage heeft geleverd, dan wordt aan de NVAB ‘bestuurlijke 
autorisatie’ gevraagd. Van de kant van de clinici: de Ned. Ver. Voor Gynaecologie en 
Obstetrie ondersteunt de richtlijn Zwangerschap Postpartum van de NVAB van harte, heeft 
deze ook op haar website geplaatst, maar niet formeel geautoriseerd. 
 
 
Output: opname van de tekst over Arbeid in de richtlijn 
 
7. Hoe is arbeid in de richtlijn terechtgekomen? Apart hoofdstuk, of door hele tekst heen? 
 
3. Bij VG-protocollen is er sprake van een vaste structuur. Zo’n vaste structuur maakt het 
makkelijker om iets terug te vinden. 
 
1. Ik ben in de loop van de tijd voorstander geworden van een apart hoofdstuk, maar wel met 
verwijzingen daarheen op andere plaatsen in de tekst. Met een eigen hoofdstuk wordt het 
heel herkenbaar en ook makkelijk opzoekbaar! 
 
7. Is er geen gevaar dat de clinicus de stukken over arbeid overslaat, als het een apart 
hoofdstuk is? 
 
2. Bij cystic fibrosis was de instelling erg curatief; uiteindelijk kwamen er toch nog 3 pagina’s 
over arbeid in! 
 
4. Het heeft ook veel te maken met de gestelde uitgangsvragen. Er moet minstens 1 
uitgangsvraag over arbeid / functioneren gaan, zo is ook gesteld in het KKCZ-programma. 
 
7. Patiëntenverenigingen zien overigens het belang van arbeid in de richtlijn meestal wel in! 
Wat zijn de gevolgen voor het functioneren, voor de uitkering? 
 
1. Een revalidatiearts in een werkgroep kan een bondgenoot voor de bedrijfsarts zijn: spreekt 
dezelfde taal. 
 
4. Paramedici kunnen ook zo’n rol spelen. 
 
2. Voorzitter en vice-voorzitter en secretaris hebben een sterk sturende rol. 
 
7. Zou in elke multidisciplinaire richtlijn niet een arbeidsanamnese moeten worden 
opgenomen? Vier of vijf vragen over het werk die eigenlijk elke zorgverlener zou kunnen 
stellen? 
 
6. Het is vooral een probleem van attitude. 
 
1. Het zit niet in hun routine. 
 
7. Je zou het vooraan, bij de Diagnostiek, in de richtlijn moeten vermelden. 
 
1. Ja, factoren die de ziekte veroorzaken of verergeren …. Hiernaar vragen bij anamnese 
….. Bij positief antwoord overleggen met de bedrijfsarts ……. 
Wij moeten de specialisten niets voorschrijven, maar ze bij de hand nemen en – aan de hand 
van voorbeeld of casus - laten zien waar het (arbeidsgerelateerde) probleem van hun patiënt 
ligt. 
 
7. Zou het anders zijn als je met meer bedrijfs- of verzekeringsartsen in een werkgroep zit? 
2. Als BA moet je vooral laten merken dat je wel wat van het ziektebeeld afweet, dan doet 
het er niet zo veel toe met hoeveel personen je er in zit! 
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Lessen voor de toekomst; suggesties 
 
1. De opleiding tot BA moet meer aansluiten bij de curatieve kennis. 
 
7. Moeten we scherper letten op het kennisniveau van hen die zich aanmelden voor een 
werkgroep? 
 
3. Bij de VA’s is het al moeilijk om mensen te vinden die willen meedoen! Vaak zijn het weer 
dezelfde. In Vlaanderen is de nascholing voor verzekeringsartsen veel klinischer en 
inhoudelijker! Op het eind komt dan de consequentie voor de VA aan bod. 
 
7. Hoe kunnen we een hogere kwaliteit krijgen bij de recrutering van BA’s en VA’s voor de 
richtlijnwerkgroepen? 
 
1. Door bedrijfsartsen te koppelen aan orgaanspecialismen en ze zo subspecialismen laten 
ontwikkelen. Mensen de kans geven zich te specialiseren en dat honoreren met een 
aantekening van extra deskundigheid. Een soort kaderopleiding. De bedrijfsarts-oncoloog, 
etc. 
 
3. Binnen de verzekeringsgeneeskunde ligt dit heel gevoelig. Voorbeeld: voor kanker loopt er 
nu een pilot in Hengelo. Een cliënt in Rotterdam vraagt zich nu af of zijn VA wel voldoende 
deskundig is. 
 
