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1. Samenvatting  
 
De arbeids- en bedrijfsgeneeskunde is gebaat bij een betere wetenschappelijke onder-
bouwing. Naast Nederlands wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen is de internationale 
wetenschappelijke literatuur hiervoor onontbeerlijk. Dit rapport biedt voor de groep moeilijk 
objectiveerbare aandoeningen, zoals fibromyalgie en chronische-vermoeidheidssyndroom, 
geëvalueerde zoekstrategieën en zoekadviezen. Hiermee kan literatuur die antwoord geeft 
op een aantal praktische vragen van bedrijfsartsen worden gezocht in de database Medline 
(Pubmed) en op enkele medisch-wetenschappelijke websites. Tevens zijn relevante recente 
literatuurverwijzingen in een bijlage opgenomen. 

Praktijkvragen werden onderscheiden naar vier gebieden: 
1) Therapieën.  
2) Arbeid en belastbaarheid.  
3) Diagnose.  
4) Wetenschappelijk discours rond objectiveerbaarheid. 

Voor de eerste twee vragen werden zoekstrategieën ontwikkeld, voor de overige twee 
zoekadviezen. De zoekstrategieën werden getest op twee referentiebestanden met literatuur 
over fibromyalgie en chronische-vermoeidheidssyndroom die voor dit doel waren samen-
gesteld. De zoekstrategieën werden beoordeeld op de criteria sensitiviteit (proportie van 
referentiebestand dat gevonden wordt) en precisie (proportie van de opbrengst van een 
zoekstrategie dat tot het referentiebestand of de relevante literatuur behoort). De beste 
zoekstrategie om literatuur over therapieën te achterhalen bleek tevens de meest simpele te 
zijn: de subheading ‘therapy’. Zoekt men literatuur over therapieën gericht op lichaams-
beweging, de psyche, fysiotherapie of alternatieve geneeskunde dan komen (combinaties 
van) de volgende Meshterms in aanmerking: Psychotherapy, Exercise, Physical therapy 
techniques, Rehabilitation, Patient education, Mind-body and relaxation techniques, en 
Dietary supplements. Soms is een ruimere, d.w.z. een hoger in de boomstructuur gelegen 
Meshterm aan te raden dan de hier gebruikte (zie bijlage 1). Ook is aan te raden de 
subheading  ‘rehabilitation’ mee te nemen omdat soms artikelen onder deze subheading 
geïndexeerd worden terwijl ze niet onder de Meshterm Rehabilitation geïndexeerd worden. 
Een brede zoekstrategie voor het chronische-vermoeidheidssyndroom (CFS) is: (CFS [Mesh] 
/rehabilitation OR (CFS [Mesh] AND (Psychotherapy OR Exercise movement techniques OR 
Physical therapy techniques OR Rehabilitation OR Patient education OR Complementary 
therapies  OR Dietary supplements))). 

Literatuur over arbeid en belastbaarheid is lastiger te vinden omdat deze minder 
systematisch is geïndexeerd en er sowieso niet veel literatuur is die op arbeid en moeilijk 
objectiveerbare aandoeningen betrekking heeft. Een brede zoekstrategie geïllustreerd aan 
de hand van fibromyalgie (FM) ziet er als volgt uit: (FM/economics OR (FM AND (Sick leave 
OR Occupational health OR Workplace OR Employment OR Disability evaluation OR 
Exercise test OR Quality of life OR Cognition OR Exercise OR Severity of illness index OR 
"work ability" OR "employment status" OR "work disability" OR "work capacity" OR 
"functional impairment" OR disability OR "physical impairment" OR "functional capacity"))).  
 Voor de samenvattende literatuur over therapieën wordt verwezen naar de Cochrane 
database van systematische reviews van effectstudies en de uitgebreidere Cochrane 
database van abstracts van reviews van effectstudies. Samenvattende literatuur over arbeid 
en moeilijk objectiveerbare aandoeningen is niet of nauwelijks voorhanden. Voor de 
algemenere achtergrondvragen zoals de vragen 3 en 4 wordt verwezen naar limitering-
mogelijkheden binnen Medline en naar websites met pre-appraised bronnen.  
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2. Inleiding 
 
 
2.1. Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en evidence based medicine 
 
Sinds enkele jaren wordt gepleit voor een betere wetenschappelijke onderbouwing van het 
arbeids- en bedrijfsgeneeskundig handelen, waaronder begrepen een betere implementatie 
van de bestaande kennis (NVAB, 2002). In de huisartsgeneeskunde en de medisch 
specialistische praktijk vindt evidence-based medicine (EBM) meer en meer ingang (Offringa 
et al, 2003). Hieronder wordt verstaan: medisch handelen gebaseerd op de integratie van 
systematisch verzamelde kennis uit internationaal wetenschappelijk onderzoek (evidence) 
met klinische expertise en voorkeuren van patiënten. De arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en 
de verzekeringsgeneeskunde blijven enigszins bij deze ontwikkeling achter (van Dijk et al, 
2003).  
 Er zijn verschillende redenen waarom evidence-based medicine in de bedrijfsgenees-
kunde langzamer van de grond komt. In de eerste plaats is er minder ‘bewijsmateriaal’ dat 
aan de hoge eisen van EBM voldoet. Interventies op gebied van de bedrijfsgezondheidszorg 
worden minder vaak wetenschappelijk geëvalueerd dan elders in de gezondheidszorg en 
voor zover dat wel gebeurt zijn de resultaten lastiger te interpreteren, dat wil zeggen dat de 
evidentie minder hard is. Zo kent bedrijfsgeneeskundig onderzoek zelden gerandomiseerd 
onderzoek met een controlegroep (randomized clinical trials of rct’s) en speelt de organisato-
risch context van bedrijfsgeneeskundig handelen een rol bij de te verwachten effecten 
(Verbeek et al, 2004). Daarnaast is de literatuur die relevant is voor het veld van de arbeids- 
en bedrijfsgeneeskunde minder toegankelijk in internationale databases als Medline. 
Geneeskundige literatuur wordt in Medline geïndexeerd middels een systematiek van vele 
trefwoorden of Mesh-terms (Medical subject headings). Deze Mesh-terms zijn in ‘boom-
structuren’ geordend: onder algemene Mesh-terms bevinden zich specifieke Mesh-terms. 
Zoekt men op de algemene Meshterms, dan worden de daaronder gelegen termen 
meegenomen, tenzij men aangeeft dat dit niet moet. Ook worden aan de Mesh-terms voor 
specifieke aandoeningen weer subtitels of ‘subheadings’ toegevoegd die aangeven of het 
artikel de diagnostiek, therapie, prognose of een dertigtal andere aspecten van die 
aandoening betreft. Echter, de wijze van indexeren van bedrijfsgeneeskundig relevante 
artikelen gebeurt minder systematisch op toegankelijke trefwoorden. Dit bemoeilijkt het 
zoeken van deze artikelen. Soms moeten speciale zoekstrategieën of niet direct voor de 
hand liggende trefwoorden gebruikt worden om relevante artikelen te vinden.  
 Mede om bovengenoemde redenen loopt de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde achter 
wat betreft het samenvatten van de resultaten van oorspronkelijk onderzoek in 
systematische reviews en het ontwikkelen van richtlijnen. Hier komt echter verandering is. 
Zoals voor verschillende medische specialismen en de huisartsengeneeskunde in Nederland 
richtlijnen ontwikkeld worden door respectievelijk het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheids-
zorg CBO en het Nederlands Huisartsen Genootschap, zo worden de laatste jaren richtlijnen 
voor de bedrijfsgeneeskunde ontwikkeld door de NVAB (Hulshof 2004) en werkwijzers door 
Stecr. Recentelijk is een begin gemaakt met het samenvatten van de internationale literatuur 
op het gebied van bedrijfsgeneeskundige behandeling en begeleiding middels systematische 
reviews (Verbeek et al, 2004). Medio 2004 is het Cochrane occupational health field 
geïnstalleerd, dat tot doel heeft onderzoek op gebied van de bedrijfsgezondheidszorg te 
verzamelen en samen te vatten.  
 
 
2.2. Moeilijk objectiveerbare aandoeningen: fibromyalgie en chronische-
vermoeidheidssyndroom. 
 
Mensen met moeilijk objectiveerbare aandoeningen, zoals fibromyalgie of chronische-
vermoeidheidssyndroom vormen een klein maar niet te verwaarlozen deel van de bedrijfs-
geneeskundige populatie. Onder moeilijk objectiveerbare aandoeningen verstaan we 
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aandoeningen waarvoor geen algemeen geaccepteerde somatische verklaring is vast te 
stellen, die aan de hand van klachten of symptomen gediagnosticeerd worden, en waarover 
wetenschappelijk geen consensus bestaat in hoeverre het om somatiseren gaat en wat de 
geëigende behandeling is. Sommigen stellen de moeilijk objectiveerbare aandoeningen 
daarom min of meer gelijk aan somatisatiestoornissen of functionele syndromen.  
 Moeilijk objectiveerbare aandoeningen plaatsen artsen in het algemeen en bedrijfs- 
en verzekeringsartsen in het bijzonder voor problemen. Patiënten blijven soms lang zoeken 
naar een somatische oorzaak en gaan dan ‘shoppen’, of ze voelen zich onbegrepen door de 
arts die op zijn beurt geïrriteerd kan raken. Tussen de bedrijfsarts en de patiënt kan verschil 
van mening ontstaan over functiebeperking, belastbaarheid en de mogelijkheid van geheel of 
gedeeltelijke werkhervatting. Waarschijnlijk zullen bedrijfsartsen en andere arboprofessionals 
variëren in diagnostiek, verzuimbegeleiding en geadviseerde behandeling bij deze aandoe-
ningen. Bedrijfsartsen zullen dikwijls in onzekerheid verkeren hoe ze met dergelijke 
aandoeningen om moeten gaan.  
 Er bestaat enige Nederlandse voor bedrijfsartsen relevante literatuur in de vorm van 
richtlijnen of artikelen in vakbladen of wetenschappelijke tijdschriften. Het Handboek Arbeid 
en Belastbaarheid bevat een katern over chronische-vermoeidheidssyndroom (Kroneman en 
Swanink, 1999) en een zeer recent katern over reumatische aandoeningen, waaronder 
fibromyalgie (Miedema en Rasker, 2004). Stecr (2004) heeft een werkwijzer ontwikkeld over 
het verwante terrein van de somatisatiestoornissen. Recent was een nummer van het 
Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg geheel gewijd aan onverklaarbare chronische 
klachten (TSG, 82, nr.6, 2004). Daarin staan veel voor de bedrijfsgeneeskunde relevante 
artikelen, bijvoorbeeld van Verhaak (2004) over definitie en omvang, van Vingerhoets (2004) 
over deze klachten in biopsychosociaal perspectief, en van Wijers (2004) over wet- en 
regelgeving rond deze klachten. Tenslotte verscheen voorjaar 2005 een rapport van de 
Gezondheidsraad (2005) over chronische-vermoeidheidssyndroom. In deze algemene 
literatuur worden verschillende therapieën besproken. Los van de vraag wat precies de 
oorzaak van ontstaan of voortbestaan van deze aandoeningen is, zijn er medicamenteuze en 
andere therapieën ontwikkeld waarvan een deel op effectiviteit is onderzocht. 

Bedrijfsartsen zullen echter naast deze algemene Nederlandse literatuur soms 
behoefte hebben aan toegankelijke internationale wetenschappelijke literatuur die antwoord 
geeft op de vragen waar zij bij de begeleiding van deze groep cliënten tegenaan lopen. Doel 
van dit rapport is te helpen deze literatuur te vinden. 
 