1. Ook als aan alle randvoorwaarden is voldaan, laten bedrijfsartsen het nog wel eens 
afweten. Dat hebben we onlangs weer eens ervaren bij een pilotproject samen met 
longartsen. Het is ook een attitudekwestie. 
 
7. Bij veel nieuwe projecten is arbeid al een van de uitgangspunten; de tijd is ons wat dit 
betreft gunstig gezind. 
 
3. Maar de houding van de beroepsgroep blijft daar kennelijk bij achter. De VA’s hebben te 
maken met een grote werkgever die (door zijn HRM-beleid) demotiverend werkt en een 
negen-tot-vijf-mentaliteit in de hand werkt, waardoor de bereidheid tot meewerken aan de 
eigen vakontwikkeling vaak laag is. De praktijk is hard: bij UWV moeten de aantallen worden 
gehaald, en rijp en groen wordt van de straat geplukt. 
 
6. Er moet meer training over de arbeidsrelevantie van klinische kwesties komen. 
 
2. Denk ook aan de grote potentiële pool van deskundigen bij de VUT-ters onder de 
bedrijfsartsen! 
 
 
 
3.4 Inventarisatie richtlijnteksten 
 
Via de websites van het CBO en het Trimbos instituut zijn de beschikbare richtlijnteksten 
geraadpleegd van de richtlijntrajecten waaraan, sinds de publicatie van de eerste versie van 
de Blauwdruk in 2004, bedrijfsartsen en/of verzekeringsartsen hebben deelgenomen. Daarbij 
is in grote lijnen nagegaan hoe de aandacht voor de factor Arbeid in de richtlijn is 
opgenomen en of de belangrijkste aspecten van de Blauwdruk daarin te herkennen zijn. In 
tabel 3 staan de bevindingen kort samengevat. Er konden teksten van 13 richtlijnen 
opgespoord worden. Van enkele trajecten is er al wel een concept-versie maar die is nog 
niet officieel in te zien. Die zijn hier niet meegenomen. 
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Tabel 3. Verwerking aspecten Blauwdruk in richtlijnteksten [(c): nog status van concept] 
 

Richtlijn  (org)  jaartal Uitgangsvraag 
over arbeid 

Apart hoofdstuk Maatschappelijk 
probleem (Aog/ 
beroepsziekte) 

Werkgerelateerde 
interventies 

Rol BA 

Ketenzorg COPD (CBO) 2005 Ja, 4 vragen 
volgens stramien 
Blauwdruk 

Ja, COPD en Werk;   ook 
door tekst heen 

Ja Ja   Ja

CTS (CBO) 2006 Ja, 5 vragen 
volgens stramien 
Blauwdruk 

Ja, CTS en Arbeid; ook op 
andere plaatsen in richtlijn 

Ja  Ja  Ja  

Depressie (CBO) (2005) Nee  Nee, niet in deze versie; 
apart hoofdstuk opgesteld 
voor volgende versie 

Ja, beperkt Nee  Enigszins; verwijzing 
naar NVAB-richtlijn 

Stoornissen in het gebruik van 
alcohol (Trimbos-CBO) 2007(c)  

Ja, 1 uitgangsvraag 
over interventies in 
arbeidssituatie 

Ja, Interventies in de 
arbeidssituatie  

Beperkt    Beperkt Beperkt

Inflammatoire darmziekten 
(CBO) 2007 (c) 

Ja, 4 vragen 
volgens stramien 
Blauwdruk 

Ja     Ja Ja Ja

Whiplash (CBO) 2008 Ja, 4 vragen 
volgens stramien 
Blauwdruk 

Ja, Whiplash en Werk Ja  Ja  Ja  

Cystic fibrosis (CBO) 2007(c)  Nee, niet specifiek; 
wel aandacht bij 
‘carrièreperspectief’ 

Nee, wel aandacht voor 
arbeid bij psychosociale 
aspecten 

Beperkt  Ja  Ja, enigszins 

Obesitas (CBO) 2007 (c) Nee, niet specifiek  Nee  Ja, mn maatschappelijke 
kosten genoemd 

Nee  Nee  

Vroegtijdige interventies na 
rampen (Trimbos) 2007 

Ja, 1 vraag over 
werkplekgerichte 
interventies 

Ja, (sub) hoofdstuk 
‘werkplekgerichte 
interventies’  

Ja  Ja  Ja (beperkt) 

Obstructief 
slaapapnoesyndroom (CBO) 
2007 (c) 

Ja, 5 vragen 
volgens stramien 
Blauwdruk 

Ja, ‘Veiligheid en Beroep’;  
ook onder ‘signalering en 
diagnostiek’ 