 
2.3. Doel en opzet van het rapport 
 
De belangrijkste doelstelling van het project “Zoekstrategieën voor de internationale literatuur 
over moeilijk objectiveerbare aandoeningen” is zoekstrategieën te ontwikkelen en te 
evalueren voor de literatuur die antwoord geeft op specifieke vragen van de bedrijfsarts of 
verzekeringsarts. We richten ons daarbij op Medline, de belangrijkste en vrij toegankelijke 
medisch wetenschappelijke database, en de bijbehorende zoekmachine Pubmed. Naast 
Medline zijn enkele niet vrij toegankelijke databases relevant: Embase (ook medisch en meer 
Europees georiënteerd), Cinahl (gericht op verpleegkundig onderzoek), Psycinfo (gericht op 
psychologisch onderzoek) en Oshrom (beperkt, maar met specifieke bedrijfsgeneeskundige 
literatuur). Deze databases vertonen een grote overlap. Medline bevat referenties van meer 
dan 4600 biomedische tijdschriften sinds 1966 en telt ruim 12 miljoen artikelen. Van artikelen 
met een samenvatting of abstract is dit abstract vermeld en de zoekmachine die Medline 
toegankelijk maakt, Pubmed, bevat links naar de volledige tekst van een aantal tijdschriften 
die elektronisch vrij toegankelijk zijn via internet.  
 Bij zoekstrategieën gaat het om juiste sets van trefwoorden waarmee men in data-
bases zoveel mogelijk relevante literatuur kan vinden. Naast het ontwikkelen en evalueren 
van dergelijke zoekstrategieën geven we ook advies voor het zoeken van de belangrijkste 
samenvattende literatuur, waaronder systematische reviews, en advies voor het zoeken van 
algemenere literatuur of literatuur die op zgn. achtergrondvragen (zie onder 3.1.) antwoord 
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geeft. Hierbij verwijzen we ondermeer naar websites die toegang geven tot reviews of 
richtlijnen. Sommige van deze websites zijn vrij toegankelijk, andere weer niet.  
 We beperken ons tot twee moeilijk objectiveerbare aandoeningen, namelijk 
fibromyalgie (FM) en het chronische vermoeidheidssyndroom (CFS). Ons uitgangspunt is dat 
dezelfde zoekstrategie in grote lijnen moet voldoen voor beide aandoeningen.  
 De opzet van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 3 wordt de methode toegelicht. 
Eerst wordt aandacht besteed aan het formuleren van praktijkvragen van bedrijfsartsen. 
Daarbij wordt  ingegaan op het binnen de evidence-based medicine benadering gangbare 
onderscheid tussen voorgrond- en achtergrondvragen. In 3.2. wordt beschreven hoe 
referentiebestanden van artikelen zijn samengesteld waarop de zoekstrategieën getest zijn. 
In 3.3. wordt de methode van ontwikkelen en testen van de zoekstrategieën besproken. 
Hoofdstuk 4 geeft de resultaten: de praktijkvragen (4.1.), de referentiebestanden (4.2.), de 
zoekstrategieën (4.3) en een zoekadvies voor samenvattende literatuur (4.4) en voor 
algemenere literatuur (4.5). In hoofdstuk 5 worden de bevindingen samengevat. Bij de 
notatie van zoektermen worden in het rapport Meshterms met een hoofdletter aangeduid en 
vrije tekstwoorden zonder hoofdletter. 
 Het is niet mogelijk om in dit rapport bedrijfsartsen inhoudelijk advies te bieden over 
hoe met moeilijk objectiveerbare aandoeningen om te gaan. Wel zal in een bijlage een 
overzicht van de relevante literatuur gegeven worden. Ook zal niet ingegaan worden op de 
werking van de zoekmachine Pubmed voor de database Medline. Hiervoor verwijzen we 
naar de handleiding (tutorial) van Pubmed en de helpfunctie links op de homepage onder 
Entrez Pubmed (www. pubmed.gov). Een informatieve recente Nederlandse handleiding is 
die van Marjan Loep en Faridi van Etten-Jamaludin (2004). Voorts geeft bijlage 5 van het 
boek Inleiding in evidence-based medicine (Offringa et al, 2003) een uitvoerige handleiding.  
 Er is veel discussie of verschillende moeilijk objectiveerbare aandoeningen gezien 
moeten worden als onderscheiden aandoeningen of als verschillende uitingsvormen van de 
groep functionele somatische syndromen of somatoforme verschijnselen (Goldenberg, 1999; 
Barsky  en Borus, 1999). Zie hiervoor ook de heftige discussies over fibromyalgie die in de 
editorials van het Journal of Rheumatology najaar 2003 (2003, 30:1666-1672) en voorjaar 
2004 (2004, 31: 627-639) gevoerd werden. Hoewel aanhangers van de verschillende stand-
punten dikwijls niet zoveel van mening verschillen wat betreft de geadviseerde behandelin-
gen zijn er wel accentverschillen. In dit rapport laten wij de literatuur over functionele 
somatische syndromen zonder verwijzing naar één van de twee door ons uitgekozen moeilijk 
objectiveerbare aandoeningen buiten beschouwing. Wil men echter met onze zoekstrate-
gieën literatuur zoeken over de bredere groep aandoeningen, dan kan men de termen voor 
de specifieke aandoeningen (Fibromyalgia en Fatigue syndrome, chronic) vervangen door 
termen als Somatoform disorders (Mesh), “functional somatic syndromes” (vrije tekstwoord) 
of “medically unexplained” (vrije tekstwoord).  
 Tenslotte, waar wordt gesproken over praktische vragen van bedrijfsartsen en de 
relevantie van artikelen voor bedrijfsartsen, mag men ook verzekeringsartsen en overige 
arboprofessionals lezen. De resultaten van dit project vinden ook hun weerslag in twee 
artikelen voor een vakblad, bijvoorbeeld voor het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekerings-
geneeskunde (TBV) in de serie ‘Voor de praktijk’. 
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3. Methode 
 
 
3.1. Het formuleren van praktijkvragen 
 
Bij aanvang van het project bestond een globaal idee over de vragen waar bedrijfsartsen 
mee geconfronteerd worden  bij de sociaal-medische begeleiding van mensen met een 
moeilijk objectiveerbare aandoening. Aan de hand van een korte literatuurstudie, een expert 
meeting, enkele onderzoeksbesprekingen en korte interviews met vier bedrijfsartsen en een 
verzekeringsarts zijn deze vragen geordend en preciezer geformuleerd in een aantal 
(clusters   van) praktijkvragen.  
 Een volgende stap was het overwegen of deze praktijkvragen door middel van gericht 
zoeken in Medline beantwoord konden worden en welk soort artikelen hierop antwoord geeft. 
Een gangbaar onderscheid binnen praktijkvragen is dat naar achtergrond- en 
voorgrondvragen (Sackett et al, 2000; Offringa et al, 2003). Achtergrondvragen gaan over 
algemene aspecten van een ziekte of een therapie, terwijl voorgrondvragen meer ingaan op 
een specifieke patiënt. Achtergrondvragen worden beantwoord in handboeken, richtlijnen of 
consensusdocumenten, of ook wel reviewartikelen. Voorgrondvragen kunnen het best 
beantwoord worden via een gerichte zoekactie in bijvoorbeeld Medline. Deze vragen zijn 
meestal tot een zgn. ‘PICO-structuur’ te herleiden, dat wil zeggen dat de oorspronkelijke 
vraag formeel is uit te schrijven in componenten die de patiënt, de interventie, de vergelijking 
en de uitkomstmaat precies beschrijven (Offringa et al, 2003; Kahn et al, 2003). Een begin-
nend arts zal vooral achtergrondvragen hebben. Bij meer ervaren artsen zullen vaker 
specifiekere, dus voorgrondvragen opkomen (Sacket et al,2000).   
 Het is de vraag of dit onderscheid tussen voorgrond- en achtergrondvragen voor de 
bedrijfsarts ook voor het onderwerp moeilijk objectiveerbare aandoeningen opgaat. In een 
syllabus over EBM voor bedrijfs- en verzekeringsartsen (Verbeek et al, zonder jaartal) 
worden de praktijkvragen van deze beroepsgroepen onderverdeeld naar gezondheids-
kundige, juridische en statistisch-epidemiologische, waarvan de eerste zich vervolgens weer 
lenen voor een onderscheiding naar voorgrond en achtergrond en een EBM-benadering. Het 
is bekend dat een deel van de praktijkvragen van bedrijfsartsen van statistisch-epidemiolo-
gische of juridische aard is (Schaafsma et al, 2004). Een tweede overweging is dat moeilijk 
objectiveerbare aandoeningen voor bedrijfsartsen veelal geen dagelijkse praktijk zijn. 
Verondersteld mag worden dat ze daar vooral algemene vragen over hebben.  
 In dit rapport maken we daarom onderscheid naar concrete vragen waar empirische 
studies of reviews een antwoord op geven (ónze voorgrondvragen waarvoor de EBM-
methode bij uitstek geschikt is) en vragen die algemener zijn of van meer beschouwelijke 
aard. Voor deze laatste is de EBM-methode minder geschikt en is men op andere bronnen 
aangewezen (ónze achtergrondvragen). Voor deze laatste vragen is besloten geen zoek-
strategie te ontwikkelen, maar wel zoekadviezen te geven 
 
 
3.2. Het samenstellen van referentiebestanden 
 
Het samenstellen van een referentiebestand of gouden standaard van artikelen kan op 
meerdere manieren gebeuren. Men kan een aantal jaargangen van relevante internationale 
tijdschriften handmatig of elektronisch doorlopen en op grond van titel of abstract de artikelen 
hieruit selecteren die antwoord geven op de gestelde vraag, die dus inhoudelijk tot de 
gouden standaard behoren (Bachman 2002; Haynes et al. 2004). Een tweede methode is 
het selecteren van treffers uit een groot databestand, bijvoorbeeld Medline, met behulp van 
een groot  ‘sleepnet’ aan Meshtermen en vrije tekstwoorden, waarna men vervolgens deze 
op titel of abstract beoordeelt op bruikbaarheid voor het referentiebestand. Een derde 
methode is de literatuurlijst van een recent consensusdocument of update artikel of een set 
recente artikelen doorzoeken op bruikbare referenties en hiermee, aangevuld via de sneeuw-
balmethode, een referentiebestand opbouwen. Tenslotte kan men experts raadplegen voor 
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bruikbare referenties. De methodes verschillen in bewerkelijkheid en in kwaliteit van het 
resulterende referentiebestand: sommige zullen een groter of relevanter deel van het geheel 
van bestaande artikelen beslaan. De methodes verschillen ook in het gemak waarmee de 
kwaliteit van de zoekstrategie getest kan worden. Zie hiervoor 3.3. 

Voor het referentiebestand voor fibromyalgie werd gekozen voor een combinatie van 
drie methoden: het doorzoeken van jaargangen van tijdschriften, de ‘sleepnet’methode, en 
het doorlopen van een consensusdocument en een recent updateartikel. Het testen van de 
zoekstrategieën op precisie (zie 3.3.) was hierdoor echter zeer bewerkelijk. Daarom werd 
voor het referentiebestand voor chronisch vermoeidheid syndroom de eerste methode, het 
doorzoeken van jaargangen van tijdschriften, toegepast.  

Het handmatig of elektronisch doorzoeken van jaargangen van tijdschriften gebeurde 
in eerste instantie door alle artikelen op titel of abstract te beoordelen. Dit was vanwege de 
grote aantallen bijzonder arbeidsintensief. Daarom is al snel elektronisch een selectie 
gemaakt van díe artikelen die fibromyalgie of  chronische-vermoeidheidssyndroom als 
Meshterm of vrije tekstwoord kenden.  
 De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van een kleine selectie van abstracts is 
onderzocht door de eerste twee auteurs beiden te laten beoordelen of deze artikelen tot de 
gouden standaard behoorden, en zo ja, bij welke praktijkvraag ze hoorden. 
 Het referentiebestand voor FM bestond in eerste instantie uit drie deelbestanden die 
via drie methoden verzameld waren. Deze zijn bij elkaar gevoegd en ontdubbeld. Dit bestand 
en het referentiebestand voor CFS werden weer gesplitst in deelbestanden: voor ieder 
(cluster van) praktijkvragen één. 
 
 
3.3. Het ontwikkelen, testen en verbeteren van zoekstrategieën 
 
Voor ieder van de (clusters van) voorgrondvragen werd een brede zoekstrategie ontwikkeld 
en daarnaast een advies hoe men de samenvattende literatuur en de algemene literatuur 
kan vinden.  
 Zoekstrategieën kunnen getest worden op artikelenbestanden die in omvang 
verschillen, en aan de hand van verschillende kwaliteitscriteria. Het artikelenbestand kan 
bestaan uit alle artikelen van de jaargangen van die tijdschriften waaruit men het referentie-
bestand heeft samengesteld, uit alle artikelen van de sleepnetmethode waaruit men het 
referentiebestand heeft samengesteld, of uit een totale database, bijvoorbeeld heel Medline. 
De kwaliteitscriteria voor een zoekstrategie zijn sensitiviteit, precisie, specificiteit en 
accuraatheid (Haynes et al, 2004). Deze begrippen worden aan de hand van tabel 1 toe-
gelicht.  Stel dat één jaargang van tien tijdschriften wordt doorgelopen, met in totaal 1000 
artikelen. Stel dat daarvan 50 tot het referentiebestand of de gouden standaard behoren. 
Dan zou een willekeurige zoekstrategie bijvoorbeeld kunnen resulteren in een opbrengst van 
100 gevonden artikelen, waarvan 30 die tot het referentiebestand  behoren. Twintig artikelen 
heeft men niet gevonden met de gehanteerde zoekstrategie. We zien dan een verdeling als 
in tabel 1. 
 
Tabel 1.  Mogelijk uitkomst bij het testen van een zoekstrategie 
 
Zoekstrategie Referentiebestand Niet referentiebestand Totaal 
art. gevonden 30   (a)  70   (b)  100  (a+b) 
art. niet gevonden 20   (c) 880  (d)  900  (c+d) 
totaal 50   (a+c) 950  (b+d) 1000 (a+b+c+d) 
  
De sensitiviteit is het deel van het referentiebestand dat gevonden wordt (a/a+c = 60%). 
De precisie is het deel van de opbrengst dat tot het referentiebestand behoort (a/a+b = 30%). 
De specificiteit is het deel van het gehele bestand dat terecht niet gevonden is (d/b+d = 93%). 
De accuraatheid is het deel van het gehele bestand dat accuraat geplaatst wordt (a+d/a+b+c+d = 
91%). 
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De twee meest gebruikte criteria om een zoekstrategie te beoordelen zijn sensitiviteit en 
precisie. Uiteindelijk wil men een zoekstrategie waarmee men een zo groot mogelijk deel van 
de relevante literatuur kan vinden (een hoge sensitiviteit), met zo min mogelijk niet relevante 
literatuur (een hoge precisie). In het algemeen gaat het een ten koste van het ander: hoe 
groter de sensitiviteit, des te meer niet relevante artikelen, hoe groter de precisie, des te 
meer relevante artikelen men mist. Het streven is een zoekstrategie met een optimale 
combinatie van sensitiviteit en precisie. 

Welk artikelenbestand men kiest om een zoekstrategie op te testen zal afhangen van 
de wijze waarop het referentiebestand is samengesteld. Meestal wordt een referentiebestand 
samengesteld door een aantal jaargangen van tijdschriften door te nemen, waarna getest 
word op precies hetzelfde bestand van tijdschriftartikelen (Haynes et al (2004), Bachmann 
(2003), Verbeek en Salmi (submitted). Het voordeel hiervan is dat sensitiviteit en precisie 
snel zijn te berekenen omdat alle artikelen van het bestand al beoordeeld zijn. Bij een klein 
aantal tijdschriften of jaargangen is het nadeel dat de precisieschatting niet erg betrouwbaar 
is. De zoekstrategie is uiteindelijk bedoeld voor grote databases, bijvoorbeeld heel Medline, 
en bij een andere selectie van tijdschriften of jaargangen zal de precisie afwijken. Als het 
referentiebestand mede op basis van literatuurverwijzingen en experts is samengesteld, dan 
kan een zoekstrategie niet op een bepaalde set van jaargangen van tijdschriften worden 
getest. Dan zal de zoekstrategie op het totale Medlinebestand getest moeten worden. Voor 
de bepaling van de sensitiviteit maakt dit niet uit, maar voor de bepaling van de precisie 
betekent dit dat voor elke zoekstrategie of aanpassing daarvan de opbrengst steeds stuk 
voor stuk op titel of abstract moet worden bekeken. Dit is heel bewerkelijk. Daarom is in dit 
project bij het testen op het hele Medlinebestand een verkorte procedure gevolgd om de 
precisie te testen: alleen de eerste 50 treffers zijn doorlopen.  
 Voor het ontwikkelen van een zoekstrategie werd de volgende procedure gevolgd: 
eerst werden oplossingen die Pubmed standaard aanbiedt geprobeerd, zoals een Meshterm 
die de aandoening aanduidt in combinatie met bepaalde subheadings, of ‘clinical queries’, 
dat wil zeggen standaard sensitieve of specifieke zoekstrategieën voor vragen van prognos-
tische, diagnostische, therapeutische of etiologische aard bij een bepaalde aandoening. 
Voldeden deze niet bij het uittesten, dan werden ingewikkelder strategieën geprobeerd, 
bestaande uit combinaties van de ziekteterm met Meshterms of vrije tekstwoorden. Steeds 
werden eerst bekende en voor de hand liggende Meshterms gecombineerd tot een 
zoekstrategie, vervolgens werden de Meshterms hieruit verwijderd die geen relevante 
literatuur opleverden. Daarna werden de artikelen uit het referentiebestand die met deze 
strategie niet gevonden werden doorgelopen op de Meshterms waarmee ze geïndexeerd 
waren en eventueel op relevante vrije tekstwoorden.  
 In eerste instantie zijn zoekstrategieën voor de aandoening fibromyalgie ontwikkeld, 
getest en verbeterd. Deze zoekstrategieën zijn vervolgens weer getest op het referentie-
bestand voor chronische-vermoeidheidssyndroom en verbeterd. De zoekstrategieën zijn 
steeds getest op artikelenbestanden vanaf 1999. 
 
 
3.4. Zoekadviezen voor de samenvattende literatuur en algemene literatuur  
 
Reviews over bepaalde onderwerpen bieden een overzicht van de stand van zaken en/of 
een samenvatting van onderzoek. Bij algemene of ‘narrative’ reviews over aandoeningen 
bestaat dikwijls geen duidelijkheid over de volledigheid van de aangehaalde literatuur en de 
kwaliteit van de conclusies die op basis van de literatuur worden getrokken. Systematische 
reviews gaan over een bepaald aspect van een (groep van ) aandoening(en), meestal de 
effectiviteit van een therapie, en er wordt precies aangegeven hoe literatuur gezocht is, 
welke inclusiecriteria gehanteerd worden, en hoe resultaten samengevat worden.  

Voor de samenvattende literatuur over therapieën voor FM en CFS zijn drie bronnen 
geraadpleegd: de Cochrane database van systematische reviews, de Cochrane database 
van abstracts van reviews van effectstudies (een database van reviews die door de 
Cochrane Collaboration van voldoende kwaliteit is bevonden), en Pubmed clinical queries, 
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afdeling systematic reviews. Voor de samenvattende literatuur over arbeid en FM en CFS 
zijn deze databases niet gehanteerd omdat deze databases zich meestal beperken tot 
therapieën. In dit geval is gekozen voor een inperking van de brede zoekstrategie. 

Voor algemene en meer beschouwende literatuur over FM en CFS, bijvoorbeeld over 
de diagnosestelling en over het wetenschappelijk discours rond objectiveerbaarheid zijn 
inperkingen van Pubmed strategieën uitgangspunt geweest plus het raadplegen van diverse 
vrij of met abonnement toegankelijke websites.  
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4. Resultaten 
 
 
4.1. De formulering van de praktijkvragen 
 
Na een korte literatuurstudie, een expert meeting, enkele researchbijeenkomsten en 
gesprekken met vier verzekeringsartsen en een bedrijfsarts hebben we vier (groepen van) 
praktijkvragen geformuleerd: 
 
1) Therapieën. 
Welke bedrijfsgeneeskundige, psychologische of fysiotherapeutische behandelingen komen 
in aanmerking bij moeilijk objectiveerbare aandoeningen? Achtergrond is dat de bedrijfsarts 
met een onderbouwd advies dient te komen en dat hij/zij sinds kort de mogelijkheid heeft te 
verwijzen. Hiervoor is kennis over relevante therapieën noodzakelijk. In eerste instantie, bij 
het ontwikkelen van een zoekstrategie voor FM, was besloten medicamenteuze behandeling 
hierbuiten te laten, omdat in het algemeen de huisarts of medische specialist zich hiermee 
bezighoudt. Later, bij het testen van de zoekstrategie op het CFS-referentiebestand, werd 
besloten medicamenteuze behandeling toch mee te nemen. 
 
2) Arbeid en belastbaarheid. 
Hoe is de belastbaarheid, in hoeverre zijn mensen met moeilijk objectiveerbare aandoenin-
gen arbeidsongeschikt en welke factoren zijn op deze beide zaken van invloed? Hoe is het 
natuurlijk beloop bij de aandoening, hoe is in het algemeen de prognose t.a.v. werk(hervat-
ting). Achtergrond is dat de bedrijfsarts een referentiekader wil hebben voor consulten met 
dergelijke patiënten.  
 
3) Diagnose. 
Wat zijn de criteria om tot de betreffende aandoening te besluiten en hoe wordt de diagnose 
gesteld? Achtergrond is dat een bedrijfsarts de mogelijkheid wil hebben een diagnose te 
toetsen, of de mogelijkheid iemand naar het juiste specialisme te verwijzen. 
 
4) Wetenschappelijk discours. 
Wat is de stand van zaken in het wetenschappelijk discours rond de objectiveerbaarheid van 
de desbetreffende aandoeningen? Achtergrond is dat de bedrijfsarts wil weten welke stand-
punten globaal worden ingenomen, omdat men niet het risico wil lopen zelf een achterhaald 
standpunt te hanteren.  
 
 De eerste twee vragen rekenen we tot voorgrondvragen, waar artikelen over empi-
risch onderzoek, of reviews daarvan een antwoord op zullen geven. Hiervoor zijn zoek-
strategieën te ontwikkelen. De laatste twee vragen zijn typische achtergrondvragen. Hiervoor 
wordt niet zozeer een zoekstrategie maar een zoekadvies gegeven.  
 
 
4.2. Het samenstellen van de referentiebestanden voor fibromyalgie (FM) en 
chronische-vermoeidheidssyndroom (CFS) 
 
Fibromyalgie 
De Meshterm Fibromyalgia werd in 1989 in Medline geïntroduceerd. Met terugwerkende 
kracht zijn vanaf 1966 2870 artikelen onder deze Meshterm geïndexeerd, met het vrije 
tekstwoord fibromyalgia erbij zijn dat er 3396. Vanaf 1999 gaat het in totaal om 1509 
artikelen. 
 Voor het samenstellen van een referentiebestand voor FM werden drie methodes 
gecombineerd. Van tien tijdschriften werden de jaargangen doorgelopen vanaf 1999 tot 
medio 2004. Het ging om vier algemene medische toptijdschriften, drie bedrijfsgenees-
kundige tijdschriften, en drie medisch specialistische tijdschriften met aandacht voor FM. 
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Voor de ‘sleepnet’ methode werden de zoektermen gebruikt die Haafkens en van Dijk 
ontwikkelden voor arbeidsrelevante geneeskundige literatuur, aangevuld met enkele termen 
die  Varekamp et al ontwikkelden voor een literatuurstudie naar behoud van werk bij  
chronisch zieke werknemers (Haafkens et al, submitted; Varekamp et al, submitted). 
Tenslotte werden een consensusdocument en een recent update-artikel nagelopen op 
bruikbare referenties (tabel 2) 
 
 
Tabel 2. Referentiebestand voor fibromyalgie  
 

Tijdschriften aantal geschikte   (aantal artikelen  
artikelen               dat over FM ging)  

BMJ       2                             (3) 
N Engl J Med       0                             (0) 
Lancet       1                             (2) 
J Occup Environ Med        2                             (4) 
Scand J Work Env Health       0                             (0) 
Occup Environ Med       0                             (0) 
Arthritis Rheum     14                            (60) 
J Rheumatol     34                          (162) 
Clin Rheumatol       7                            (19) 
Ann Intern Med        2                            (10) 
Zoektermen werk1)     22                            (36) 
Consensusdoc. FM2)     13                            (93) 
Update FM3)     10                            (60) 
Totaal     92                          (449) 

 
1) Gebruikte termen:  ("return to work"[All Fields] OR "workplace"[all fields] OR "employment"[all fields] 
OR "employment status"[All Fields] OR "work disability"[All Fields] OR "sick leave"[all fields] OR "job 
satisfaction"[all fields] OR "work ability"[All Fields] OR employability[All Fields] OR "occupational 
medicine"[all fields] OR "rehabilitation, vocational"[all fields] OR "occupational health"[all fields] OR 
"disability management"[All Fields] OR "occupational medicine" [All Fields] OR "work capacity 
evaluation" [All Fields] OR "job performance" [All Fields] OR "occupational rehabilitation" [ All Fields] 
OR work capacity [ All Fields]) AND ("english"[Language]) AND ("1999/01/01"[PDAT] : "3000"[PDAT]). 
Deze gecombineerd met de term Fibromyalgia.  
2) A.K Jain et al. Fibromyalgia Syndrome: Canadian Clinical Working Case Definition, Diagnostic and 
Treatment Protocols - A Consensus Document. Journal of Musculoskeletal Pain, 11 (4) 2003 3-107. 
3) DL Goldenberg, Pathogenesis and treatment of fibromyalgia in adults. UpTODate online, dec. 2003. 
Nagelopen voor alle referenties vanaf 1999 (=60). 
 