Ja  Ja  Ja  

Chronische rhinosinusitis en 
neuspoliepen (CBO) 2007 (c) 

Ja, 4 vragen 
volgens stramien 
Blauwdruk 

Ja, Arbeid en Chron. 
Rhinosinusitis’ 

Ja  Ja   Ja  

Constitutioneel eczeem (CBO) 
2007 

Ja, 5 vragen 
volgens stramien 
Blauwdruk 

Ja, hoofdstuk ‘Arbeid’  Ja  Ja  Ja  

Pijn Syndroom, Complex 
Regionaal (CBO) 2006 

Nee  Ja, hoofdstuk ‘CRPS-I en 
Werk’ volgt Blauwdruk 

Ja  Ja  Ja  



3.5 aanvullend literatuuronderzoek 
 
Met de MeSH-zoekterm practice guideline, gecombineerd met de MeSH-termen work, 
employment, sick leave, disability evaluation, rehabilitation, vocational en occupational 
diseases en de trefwoorden return to work en work-related diseases of combinaties daarvan 
is een beperkte zoekactie uitgevoerd in de internationale database Medline (via Pubmed). Dit 
leverde in totaal 102 verwijzingen naar artikelen uit de laatste vijf jaar op maar uit de 
bestudering van de titels en abstracts bleek dat er vrijwel geen literatuur is over het 
systematisch aandacht besteden aan de factor arbeid in (klinische) multidisciplinaire 
richtlijnen. Robinson et al (2004) bepleiten de uitwerking van breed gedragen conceptuele 
uitgangspunten met betrekking tot pijn, stoornissen en beperkingen in richtlijnen maar doen 
vooralsnog geen concrete aanbevelingen hoe dit beter zou kunnen.8 Vanuit de 
revalidatiegeneeskunde en de fysiotherapie doen respectievelijk Jette (2006) en Godges & 
Irrgang (2008) een voorstel voor het gebruik van het ICF-model om de gewenste zorg in 
richtlijnen te omschrijven en te classificeren.9,10 Vooral het gemeenschappelijk denkkader en 
de eenheid in taal worden hierbij als een groot voordeel gezien. Korsukéwitz et al (2003) 
breken een lans voor de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen waarin ook aandacht 
aan revalidatie wordt besteed maar zeggen er bij dat gezien de schaarste aan harde 
evidence aanbevelingen op dit punt niet alleen op evidence maar ook op consensus zullen 
moeten worden gebaseerd.11 Verder worden er via deze literatuursearch enkele richtlijnen 
gevonden waarin aandacht is besteed aan werkgerelateerde aspecten bij schizofrenie12-13, 
borstkanker14 en COPD15.   
Een aanvullende zoekactie met dezelfde trefwoorden in de richtlijndatabase National 
Guideline Clearinghouse levert een klein aantal richtlijnen op waarin aandacht is besteed 
aan aspecten van werk of werkhervatting, onder andere op het gebied van psychiatrische 
aandoeningen, met name schizofrenie, en bij overlevers van kinderkanker. Er zit geen 
systematiek achter en de betreffende passages zijn doorgaans een zeer klein onderdeel van 
de richtlijntekst. 
Een interessante ontwikkeling doet zich momenteel in het Verenigd Koninkrijk voor. Daar 
verscheen in maart 2008 een belangrijk rapport ‘Working for a healthier tomorrow’, 
geschreven door de regeringscommissaris Dame Carol Black.16 Het rapport doet verslag van 
een uitgebreid literatuuronderzoek naar de relatie tussen werk en gezondheid. De 
kernboodschap van Black is dat werk, mits passend bij iemands opleiding en ambities en 
uitgevoerd in een veilige en gezonde omgeving, een belangrijke bijdrage levert aan 
bevordering van de gezondheid en herstel bij ziekte. Alle krachten, vooral van werkgevers, 
werknemers, overheid en medische professionals, zouden volgens dit rapport moeten 
worden gemobiliseerd om mensen zoveel mogelijk aan het werk te krijgen en houden en 
actieve interventies moeten worden ingezet bij uitval uit het arbeidsproces. De evidence voor 
de effectiviteit van dergelijke interventies wordt verder uitgewerkt in een tweetal samen met 
het rapport verschenen reviews.17,18 Om te laten zien dat men vanuit de medische 
beroepsorganisaties dit appèl serieus neemt, hebben de dertig meest vooraanstaande 
medisch-wetenschappelijke organisaties in het Verenigd Koninkrijk een gezamenlijk 
verklaring ondertekend waarin men haar leden oproept alles in het werk te stellen om, met 
het oog op het belang voor de gezondheid, hun patiënten zoveel mogelijk te begeleiden naar 
actieve deelname aan werk (zie bijlage 3). Black noemt in haar rapport ook het aandacht 
besteden aan arbeid in richtlijnen als een van de mogelijkheden om deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te ondersteunen.  
Binnen het veld van de huisartsgeneeskunde wijzen Van Weel et al (2006) en de Kock et al 
(2006) op het belang van het hebben, houden en bespreken van werk op de gezondheid.19,20