 
Het selecteren van artikelen voor het referentiebestand was soms lastig. Artikelen zonder 
abstract werden wel meegenomen als het om editorials of reviews ging, maar de beoordeling 
op titel blijft lastig, de mogelijkheid van een gemist relevant artikel kan niet worden uitgeslo-
ten. De beoordeling of artikelen op praktijkvraag 2 antwoord gaven was lastig omdat 
artikelen dikwijls slechts zijdelings over arbeid gaan, of ze gaan over bijverschijnselen van 
FM die wellicht iets over de belastbaarheid zeggen; heel duidelijk is de grens tussen bruik-
bare en niet bruikbare artikelen niet. 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij het beoordelen van artikelen is onderzocht 
door 13 abstracts aan een tweede beoordelaar voor te leggen (CH). Zeven daarvan behoor-
den tot titels die de eerste beoordelaar makkelijk te beoordelen vond. De tweede beoorde-
laar kwam in vijf van de zeven tot dezelfde beoordeling, éénmaal tot een andere, en was 
éénmaal in twijfel. Van zes abstracts die de eerste beoordelaar moeilijk om te beoordelen 
vond was de overeenstemming veel geringer: slechts bij één van de zes abstracts kwam de 
tweede beoordelaar tot dezelfde beoordeling. 
 Tabel 2 laat zien dat de algemene medische toptijdschriften weinig referenties 
opleverden, evenals de bedrijfsgeneeskundige tijdschriften. Het totale referentiebestand voor 
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FM bestond uiteindelijk, na ontdubbelen,  uit 92 artikelen, waarvan 62 uit de eerste bron 
(tijdschriften),  22 uit de tweede bron (een sleepnet aan zoektermen) en 23 uit de derde bron 
(consensusdocument en update-artikel). Het bestand is weer naar vier deelbestanden 
opgedeeld, afhankelijk van praktijkvraag: 38 voor vraag 1 over therapie, 33 voor vraag 2 over 
arbeid en belastbaarheid, één voor vraag 3 over diagnose, en 26 artikelen gaan in op vraag 
4 over het wetenschappelijk discours. 
 
Chronische-vermoeidheidssyndroom 
De Meshterm ‘Fatigue syndrome, chronic’ werd in 1990 in Medline geïntroduceerd. Met 
terugwerkende kracht zijn vanaf 1966 2540 artikelen onder deze Meshterm geïndexeerd, 
met het vrije tekstwoord ‘chronic fatigue syndrome’ erbij zijn dat er 2890. Vanaf 1999 gaat 
het in totaal om 1214 artikelen. 

Voor chronische-vermoeidheidssyndroom is het referentiebestand op een andere 
manier samengesteld dan voor FM, namelijk alleen op basis van het elektronisch doorzoe-
ken van de jaargangen van een aantal tijdschriften. Dit omdat, zoals eerder vermeld,  met 
een dergelijk referentiebestand de precisie van zoekstrategieën veel sneller is vast te stellen. 
In totaal werden 27 tijdschriften doorgenomen over de periode 1-1-1999 tot zomer/najaar 
2004. Het ging om zes algemene medische tijdschriften, waaronder drie toptijdschriften, vijf 
bedrijfsgeneeskundige tijdschriften, vijf interne geneeskunde- of reumatologietijdschriften, 
zes medisch psychologische of psychiatrische tijdschriften, één revalidatietijdschrift en vier 
sociaal geneeskundige of sociaal wetenschappelijke tijdschriften (tabel 3). 
 
 
Tabel 3. Referentiebestand chronisch vermoeidheids syndroom  
 

Tijdschriften aantal geschikte   (aantal artikelen  
artikelen               dat over CFS ging) 

BMJ           4                            (22) 
N Engl J Med            0                              (0) 
Lancet           2                            (35) 
J Family Practice           0                              (0) 
Med J Aust           4                              (9) 
QJM           3                            (13) 
J Occup Environ Med            0                              (5) 
Scand J Work Environ 
Health 

          0                             (0) 

Occup Environ Med           0                             (2) 
AAOHN J           1                             (1) 
Work           0                             (0) 
Ann Intern Med            3                           (10) 
Arch Intern Med           2                           (14) 
Intern Med           1                             (4) 
J Rheumatol           1                           (11) 
Arthritis & Rheum           0                             (1) 
J Psychosom Res         15                           (48)  
Psychosom Med           4                           (19) 
Am J Psychiatry           2                           (11) 
J Applied Psycholoy           0                             (0) 
Psychother Psychosom           3                             (6) 
Int J Behav Med           1                             (1) 
J Rehabil Med           0                             (0) 
Am J Public Health           0                             (0) 
Am J Epidemiol           0                             (3) 
Int J Epidemiol           0                             (1) 
Soc Sci Med           0                             (7) 
Totaal         46                         (223) 
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Zeven van de 27 tijdschriften hadden geen enkel artikel over CFS, de overige bevatten in 
totaal  223 artikelen over CFS. Evenals bij FM leverden de bedrijfsgeneeskundige tijdschrif-
ten vrijwel geen referenties op. Waar reumatologietijdschriften voor FM de meeste 
referenties opleverden gold dit hier voor tijdschriften op gebied van psychologie en 
psychosomatiek. Het Journal of Psychosomatic Research leverde zelfs een derde van het 
totaal aantal referenties.  

Het selecteren van de artikelen voor het referentiebestand was net zo lastig als dat 
voor FM was en grotendeels om dezelfde redenen. De praktijkvraag die de minste proble-
men gaf was de vraag naar therapieën voor CFS. De vraag die de meeste problemen gaf 
was die naar CFS en arbeid of belastbaarheid en de factoren die daarop van invloed zijn. 
Artikelen gaan dikwijls over mogelijke oorzaken of bijverschijnselen van CFS. Oorzaken 
vallen onder etiologie en dus buiten onze vraagstelling. Bijverschijnselen kunnen soms direct 
met functioneren of belastbaarheid samenhangen en kunnen er wel onder vallen. Maar juist 
bij deze aandoeningen is het onderscheid tussen oorzaak en bijverschijnsel niet altijd 
duidelijk. Artikelen over vraag 4 naar het wetenschappelijk discours waren niet altijd 
makkelijk te beoordelen, omdat ze dikwijls op titel interessant leken maar dan editorials 
betroffen waarbij abstracts ontbraken. Sowieso waren er niet veel artikelen over de twee 
achtergrondvragen. Ook bij reviews ontbrak vaak een abstract, wat het lastig maakt de 
relevantie te bepalen. Tenslotte dient opgemerkt dat veel van de 223 treffers afvielen omdat 
het ging om ingezonden brieven. Daarmee vielen ze buiten het referentiebestand, en 
daarmee wordt automatisch de precisie van een zoekstrategie verlaagd.  
Van de 46 uiteindelijk gevonden artikelen gaven er drie en twintig artikelen antwoord op 
vraag 1 naar therapieën, 20 op vraag 2 naar arbeid, drie op vraag 3 naar diagnostiek en 13 
artikelen gaven antwoord op vraag 4 naar het wetenschappelijk discours. 
 
 
4.3. De ontwikkeling en evaluatie van zoekstrategieën  
 
4.3.1. Een zoekstrategie voor therapieën en moeilijk objectiveerbare aandoeningen  
 
Eerst is een zoekstrategie voor fibromyalgie ontwikkeld. Vervolgens werd, deels voortbou-
wend op de bevindingen voor FM, hetzelfde gedaan voor chronische-vermoeidheids-
syndroom. 
 
Fibromyalgie 
In tabel 4 worden een aantal nuttige stappen getoond voor FM. Niet alle stappen die 
uitgeprobeerd zijn staan hier vermeld. Steeds werd de zoekstrategie op het Medlinebestand 
vanaf 1999 getest, verder werden geen limiteringen toegepast. Het testen op het hele 
Medlinebestand betekent dat artikelen die de praktijkvraag beantwoorden tot het 
referentiebestand kunnen behoren, maar dat hoeft niet. Het Medlinebestand is immers 
ruimer dan de bronnen waaraan het referentiebestand is ontleend. Alle strategieën zijn 
getest op sensitiviteit en als deze redelijk was op precisie. Voor het testen van de precisie 
werden meestal alleen de eerste 50 treffers op titel of abstract nagelopen. Soms werd een 
zoekstrategie waarvan meteen de hoge precisie opviel in een uiteindelijke zoekstrategie 
meegenomen. Het referentiebestand bestond uit 38 artikelen.  
 Stap 1 laat zien dat de meest voor de hand liggende subheading bij FM, namelijk 
therapy, al redelijk hoog scoort op sensitiviteit en precisie. De precisie is niet heel hoog, 
omdat hier veel medicamenteuze therapieën meegenomen worden die bij ons buiten de 
vraag vielen. Stap 2 laat zien dat de subheading rehabilitation een lage sensitiviteit geeft, 
maar een verrassend hoge precisie; reden om te overwegen deze stap in een latere 
zoekstrategie mee te nemen. Stap 3 en 4 laten zien dat met de clinical queries optie van 
Pubmed relatief veel artikelen gemist worden. Vervolgens hebben we gekeken naar 
combinaties van relevante Meshtermen: Occupational medicine, Rehabilitation, 
Rehabilitation vocational, Exercise, Physical therapy techniques, en Psychotherapy (stap 5). 
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Stap 5 gaf nog steeds een matige sensitiviteit. Om deze strategie te verbeteren werden ten 
eerste Meshterms verwijderd die niets opleverden: Occupational medicine, en Rehabilitation 
vocational. Vervolgens werden Meshtermen toegevoegd waarmee artikelen van het 
referentiebestand die tot nu toe werden gemist geïndexeerd zijn: Mind-body and relaxation 
techniques, en Patient education. Tenslotte is deze set Meshterms gecombineerd met FM 
[Mesh]/rehabilitation (stap 2). 
 
 
Tabel 4. Het testen van zoekstrategieën voor fibromyalgie en bedrijfsgeneeskundig 
relevante therapieën (praktijkvraag 1). 
 
Stap Zoekstrategie Treffers in 

Medline 
Sensitiviteit  
% (aantallen) 

Precisie* 
% (aantallen) 

1 FM**[Mesh]/therapy*** 432  84  (32/38)  48   (24/50) 
2 FM [Mesh]/rehabilitation   54 13     (5/38) 68   (34/50) 
3 FM clin.quer., therapy (sens.)**** 419 79   (30/38)  
4 FM clin.quer., therapy (spec.) 165 50   (19/38)  
5 (FM [Mesh] AND (Occupational medicine OR 

Rehabilitation OR Rehabilitation, vocational OR 
Exercise OR Physical therapy techniques OR 
Psychotherapy) 

218 79   (30/38)  

6 ((FM [Mesh] / rehabilitation) OR (FM [Mesh] AND 
(Psychotherapy OR Exercise OR Physical therapy 
techniques OR Rehabilitation OR Patient education 
OR Mind-body and relaxation techniques)). 

251  87  (33/38)  58  (29/50) 

* De zoekstrategie wordt op het hele Medlinebestand getest en niet op  een selectie van 
tijdschriftjaargangen. Om de precisie vast te stellen worden niet alle treffers, maar slechts de eerste 50 
nagelopen. Artikelen die de praktijkvraag beantwoorden kunnen tot het referentiebestand van 38 
artikelen behoren, maar dat hoeft niet.  
** Voor FM typt men Fibromyalgia. 
*** De slash duidt op het gebruik van een subheading. 
**** Clinical queries zijn standaard sensitieve of specifieke zoekstrategieën van Pubmed voor vragen 
van prognostische, diagnostische, therapeutische of etiologische aard bij een bepaalde aandoening. 
 
 
Zoekstrategie stap 6 is vooralsnog het meest veelbelovend. Inspectie van artikelen uit het 
referentiebestand die niet gevonden werden leert dat dit dikwijls reviews betreft die summier 
geïndexeerd zijn.  
 Zou men de zoekstrategie stap 6 willen verbeteren dan is te overwegen sommige  
Meshterms door algemenere te vervangen. De Meshterms zijn geordend in een boom-
structuur; bij gebruik van algemene Meshterms worden de daaronder liggende specifieke 
meegenomen, tenzij anders opgegeven. Daarom loont het de moeite om (via de Mesh 
browser van Pubmed) de boomstructuur van gebruikte Meshterms te inspecteren. Zo is 
Complementary therapies (alternatieve therapieën) de bovengelegen Meshterm voor Mind-
body and relaxation techniques. Andere Meshterms onder Complementary therapies zijn o.a. 
Acupuncture therapy, Homeopathy, en Musculoskeletal manipulations. Exercise Movement 
techniques is een bovengelegen term voor Exercise. Andere Meshterms daaronder zijn o.a. 
Walking en Exercise therapy. Ook Human activities is een bovenliggende Meshterm van 
Exercise. Andere Meshterms daaronder zijn o.a. Activities of daily living, Work, en Work 
schedule tolerance. Bijlage 1 bevat de definities van hier genoemde Meshterms plus de 
plaats in de boomstructuur van samenhangende Meshterms. In de volgende alinea wordt 
stap 6 verbeterd door hoger gelegen Meshterms te kiezen.  
 
Chronische-vermoeidheidssyndroom 
Voor het ontwikkelen van de zoekstrategie op het referentiebestand voor chronische-
vermoeidheidssyndroom (CFS) werd een soortgelijke procedure gevolgd als voor FM. Er 
waren twee verschillen. Ten eerste werd n.a.v. een bijeenkomst met experts besloten dat 
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ook medicamenteuze behandelingen meegenomen moesten worden bij de praktijkvraag 
naar therapieën. Daar is vervolgens ook naar gezocht bij het samenstellen van het 
referentiebestand. Ten tweede gebeurde het testen van zoekstrategieën op een kleiner 
artikelenbestand, namelijk de artikelen over CFS van de jaargangen van de tijdschriften 
waaruit het referentiebestand was samengesteld. Dat maakte dat de precisie veel sneller 
was vast te stellen, omdat alle treffers al een keer op hun geschiktheid voor het 
referentiebestand waren beoordeeld. Naast sensitiviteit en precisie werd ook hun product 
steeds berekend. Het referentiebestand bestond uit 23 artikelen, waarvan één over 
medicatie en één over voedingssupplementen.  

In tabel 5 worden een aantal veelbelovende stappen getoond voor CFS. Niet alle 
stappen die zijn uitgeprobeerd staan hier vermeld. 

 
 

Tabel 5. Het testen van zoekstrategieën voor chronische-vermoeidheidssyndroom en 
therapieën (praktijkvraag 1). 
 
Stap Zoekstrategie Treffers in 

referentie-
tijdschriften 
(in Medline) 

Sensitiviteit 
% (aantallen) 

Precisie 
% (aantallen) 

1 CFS* [Mesh]/therapy**  70 (317) 91     (21/23) 30     (21/70) 
2 CFS [Mesh]/rehabilitation   4 (22)  4        (1/23) 25         (1/4) 
3 CFS clin.quer., therapy (sens.)***  52 (552) 57     (13/23) 25     (13/52) 
4 CFS clin.quer., therapy (spec.)  14 (90) 39       (9/23) 64       (9/14) 
5 (CFS [Mesh]/rehabilitation) OR (CFS [Mesh] 

AND (Psychotherapy OR Exercise OR 
Physical therapy techniques OR 
Rehabilitation OR Patient education OR 
Mind-body and relaxation techniques))). 

 45 (184) 57     (13/23) 29     (13/45) 

6 (CFS [Mesh]/rehabilitation OR (CFS [Mesh] 
AND (Psychotherapy OR Exercise movement 
techniques OR Physical therapy techniques 
OR Rehabilitation OR Patient education OR 
Complementary therapies  OR Dietary 
supplements))). 

 48 (201) 70     (16/23) 33     (16/48) 

 
* Voor CFS typt men Fatigue syndrome, chronic. 
** De slash duidt op het gebruik van een subheading. 
*** Clinical queries zijn standaard sensitieve of specifieke zoekstrategieën van Pubmed voor vragen 
van prognostische, diagnostische, therapeutische of etiologische aard bij een bepaalde aandoening. 
Hier is geen limitering op publicatiedatum gesteld. 

 
 

Stap 1 laat zien dat de meest voor de hand liggende aanpak, CFS met subheading therapy, 
al veelbelovend is qua sensitiviteit. De geringe precisie is gevolg van het grote aantal 
referenties die ingezonden brieven betreffen (comments/letters). Stap 2, 3 en 4 leveren net 
als bij FM niet heel bevredigende resultaten op. De uiteindelijk samengestelde zoekstrategie 
voor FM wordt in stap 5 getoond. Deze heeft voor het CFS-bestand een lage sensitiviteit. 
Inspectie van artikelen die met deze zoekstrategie niet gevonden worden levert een aantal 
mogelijk bruikbare Meshterms: Walking, Homeopathy, en Dietary Supplements. In stap 6 
worden de twee Meshterms Exercise en Mind-body and relaxation techniques door een 
hoger gelegen Meshterms vervangen (resp. Exercise Movement techniques en 
Complementary techniques) waardoor Walking en Homeopathy nu meegenomen worden, en 
tevens wordt Dietary supplements toegevoegd. Stap 6 laat zien dat de sensitiviteit en 
precisie wat hoger uitkomen, maar stap 1 blijft toch beter.  
 Conclusie: de beste zoekstrategie om therapieën op gebied van CFS te vinden is 
simpelweg CFS [MeSH] met subheading therapy.  
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Verdere overwegingen bij zoeken naar literatuur over therapieën: 
- Ook al is de subheading therapy de simpelste manier om literatuur over therapieën te 
vinden, als men op zoek is naar specifieke therapieën op het fysieke dan wel het mentale, 
dan wel het alternatieve vlak, dan biedt de zoekstrategie onder stap 6 veel aanknopings-
punten. Zoekt men specifiek medicamenteuze therapieën, dan is de subheading drug 
therapy te overwegen.  
– Bij het testen van de zoekstrategieën zijn als zoektermen steeds Meshterms gebruikt. Te 
overwegen is dezelfde termen ook als vrije tekstwoorden op te nemen. Een voordeel hiervan 
is dat tevens recente nog niet geïndexeerde artikelen dan gevonden worden. 
- Sommige artikelen hebben als Meshterm Physician-patient relation. Deze term heeft niet 
betrekking op een therapie, maar gezien het belang dat in de literatuur gehecht wordt aan 
een goede arts-patiëntrelatie bij de behandeling is deze Meshterm te overwegen. 
 
 
4.3.2. Een zoekstrategie voor arbeid en moeilijk objectiveerbare aandoeningen. 
 
Eerst is een zoekstrategie voor fibromyalgie ontwikkeld, vervolgens werd, deels voortbou-
wend op de bevindingen voor FM, hetzelfde gedaan voor chronische-vermoeidheidssyn-
droom.  
 
Fibromyalgie 
In tabel 6 worden een aantal veelbelovende stappen getoond voor FM. De werkwijze was 
dezelfde als in de vorige paragraaf. Wel werden Meshterms in de zoekstrategieën ook als 
vrije tekstwoorden ingevoerd, omdat artikelen over arbeidsgerelateerde onderwerpen binnen 
PubMed minder zorgvuldig geïndexeerd worden. Het referentiebestand bestond uit 33 
artikelen. 
 De eerste twee stappen laten zien dat FM met subheadings een te geringe sensitivi-
teit heeft. Wel is de subheading economics veelbelovend vanwege de hoge precisie, dus het 
overwegen waard om in een latere zoekstrategie mee te nemen. Stap 3 en 4 laten zien dat 
clinical queries, prognosis ook een lage sensitiviteit geven. Stap 5 had als uitgangspunt de 
17 Meshterms en vrije tekstwoorden die als sleepnet fungeerden voor het zoeken van 
arbeidsgerelateerde artikelen voor het referentiebestand. Daar zijn vervolgens de termen uit 
verwijderd die überhaupt geen treffers opleverden of geen relevante artikelen. Er bleven vier 
Meshterms en vier vrije tekstwoorden over die vervolgens in een zoekstrategie gecombi-
neerd zijn met FM/economics als subheading. De sensitiviteit van deze strategie was 16/33. 
Dat is teleurstellend, want 15 van deze 16 treffers waren met de sleepnetmethode aan het 
referentiebestand toegevoegd, dus het was logisch dat deze gevonden zouden worden.  
 Vervolgens zijn artikelen die met stap 5 niet gevonden werden op Meshterms en 
mogelijke vrije tekstwoorden doorgenomen. Opvallend was dat deze artikelen meestal niet 
direct met werk te maken hadden en geen arbeidsgerelateerde uitkomstmaten hebben, maar 
aandacht besteden aan het natuurlijk beloop van de ziekte of aan beperkingen die mensen 
met FM hebben die van invloed kunnen zijn op hun werkvermogen. Met name gaat het 
daarbij om cognitief functioneren, bijv. geheugen, concentratievermogen. Inspectie van deze 
artikelen leverde een lange lijst van op het oog nogal algemene Meshterms en vrije tekst-
woorden op, zoals Prognosis, Follow-up studies, Attention, Mental recall, of het vrije 
tekstwoord cognitive *function*, en de op het oog bruikbare Meshterm Disability evaluation. 
Besloten is alleen deze laatste toe te voegen. Dat levert (stap 6) nog altijd een magere 
sensitiviteit op, gecombineerd met een redelijke precisie.  
 Tenslotte zijn de wel gevonden artikelen geïnspecteerd op mogelijk bruikbare 
Meshterms. Dat leverde de volgende Meshterms op: Absenteeism, Cost of illness, Employer 
Health Costs, Disabled persons, Activities of daily living, Exercise, en Exercise test. 
Uiteindelijk is toch besloten het bij stap 6 te laten en te kijken of deze strategie op het CFS-
referentiebestand verbeterd kan worden. De daar verbeterde strategie is uiteindelijk weer op 
het FM-bestand getoetst (stap 7). 
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Tabel 6. Het testen van zoekstrategieën voor fibromyalgie en arbeid (praktijkvraag 2) 
 
Stap Zoekstrategie Treffers in 

Medline 
Sensitiviteit 
% (aantallen) 

Precisie* 
% (aantallen) 

1 FM** [Mesh]/epidemioloy***  155 15      (5/33)  
2 FM [Mesh]/economics    19 12      (4/33)  46       (6/13) 
3 FM clin.quer., prognosis (sens.)****  419 42    (14/33)    8       (4/50) 
4 FM clin.quer., prognosis (spec.)    64 12      (4/33)  
5 (FM/economics OR (FM AND (Sick leave OR 

Occupational health OR Workplace OR 
Employment OR “work ability”***** OR 
“employment status” OR “work disability” OR 
“work capacity”))) 

  55 48    (16/33)  

6 (FM/economics OR (FM AND (Sick leave OR 
Occupational health OR Workplace OR 
Employment OR Disability evaluation OR “work 
ability” OR “employment status” OR “work 
disability” OR “work capacity”))) 

  101 55    (18/33) 29   (29/101) 

7 (FM/economics OR (FM AND (Sick leave OR 
Occupational health OR Workplace OR 
Employment OR Disability evaluation OR 
Exercise test OR Quality of life OR Cognition 
OR Exercise OR Severity of illness index OR 
“work ability” OR “employment status” OR 
“work disability” OR “work capacity” OR 
“functional impairment” OR disability OR 
“physical functioning”))) 

473 67   (22/33)  

 
* De zoekstrategie wordt op het hele Medlinebestand getest en niet op  een selectie van 
tijdschriftjaargangen. Om de precisie vast te stellen worden niet alle treffers, maar slechts de eerste 50 
nagelopen. Artikelen die de praktijkvraag beantwoorden kunnen tot het referentiebestand van 33 
artikelen behoren, maar dat hoeft niet.  
** Voor FM typt men Fibromyalgia. 
*** De slash duidt op het gebruik van een subheading. 
**** Clinical queries zijn standaard sensitieve of specifieke zoekstrategieën van Pubmed voor vragen 
van prognostische, diagnostische, therapeutische of etiologische aard bij een bepaalde aandoening. 
***** Termen die geen Meshterm zijn en uit twee of meer woorden bestaan dienen tussen 
aanhalingstekens geplaatst. 
 