 
 
4. Beschouwing 
 
Deze kwalitatieve evaluatie van het proces en de output van het aandacht besteden aan 
werkgerelateerde aspecten in multidisciplinaire richtlijnen tussen 2005 en 2008 laat zien dat 
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de geïnterviewde deelnemers aan dit richtlijnontwikkelingsproces over het algemeen positief 
zijn over hun ervaringen en de ermee behaalde resultaten tot nu toe. Wel komen enkele 
knelpunten en mogelijkheden voor verbetering naar voren. Uit de inventarisatie van de 
gepubliceerde richtlijnteksten komt naar voren dat de belangrijkste elementen uit de 
Blauwdruk Arbeid in Richtlijnen in vrijwel alle richtlijnen zijn opgenomen. Doorgaans leidde 
dat tot een apart hoofdstuk over de werkgerelateerde aspecten. Wel blijft het niveau van de 
evidence op dit gebied in veel gevallen achter bij de evidence van de diagnostische of 
therapeutische onderbouwing van de richtlijn. Dit werd ook door de geïnterviewden en door 
de deelnemers aan de focusgroep als een belemmering gezien.  
Uiteraard is deze evaluatie niet volledig representatief voor het hele beeld van de 
multidisciplinaire richtlijnontwikkeling tussen 2005 en 2008 omdat slechts een beperkt aantal 
deelnemers aan de evaluatie hebben deelgenomen. Toch geloven we dat de meest 
belangrijke ervaringen, belemmeringen en mogelijkheden naar voren zijn gekomen omdat 
we vooraf gekozen hebben voor het benaderen van deelnemers uit richtlijngroepen waarvan 
we van tevoren al enigszins wisten dat de aandacht voor werk zowel in positieve als in 
negatieve zin uit de verf was gekomen. 
Het belang van opname van werk en maatschappelijke participatie in richtlijnen werd door 
iedereen onderschreven en de ervaringen met de Blauwdruk waren in het algemeen positief. 
Als belangrijkste aanbeveling kwam naar voren dat de deelnemers aan een 
richtlijnwerkgroep vooraf beter geïnformeerd zouden moeten worden over het werk en het 
takenpakket van een bedrijfsarts en een verzekeringsarts en dat met de voorzitter en de 
secretaris van de werkgroep het proces van het opnemen van werkgerelateerde aspecten 
goed moet worden besproken en voorbereid. De Blauwdruk Participeren in Richtlijnen zal 
hier goede diensten kunnen bewijzen. 
Het probleem van het vaak niet voorhanden zijn harde evidence over werkgerelateerde 
interventies kan uiteraard niet direct opgelost worden maar het een paar jaar geleden vanuit 
Nederland en Finland opgezette Cochrane Occupational Health Field, dat systematische 
reviews over interventies vanuit de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde produceert en 
coördineert, kan hier goede diensten bewijzen. Evidence voor het beoordelen van 
functionele mogelijkheden wordt daarin echter nog niet of nauwelijks gevonden, dat blijft 
vooralsnog een probleem. Daarnaast kan en moet de evidence soms op een hoger 
aggregatieniveau gevonden worden. Er is niet altijd evidence voorhanden over 
werkgerelateerde interventies op het gebied van de specifieke aandoening die het 
onderwerp van de betreffende richtlijn is maar soms wel van interventies bij chronische 
aandoeningen in het algemeen. Met specifieke zoekstrategieën in de literatuur kunnen die 
gevonden worden. De Blauwdruk Participeren in Richtlijnen vermeldt ook een aantal van 
dergelijke zoekstrategieën. . 
 