 

Chronische-vermoeidheidssyndroom  
Bij de zoekstrategie op het referentiebestand voor chronische-vermoeidheidssyndroom 
(CFS) werden in beginsel dezelfde stappen gevolgd als bij FM. Het referentiebestand 
bestond uit 20 artikelen. In tabel 7 worden de belangrijkste stappen getoond voor CFS.  
De eerste twee stappen leverden net als bij FM een te lage sensitiviteit. In stap 3 wordt de 
uiteindelijke zoekstrategie voor FM uitgeprobeerd, met bedroevend lage sensitiviteit. 
Inspectie van de niet gevonden artikelen op de Meshterms waarop deze waren geïndexeerd 
en op geschikte vrije tekstwoorden in de abstracts leverde een aantal suggesties. Deze zijn 
alle meegenomen in stap 4 die daarmee een ruime zoekstrategie wordt. Deze strategie 
levert natuurlijk een veel hogere sensitiviteit op, namelijk van 95%, in combinatie met toch 
een redelijk hoge precisie. Deze strategie getoetst op het FM referentiebestand leverde 
echter weer een lagere sensitiviteit op, namelijk van 67%, maar deze is nog altijd redelijk 
(zie: tabel 6, stap 7). 
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Tabel 7. Het testen van zoekstrategieën voor chronische-vermoeidheidssyndroom en 
arbeid (praktijkvraag 2). 
 
Stap Zoekstrategie Treffers in 

referentie-
tijdschriften 
(in Medline) 

Sensitiviteit 
% (aantallen) 

Precisie 
% (aantallen) 

1 CFS* [Mesh]/epidemioloy**  36     (256)  15     (3/20)    8      (3/36) 

2 CFS [Mesh]/economics    2       (17)    5     (1/20)  50        (1/2) 
3 (CFS/economics OR (CFS AND (Sick leave 

OR Occupational health OR Workplace OR 
Employment OR Disability evaluation OR 
“work ability”*** OR “employment status” OR 
“work disability” OR “work capacity”))) 

  16    (111)   20    (4/20)  25      (4/16) 

4 (CFS [Mesh]/economics OR (CFS AND (Sick 
leave OR Occupational health OR Workplace 
OR Employment OR Disability evaluation OR 
Exercise test OR Quality of life OR Cognition 
OR Exercise OR Severity of illness index OR 
“work ability” OR “employment status” OR 
“work disability” OR “work capacity” OR 
“functional impairment” OR disability OR 
“physical functioning”))) 

 84    (346)  95   (19/20)  23    (19/84) 

 
* Voor CFS typt men Fatigue syndrome, chronic (of chronic fatigue syndrome in geval van vrije 
tekstwoord). 
** De slash duidt op het gebruik van een subheading. 
*** Termen die geen Meshterm zijn en uit twee of meer woorden bestaan dienen tussen 
aanhalingstekens geplaatst. 
 
 

Enkele overwegingen bij het gebruik van deze strategie: 
- Aan te bevelen is om de Meshterms ook als vrije tekstwoord te kiezen, omdat artikelen over 
arbeid wat willekeuriger geïndexeerd lijken te worden dan artikelen over therapieën. Doet 
men dit, dan kunnen vrije tekstwoorden die uit meerdere termen bestaan waaronder de term 
‘employment’ weggelaten worden, omdat ze sowieso meegenomen worden. Voegt men de 
heel ruime Meshterm Work toe als Meshterm en vrij tekstwoord, dan kunnen ook verschillen-
de vrije tekstwoorden die uit meerdere termen bestaan waaronder de term ‘work’ geschrapt 
worden. 
- Stap 4 laat een ruime zoekstrategie zien. Als men vooral geïnteresseerd is in werk is 
inperken op werkgerelateerde termen (bijv. Employment, Sick leave) aangewezen. Is men 
vooral geïnteresseerd in invloed van ziekte op functiebeperkingen, dan is inperken op 
lichamelijke en mentale functiebeperking (bijv. Qualitity of life, Cognition, Severity of illness 
index) raadzaam.  
 
 
4.4. Een zoekadvies voor de samenvattende literatuur over therapieën en arbeid 
 
In reviews wordt de literatuur over één onderwerp samengevat. Systematische reviews zijn 
reviews van methodologisch hoge kwaliteit: aangegeven is in welke databases en met welke 
zoekstrategieën naar de literatuur is gezocht. Dikwijls wordt de methodologische kwaliteit 
van de studies beoordeeld, en als het mogelijk is wordt een samenvattend oordeel over de 
evidentie of bewijskracht voor de uitkomsten van de studies gegeven.  
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Therapieën 
De beste bron voor systematische reviews over de effectiviteit van therapieën is de 
Cochrane database van systematische reviews van effectstudies (www.cochrane.org,  niet 
vrij toegankelijk). Deze database heeft voor FM en CFS respectievelijk 21 en zeven systema-
tische reviews, waarvan in beide gevallen twee over therapieën voor deze aandoeningen 
gaan en dus relevant zijn (bijlage 2).  
 Ook een goede bron voor systematische reviews is de via dezelfde website 
bereikbare Cochrane database van abstracts van reviews van effectstudies. Dit is een 
database van reviews die door het NHS Centre for Reviews And Disseminations in York van 
voldoende kwaliteit zijn bevonden. Deze database van abstracts verwees voor FM en CFS 
naar respectievelijk 16 en tien reviews, waarvan respectievelijk vijf en vijf voor ons relevant 
zijn (bijlage 2). 
 Een andere mogelijkheid om systematische reviews te vinden is in Medline met 
behulp van de Pubmed clinical queries, afdeling systematic reviews. Dit levert voor FM en 
CFS respectievelijk 66 en 53 treffers op. De meeste zijn echter geen systematische reviews 
over therapieën. Wel zijn de eerder genoemde systematische reviews hier vaak terug te 
vinden  Het grote aantal is in te perken door te combineren met de zoekstrategie voor 
therapie. 

Concluderend: kwalitatief goede systematische reviews over verschillende behande-
lingen zijn te vinden zijn in de Cochrane systematic reviews database en in de Cochrane 
database van abstracts van reviews van effectstudies. De systematic reviews mogelijkheid 
van Pubmed clinical queries voegt hier enkele extra reviews aan toe. Heeft men echter geen 
toegang tot de Cochrane database, dan zijn de desbetreffende abstracts (grotendeels) via 
Pubmed te vinden. 
  
 
Arbeid en belastbaarheid 
Samenvattende literatuur over arbeid en moeilijk objectiveerbare aandoeningen is moeilijker 
te vinden dan die over therapieën, omdat systematische reviews, zoals Cochrane 
Collaboration die bijv. bijhoudt, voornamelijk over behandeling gaan. Daarom is voor een 
andere benadering gekozen, die als uitgangspunt heeft de opbrengst van de zoekstrategie 
(tabel 6 en 7) op verschillende manieren in te perken, bijvoorbeeld door combinatie met de 
systematic review knop onder clinical queries, of met behulp van verschillende limiteringen. 

Voor FM is de opbrengst van de zoekstrategie 472 treffers. Combineren met de 
systematic review knop onder clinical queries levert 22  treffers op. Vrijwel allemaal gaan 
deze artikelen over therapieën en geen gaat er specifiek over arbeid of belastbaarheid. 
Vervolgens is dezelfde set van 472 treffers op verschillende manieren gelimiteerd, 
bijvoorbeeld op reviews of meta-analyses. Dat leverde uiteindelijk weinig relevante treffers 
op. Wel zijn een aantal van de oorspronkelijke treffers op abstract doorgelopen en dat 
leverde acht artikelen op die dan wel geen systematische reviews waren, maar zo te zien wel 
relevante reviews of studies over respectievelijk het bepalen van arbeidsongeschiktheid, 
factoren van invloed op arbeidsongeschiktheid, indirecte kosten van FM, en natuurlijk beloop 
van FM (bijlage 2).  
 Voor  samenvattende artikelen over CFS en arbeid werd een identieke methode 
gevolgd die de opbrengst van de brede zoekstrategie als uitgangspunt had. We hadden 346 
treffers. Deze gecombineerd met de systematic review knop onder clinical queries leverde 19 
treffers, waaronder één systematische review over disability (bijlage 2).  Als tweede poging 
werd dezelfde set op verschillende manieren gelimiteerd. Op reviews gaf 66 treffers, 
waarvan twee waarschijnlijk goede, waaronder ook bovengenoemde (zie bijlage 2). De 
conclusie is dat er wel enkele samenvattende artikelen zijn over CFS en arbeid over de 
afgelopen vijf jaar. 
 Concluderend: kwalitatief goede samenvattende literatuur over arbeid en chronisch 
vermoeidheidssyndroom is te vinden door de opbrengst van de brede zoekstrategie (tabel 7, 
stap 4) in te perken door deze te combineren met de systematic review knop onder clinical 
queries of door deze opbrengst te limiteren op reviews. Voor fibromyalgie levert deze aanpak 

 19

http://www.cochrane.org/


geen goede samenvattende literatuur, wellicht omdat dergelijke literatuur sinds 1999 niet 
verschenen is. Wel levert deze aanpak enkele relevante artikelen. 
    
 
4.5. Een zoekadvies voor achtergrondvragen en algemene literatuur 
 
In 3.1. en 4.1. werden de praktijkvragen onderscheiden naar voorgrond- en achtergrond-
vragen. Praktijkvraag 1 naar therapieën en praktijkvraag 2 naar arbeid en belastbaarheid 
werden tot de voorgrondvragen gerekend en praktijkvraag 3 naar criteria voor de diagnose-
stelling en praktijkvraag 4 naar het wetenschappelijk discours rond objectiveerbaarheid en 
somatisatie tot de achtergrondvragen. Tot nu toe zijn we vooral op de voorgrondvragen 
ingegaan. Voor de bedrijfsarts die zich gaat verdiepen in FM of CFS is een ‘state of the art’ 
artikel dat de hele ‘achtergrond’ van een aandoening kan belichten (symptomen, etiologie, 
diagnosecriteria, prognose, behandeling, en de stand van zaken in de discussie) ideaal. Een 
voorbeeld is het artikel uit 1999 van Goldenberg: Fibromyalgia syndrome a decade later: 
what have we learned? Maar hoe vind je een dergelijk artikel via Medline? Het is een review 
en staat in een toptijdschrift, Arch Intern Med. Het blijkt weinig Meshterms te hebben, wel FM 
als ‘Major Heading’, met een aantal subheadings, zoals diagnosis, physiopathology, 
psychology. Een Major Heading is een MeshTerm die tegelijk aanduidt dat deze het 
hoofdonderwerp van het artikel betreft. Wellicht is een artikel als dat van Goldenberg op te 
sporen door reviews door te nemen op een aantrekkelijke titel en afkomstig uit een 
toptijdschrift? Een tweede mogelijkheid is limiteren op ‘practice guidelines’; dit levert voor het 
chronische-vermoeidheidssyndroom een recente richtlijn op en voor fibromyalgie zelfs een 
heel recente richtlijn van dezelfde Goldenberg (zie bijlage 2). 
 Daarnaast zijn er vrij toegankelijke of tegen betaling toegankelijke medische websites 
met ‘pre-appraised’, dat wil zeggen op kwaliteit beoordeelde literatuur. Een overzicht: 
- Sumsearch  (http://sumsearch.uthscsa.edu/, vrij toegankelijk) levert onder de trefwoorden 
fibromyalgia of chronic fatigue syndrome verschillende richtlijnen van National Guidelines 
Clearinghouse, een overzicht van reviews en editorials uit geselecteerde tijdschriften, 
toegang tot abstracts uit de Cochrane library, en een overzicht van Pubmed treffers. 
- Bandolier  (www.jr2.ox.ac.uk/bandolier, vrij toegankelijk) levert onder dezelfde trefwoorden 
tientallen treffers, waaronder een enkele richtlijn. 
- UpToDate ( www.uptodate.com, niet vrij toegankelijk) is een continue review gebaseerd op 
330 tijdschriften. Over FM zijn er vijf reviews, alle van Don L. Goldenberg over respectievelijk 
klinische manifestatie en diagnose, pathogenese, behandeling, differentiële diagnose en 
patiënteninformatie. Over CFS zijn er drie reviews van Stephen J. Gluckman over resp. 
klinische kenmerken en diagnose, behandeling, en patiënteninformatie.  

Wat betreft praktijkvraag 4, de stand van zaken in het wetenschappelijk discours rond 
de objectiveerbaarheid: er lijken geen artikelen te zijn die een evenwichtig beeld van de 
verschillende standpunten geven. Wel heel informatief zijn bijvoorbeeld editorials van 
tijdschriften, waarbij uit de titel duidelijk wordt dat ze over deze discussie gaan (abstracts 
ontbreken meestal). Ze roepen dikwijls reactie, of zelfs weer nieuwe editorals op. Zie  bijv. de 
drie editorials van resp. Ehrlich, Hadler en Wolfe, allen aanhangers van de theorie van 
functionele somatische syndromen in een najaarsnummer van The Journal of Rheumatology 
(30: 1666-1672) en de reacties in een nummer van voorjaar 2004 (31:627-639) van resp. 
Smythe, Nielson and Harth, Wallace, Goldenberg, en White, allen aanhangers van de ‘FM is 
een ziekte’ theorie. Het geheel geeft een duidelijk beeld van de stand van zaken. Er lijken 
niet direct handige Meshterms, maar FM met subheadings physiopathology en soms 
psychology lijken aan te bevelen. Ook handig is te limiteren op soort publicatie, namelijk 
editorials. Conclusie: het screenen van toptijdschriften op editorials en de commentaren 
daarop lijkt hier de aangewezen weg. 
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5. Discussie en conclusies 
 
De arbeids- en bedrijfsgeneeskunde dient meer wetenschappelijk onderbouwd ofwel 
‘evidence-based’ te zijn. Naast gebruik van Nederlandse richtlijnen is daarbij toegang tot de 
internationale wetenschappelijke literatuur onontbeerlijk. Maar hoe vind je literatuur over 
moeilijk objectiveerbare aandoeningen die voor bedrijfsartsen relevant is? Daar wil dit 
rapport een antwoord op geven.  
 Een onderverdeling werd gemaakt naar literatuur over 1) therapieën bij deze aandoe-
ningen in aanmerking komen, 2) arbeid(songeschiktheid) en belastbaarheid bij deze 
aandoeningen, 3) de diagnosestelling en de criteria om tot de betreffende aandoening te 
besluiten, en 4) de stand van zaken in het wetenschappelijk discours rond de objectiveer-
baarheid en het al dan niet somatiseren bij deze aandoeningen. We beperkten ons tot de 
twee bekendste aandoeningen:  fibromyalgie en chronische-vermoeidheidssyndroom. Het 
uitgangspunt was dat zoekadviezen en zoekstrategieën ook voor andere moeilijk 
objectiveerbare aandoeningen opgaan. We beperkten ons ook tot de belangrijkste 
internationale en bovendien vrij toegankelijke database, namelijk Medline (Pubmed). 
 Al gauw bleek dat het in de evidence-based medicine gemaakte onderscheid tussen 
voorgrond- en achtergrondvragen eigenlijk niet goed toepasbaar is voor de voor 
bedrijfsartsen relevante literatuur over deze aandoeningen. Bedrijfsartsen zijn, voor zover het 
geen beroepsaandoeningen betreft, generalisten en ze zullen in eerste instantie algemene of 
achtergrondvragen hebben. Kijkend naar onze vier vragen zijn vooral vragen over therapie 
en over arbeid en belastbaarheid, vragen waar empirisch onderzoek een antwoord op geeft. 
Dit antwoord kan te vinden zijn in oorspronkelijke studies, of (systematische) reviews of 
daarop gebaseerde richtlijnen of consensus documenten. De twee vragen naar diagnose-
stelling en de discussie rond objectiveerbaarheid en somatisatie zullen vaak niet in 
oorspronkelijke studies besproken worden, maar wel weer in richtlijnen, consensusdocumen-
ten, algemene reviews of editorials. 
 Voor de eerste twee vragen werden zoekstrategieën ontwikkeld, voor de andere twee 
beperkten we ons tot zoekadviezen. Eerst werden voor de twee aandoeningen referentie-
bestanden samengesteld: sets van artikelen die over onze vragen gingen en waarop we 
zoekstrategieën konden ontwikkelen en evalueren. Dat werd vooral gedaan door jaargangen 
van tijdschriften door te nemen en daarbij bleek dat bedrijfsgeneeskundige tijdschriften 
bedroevend weinig literatuur over moeilijk objectiveerbare aandoeningen bevatten, algemene 
tijdschriften iets meer, maar tijdschriften die meer op interne geneeskunde of psychosoma-
tiek georiënteerd waren het meeste.  
 Vervolgens werden zoekstrategieën ontwikkeld en geëvalueerd. Het uitgangspunt 
was dat we in de eerste plaats de mogelijkheden van de bij Medline horende zoekmachine 
Pubmed benutten: een aantal voorgeprogrammeerde zoekstrategieën, en het geheel van 
gedetailleerde en gestructureerde trefwoorden of Meshterms. Een andere mogelijkheid was 
geweest ons te beperken tot vrije tekstwoorden als trefwoorden. Het streven was een 
zoekstrategie te ontwikkelen die zo eenvoudig mogelijk is en die een zo hoog mogelijke 
sensitiviteit combineert met een zo hoog mogelijke precisie. Van te voren werden geen 
criteria voor sensitiviteit of  precisie vastgelegd omdat onduidelijk was welke deze zouden 
moeten zijn. De zoekstrategieën werden met trial en error ontwikkeld. Begonnen werd met 
een aantal bekende en voor de hand liggende Meshterms, vervolgens werd getracht de 
precisie en sensitiviteit te verhogen door Meshterms te verwijderen die geen relevante 
literatuur opleveren en vervolgens Meshterms en eventueel vrije tekstwoorden toe te 
voegen. Dat laatste gebeurde door na te gaan hoe de artikelen die niet gevonden werden 
geïndexeerd waren, en zo nodig door te analyseren of de bijbehorende abstracts relevante 
vrije tekstwoorden bevatten.  
 De uiteindelijke zoekstrategie voor de vraag naar therapieën bestaat uit een aantal 
Meshterms gecombineerd met de subheading ‘rehabilitation’ voor de aandoening in kwestie  
(zie onder 6. Aanbevelingen, box 1). Dit laatste heeft iets onlogisch, maar is een gevolg van 
het feit dat Pubmed twee indexeringssystemen door elkaar gebruikt. Bij de Meshterms voor 
een aandoening zijn subheadings mogelijk die belangrijke aspecten van die aandoening 
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betreffen, zoals etiologie, therapie, revalidatie. Tegelijk zijn er ook Meshterms voor specifieke 
therapieën of andere aspecten van de aandoening. Het gevolg is dat soms volgens de ene 
systematiek, soms volgens de andere geïndexeerd wordt. Zo wordt een artikel over 
revalidatie de ene keer onder de subheading rehabilitation geïndexeerd, de andere keer 
onder de Meshterm Rehabilitation. Met onze zoekstrategie bereikten we een sensitiviteit van 
87% voor het fibromyalgie bestand en van 70% voor chronische-vermoeidheidssyndroom 
bestand. Een andere optie bleek echter voor CFS een hogere sensitiviteit te bereiken, en 
voor FM nauwelijks lager, namelijk simpel de subheading ‘therapy’. Ofwel: zoekt men snel 
literatuur over therapieën in het algemeen, dan neemt met de subheading ‘therapy’. Hoge 
sensitiviteit, redelijke precisie en het gaat heel snel. Zoekt men echter naar specifieke 
therapieën, bijv. psychotherapie, oefentherapieën, fysiotherapie, dan is het praktischer een 
of enkele van de gebruikte Meshterms te nemen.  
 De zoekstrategie voor de vraag over arbeid en belastbaarheid werd op dezelfde 
manier als de zoekstrategie voor therapieën ontwikkeld en geëvalueerd. De zoekstrategie 
bleek lastig te ontwikkelen. Ten eerste omdat artikelen op dit gebied minder systematisch 
zijn geïndexeerd door Pubmed dan de artikelen over zuiver medische onderwerpen. Ten 
tweede omdat artikelen op dit gebied dikwijls zijdelings over arbeid of belastbaarheid gaan. 
Arbeidsongeschiktheid wordt bijvoorbeeld wel als uitkomstmaat meegenomen terwijl het niet 
het hoofdonderwerp van het artikel is. Uiteindelijk is een vrij ruime zoekstrategie uit de bus 
gekomen, die zich richt op vragen rond werk, belastbaarheid en prognose wat dat betreft, en 
die een aantal Meshterms met een aantal vrije tekstwoorden combineert, en deze ook weer 
combineert met een subheading, namelijk ‘economics’ (Zie onder 6. Aanbevelingen, box 2).  

De belangrijkste  Meshterm is Employment; verrassende Meshterms zijn Disability 
evaluation en Severitiy of illnes index. Uiteindelijk was de zoekstrategie niet heel 
bevredigend qua sensitiviteit en precisie. Een conclusie is dat er sowieso niet veel onderzoek 
is gedaan op het gebied van arbeid en belastbaarheid bij deze twee moeilijk objectiveerbare 
aandoeningen. Vergelijkt men bijvoorbeeld het aantal artikelen dat alleen al met de 
Meshterm Employment wordt gevonden bij chronische aandoeningen als reumatoïde artritis, 
diabetes en slechthorendheid, dan ziet men dat voor deze aandoeningen al gauw zeven of 
tien keer zoveel onderzoek is gedaan rond arbeid. 
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6. Aanbevelingen 
 
De praktijkvragen waar bedrijfsartsen in de internationale literatuur een antwoord op zoeken 
zijn in vier (clusters van) vragen verdeeld.  
 De eerste praktijkvraag betreft therapieën: welke bedrijfsgeneeskundige, psycholo-
gische, fysiotherapeutische of andere behandelingen komen in aanmerking bij moeilijk 
objectiveerbare aandoeningen? Box 1 laat zien dat de snelste zoekstrategie is simpelweg na 
de Meshterm voor de moeilijk objectiveerbare aandoening (in box 1 CFS) de subheading 
‘therapy’ te kiezen. Wil men medicamenteuze therapieën uitsluiten dan is de tweede 
zoekstrategie uit box 1 te prefereren. Zoekt men naar specifieke therapieën, bijv. psycho-
therapie of oefentherapieën, dan beperkt men deze zoekstrategie daarop. Het loont de 
moeite in de boomstructuur van Pubmed te inspecteren of een hoger (ruimere) of lager 
(specifiekere) gelegen term in aanmerking komt.  
 
Box 1. Eenvoudige en specifieke zoekstrategie voor chronische-
 vermoeidheidssyndroom (CFS) en therapieën  
 

 
(CFS* [Mesh]/therapy) 
 of 
(CFS [Mesh]/rehabilitation OR (CFS [Mesh] AND 
(Psychotherapy OR Exercise movement techniques OR 
Physical therapy techniques OR Rehabilitation OR 
Patient education OR Complementary therapies  OR 
Dietary supplements))). 
 