Kortom: het opnemen van werk en maatschappelijk participeren in richtlijnen kan de vaak 
ervaren kloof tussen de wereld van arbeid en die van gezondheid helpen te dichten. Een 
vernieuwde Blauwdruk kan daarbij behulpzaam zijn.  
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Bijlage 1 
 
 
Vragenlijst voor Bedrijfsartsen / Verzekeringsartsen in Werkgroepen 
 
1. Hebt u de Blauwdruk gekregen? 
 
2. Bent u vooraf voldoende geïnstrueerd over de Blauwdruk?  
 
3. Hebt u daadwerkelijk gebruik gemaakt van de Blauwdruk? 
 
4. Hebt u een cursus EBM gevolgd voorafgaand aan uw deelname aan de Werkgroep 
(EBRO of KBN)?  
 
5. Waren er een of meer specifieke uitgangsvragen over arbeid geformuleerd? 
 
6. Welke ondersteuning hebt u gehad (KBN, CBO, anders)?  
 
7. Waar liep u bij het uitwerken van de factor arbeid tegenaan? 

• In hoeverre vormen verzuim en arbeidsongeschiktheid door de betreffende 
aandoening een belangrijk probleem? 

• Draagt arbeid bij tot het optreden of verergeren van de aandoening? 
• Is er iets bekend over werkgerelateerde interventies? 
• Is er voldoende evidence voor het uitwerken van bovengenoemde punten? 

 
8. Op welke wijze zijn arbeid en participatie uiteindelijk in de richtlijn terechtgekomen? 

• Door de gehele richtlijn heen? 
• In een apart hoofdstuk? 
• Uitsluitend door de inbreng / een tekstbijdrage van de bedrijfs- of 

verzekeringsarts, of door de inbreng van een apart subgroepje? 
• Wordt (indien relevant) in de richtlijn iets gezegd over de arbeidsanamnese? 
• Wordt in de richtlijn iets gezegd over de beoordeling van de belastbaarheid / de 

bepaling van de arbeidsongeschiktheid? 
• Wordt in de richtlijn iets gezegd over de bijdrage van de bedrijfsarts aan 

diagnostiek, behandeling, werkhervatting? 
 
9. Werd de factor arbeid door de andere werkgroepleden voldoende serieus genomen? 
 
10. Hebt u suggesties voor een andere aanpak ingeval u opnieuw een richtlijn gaat 
ontwikkelen? 
 
11. Hebt u suggesties voor de implementatie van de richtlijndelen die over arbeid gaan? 
 
12. Zou het opnemen van meer bedrijfs- en/of verzekeringsartsen in een ontwikkelingstraject 
van voordeel kunnen zijn bij de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen? 
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Bijlage 2 
 
 
Vragenlijst voor Voorzitters van Werkgroepen 
 
1. Is naar uw idee “de factor arbeid” inderdaad in de richtlijn opgenomen? 
 
2. Kent u het bestaan van de Blauwdruk? 
 
3. a. Hoeveel bedrijfs- en/of verzekeringsartsen maakten deel uit van uw Werkgroep? 
 
3. b. Hadden deze bedrijfs- en/of verzekeringsartsen een volwaardige inbreng in het 
ontwikkelproces? 
 
4. Waren er een of meer specifieke uitgangsvragen over arbeid geformuleerd? 
 
5. Waar liep de werkgroep bij het uitwerken van de factor arbeid tegenaan? 

• In hoeverre vormen verzuim en arbeidsongeschiktheid door de betreffende 
aandoening een belangrijk probleem? 

• Draagt arbeid bij tot het optreden of verergeren van de aandoening? 
• Is er iets bekend over werkgerelateerde interventies? 
• Is er voldoende evidence voor het uitwerken van bovengenoemde punten? 

  
6. Op welke wijze zijn arbeid en participatie uiteindelijk in de richtlijn terechtgekomen? 

• Door de gehele richtlijn heen? 
• In een apart hoofdstuk? 
• Uitsluitend door de inbreng / een tekstbijdrage van de bedrijfs- of 

verzekeringsarts, of door de inbreng van een apart subgroepje? 
• Wordt (indien relevant) in de richtlijn iets gezegd over de arbeidsanamnese? 
• Wordt in de richtlijn iets gezegd over de beoordeling van de belastbaarheid / de 

bepaling van de arbeidsongeschiktheid? 
• Wordt in de richtlijn iets gezegd over de bijdrage van de bedrijfsarts aan 

diagnostiek, behandeling, werkhervatting? 
  

7. Wat waren uw ervaringen met het participeren van bedrijfs- en/of verzekeringsartsen in de 
multidisciplinaire Werkgroep? 
 
8. Werd de factor arbeid door de andere werkgroepleden voldoende serieus genomen? 
 
9. Hebt u suggesties voor een andere aanpak ingeval u opnieuw een richtlijn gaat 
ontwikkelen? 
 
10. Hebt u suggesties voor de implementatie van de richtlijndelen die over arbeid gaan? 
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Bijlage 3 
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