 
* Voor CFS typt men Fatigue syndrome, chronic. 

 
De tweede praktijkvraag betreft arbeid en belastbaarheid: hoe is de belastbaarheid, in 
hoeverre zijn mensen met moeilijk objectiveerbare aandoeningen arbeidsongeschikt en 
welke factoren zijn op deze beide zaken van invloed? Hoe is het natuurlijk beloop bij de 
aandoening, hoe is in het algemeen de prognose t.a.v. werk(hervatting). Box 2 geeft de 
beste zoekstrategie voor deze praktijkvraag. Men kan daarbij inperken op meer 
arbeidsgerelateerde Meshterms zoals Employment, of inperken op functiebeperkingen of 
belastbaarheid, met termen als Exercise test of Severity of illness index. Ook hier loont het 
de moeite in de boomstructuur van Pubmed te inspecteren of een hoger (ruimere) of lager 
(specifiekere) gelegen term in aanmerking komt. Voor deze praktijkvraag is tevens te 
overwegen Meshterms ook als vrije tekstwoord in te voeren. 
 
Box 2. Zoekstrategie voor chronische-vermoeidheidssyndroom (CFS) en arbeid en  

belastbaarheid  
 

 
(CFS [Mesh]/economics OR (CFS AND (Sick leave OR 
Occupational health OR Workplace OR Employment OR 
Disability evaluation OR Exercise test OR Quality of life 
OR Cognition OR Exercise OR Severity of illness index 
OR “work ability” OR “employment status” OR “work 
disability” OR “work capacity” OR “functional impairment” 
OR disability OR “physical functioning”))) 
 

 
         * Voor CFS typt men Fatigue syndrome, chronic (of chronic 

fatigue syndrome in geval van vrije tekstwoord). 
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In beide boxen is chronische-vermoeidheidssyndroom als voorbeeld genomen, maar daar-
voor kan natuurlijk ook de Meshterm voor een andere moeilijk objectiveerbare aandoeningen  
worden gekozen. Zoekt men ruimer naar het geheel van moeilijk objectiveerbare 
aandoeningen, dan zijn aan te raden: Somatoform disorders (Meshterm), “functional somatic 
syndromes” (vrije tekstwoord) of “medically unexplained” (vrije tekstwoord). 
 Zoekt men alleen de samenvattende literatuur over therapieën of arbeid en 
belastbaarheid, dan komen reviews of systematische reviews in aanmerking. Reviews zijn 
makkelijk op te sporen met Pubmed door publicatietype op review te limiteren, of door de 
‘systematic review’ knop onder clinical queries te gebruiken. Reviews verschillen echter 
nogal in kwaliteit. Kwalitatief goede reviews over therapieën zijn in de eerste plaats te vinden 
in de Cochrane database van systematische reviews van effectstudies en ook in de 
Cochrane database van abstracts van reviews van effectstudies. Daarnaast biedt een review 
in een hoog aangeschreven tijdschrift grote kans op goede kwaliteit. Samenvattende 
literatuur over moeilijk objectiveerbare aandoeningen en arbeid is idealiter ook op boven-
beschreven wijze te vinden, ware het niet dat er op dit gebied nauwelijks recente samenvat-
tende literatuur is.  
 De derde praktijkvraag betreft de diagnose: wat zijn de criteria om tot de betreffende 
aandoening te besluiten en hoe wordt de diagnose gesteld? De vierde praktijkvraag betreft 
het wetenschappelijk discours: wat is de stand van zaken in het wetenschappelijk discours 
rond de objectiveerbaarheid van de desbetreffende aandoeningen? Beide vragen zijn niet 
zozeer voorgrondvragen waar een zoekstrategie een antwoord op geeft als wel algemene of 
achtergrondvragen.   

Algemene literatuur over moeilijk objectiveerbare aandoeningen is binnen Pubmed te 
vinden door te limiteren op ‘practices guidelines’, hoewel het niet veel richtlijnen oplevert. 
Daarnaast kan men zoeken onder de reviews van toptijdschriften om de betere algemene 
literatuur te vinden. Websites die op kwaliteit beoordeelde algemene literatuur over verschil-
lende aandoeningen bevatten zijn ondermeer die van Sumsearch, Bandolier en UptoDate. 
Literatuur over het wetenschappelijk discours is lastig te vinden, maar editorials en de 
commentaren daarop geven dikwijls een goed overzicht. 
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Bijlage 1. Meshterms (Pubmed) met definities en plaats in de boomstructuur  
 
 
A. Meshterms voor therapieën  
 
Psychotherapy: A generic term for the treatment of mental illness or emotional disturbances 
 primarily by verbal or nonverbal communication. 
Rehabilitation : Restoration to the maximum degree possible of a person or persons suffering 
 from disease or injury. 
Physical therapy techniques: Therapies, including those used in the discipline of PHYSICAL 
 THERAPY (SPECIALTY); employing physical phenomena such as temperature, 
 light, water, and sound. Year introduced: 2002. 
Patient education: The teaching or training of patients concerning their own health needs. 
 Year introduced: 1980. 
Exercise Movement Techniques: Physical activities which people can do to benefit their 
 health. Year introduced: 2002. 
Exercise: Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving 
 or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with EXERTION which 
 is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy 
 expenditure. Year introduced: 1989. 
Complementary therapies: Therapeutic practices which are not currently considered an 
 integral part of conventional allopathic medical practice. They may lack biomedical 
 explanations but as they become better researched some (PHYSICAL THERAPY; 
 DIET; ACUPUNCTURE) become widely accepted whereas others (humors, radium t
 herapy) quietly fade away, yet are important historical footnotes. Therapies are 
termed  as Complementary when used in addition to conventional treatments and as 
 Alternative when used instead of conventional treatment. Year introduced: 2002. 
Mind-body and relaxation techniques: A group of healing methods which emphasize mind-
 body interactions with intended benefits that include relaxation and emotional well 
 being. Year introduced: 2002. 
Dietary supplements: Products in capsule, tablet or liquid form that provide essential 
 nutrients, such as a vitamin, an essential mineral, a protein, an herb, or similar 
 nutritional substance. Year introduced: 1998. 
Physician-Patient Relations: The interactions between physician and patient. 
 
 
Enkele boomstructuren met onderliggende termen 
 
Rehabilitation:  
 Activities of Daily Living  
 Occupational Therapy  
 Physical Therapy Techniques:  

 Balneology +  
 Exercise Therapy +  
 Hydrotherapy  
 Manipulation, Orthopedic  

 Rehabilitation, Vocational  
  
Exercise Movement Techniques:  
 Exercise  
 Exercise Therapy  
 Walking  
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Complementary Therapies:  
 Acupuncture Therapy  
 Homeopathy  
 Mind-Body and Relaxation Techniques  

Musculoskeletal Manipulations  
 
 
B. Meshterms voor arbeidsgerelateerde vragen 
 
Sick leave: An absence from work permitted because of illness or the number of days per 
year for which an employer agrees to pay employees who are sick. Year introduced: 1995. 
Occupational health: The promotion and maintenance of physical and mental health in the 
 work environment. Year introduced: 1991.  
Workplace: Place or physical location of work or employment. Year introduced: 1993. 
Employment: The state of being engaged in an activity or service for wages or salary. Year 
 introduced: 1970. 
Disability evaluation: Determination of the degree of a physical, mental, or emotional 
 handicap. The diagnosis is applied to legal qualification for benefits and income under 
 disability insurance and to eligibility for Social Security and workmen's compensation 
 benefits. 
Exercise test: Controlled physical activity, more strenuous than at rest, which is performed in 
 order to allow assessment of physiological functions, particularly cardiovascular and 
 pulmonary, but also aerobic capacity. Maximal (most intense) exercise is usually 
 required but submaximal exercise is also used. The intensity of exercise is often 
 graded, using criteria such as rate of work done, oxygen consumption, and heart rate. 
 Year introduced: 1966. 
Quality of life: A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement 
 of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall 
 condition of a human life. Year introduced: 1977. 
Cognition: Intellectual or mental process whereby an organism becomes aware of or obtains  
 knowledge. 
Exercise: Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving 
 or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with EXERTION which 
 is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy 
 expenditure. Year introduced: 1989. 
Severity of illness index: Levels of severity of illness within a diagnostic group which are 
 established by various measurement criteria. Year introduced: 1989. 
 
 
Enkele boomstructuren met onderliggende termen 
 
Employment:   
 Workplace  
 
Disability Evaluation:  
 Work Capacity Evaluation  
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Bijlage 2. Een overzicht van de belangrijkste literatuur 
 
 
A. Systematische reviews over therapieën voor fibromyalgie 
 
Cochrane systematic reviews: 
1) Busch A, Schachter CL, Peloso PM, Bombardier C. Exercise for treating fibromyalgia 
syndrome. (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2004. Chichester, UK: 
John Wiley & Sons, Ltd.  
2) Karjalainen K, Malmivaara A, van Tulder M, Roine R, Jauhiainen M, Hurri H, Koes B. 
Multidisciplinary rehabilitation for fibromyalgia and musculoskeletal pain in working age 
adults. (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2004. Chichester, UK: John 
Wiley & Sons, Ltd.  
 
Cochrane database van abstracts van goedgekeurde reviews: 
1)  Holdcraft LC, Assefi N, Buchwald D. Complementary and alternative medicine in 
fibromyalgia and related syndromes. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2003 Aug;17(4):667-
83. Review.  
2) Berman BM, Ezzo J, Hadhazy V, Swyers JP.  Is acupuncture effective in the treatment of 
fibromyalgia? J Fam Pract. 1999 Mar;48(3):213-8. Review.  
3)  Rossy LA, Buckelew SP, Dorr N, Hagglund KJ, Thayer JF, McIntosh MJ, Hewett 
JE, Johnson JC.  A meta-analysis of fibromyalgia treatment interventions. Ann Behav Med. 
1999 Spring;21(2):180-91.  
4) Hadhazy VA, Ezzo J, Creamer P, Berman BM.  Mind-body therapies for the treatment of 
fibromyalgia. A systematic review. J Rheumatol. 2000 Dec;27(12):2911-8. Review.  
5) Sim J, Adams N.  Systematic review of randomized controlled trials of nonpharmacological 
interventions for fibromyalgia. Clin J Pain. 2002 Sep-Oct;18(5):324-36. Review.  
 
 
B. Systematische reviews over therapieën voor chronische-vermoeidheidssyndroom 
 
Cochrane systematic reviews: 
1)  Gill D, Hatcher S.  Antidepressants for depression in medical illness. Cochrane Database 
Syst Rev. 2000(4):CD001312. Review.  
2) Edmonds M, McGuire H, Price J.  Exercise therapy for chronic fatigue syndrome. 
Cochrane Database Syst Rev. 2004(3):CD003200. Review.  
3)  Price JR, Couper J.  Cognitive behaviour therapy for adults with chronic fatigue  
syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2000(2):CD001027. Review.  
 
Cochrane database van abstracts van goedgekeurde reviews: 
1) Raine R, Haines A, Sensky T, Hutchings A, Larkin K, Black N.  Systematic review of 
mental health interventions for patients with common somatic symptoms: can research 
evidence from secondary care be extrapolated to primary care? BMJ. 2002 Nov 
9;325(7372):1082. Review.  
2)  O'Malley PG, Jackson JL, Santoro J, Tomkins G, Balden E, Kroenke K.  Antidepressant 
therapy for unexplained symptoms and symptom syndromes. J Fam Pract. 1999 
Dec;48(12):980-90. Review.  
3) Mulrow C D, Ramirez G, Cornell J E, Allsup K. Defining and managing chronic fatigue 
syndrome. 2001. 199. Rockville, MD, USA: Agency for Healthcare Research and Quality.  
4) Bagnall A M, Whiting P, Wright K, Sowden A. The effectiveness of interventions used in 
the treatment/management of chronic fatigue syndrome and/or myalgic encephalomyelitis in 
adults and children. 2002. 118. York: University of York, NHS Centre for Reviews and 
Dissemination. 
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5)Allen L A, Escobar J I, Lehrer P M, Gara M A, Woolfolk R L. Psychosocial treatments for 
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