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Disclosure belangen spreker

(potentiële) belangenverstrengeling

• Sponsoring en 

onderzoeksgelden

ZonMw subsidieert  2 projecten

• App gezond werken in de 

zwangerschap

• Arbeid en Gezond zwanger-

maak er werk van!



Programma

1. De ‘oude’ richtlijn: korte samenvatting

2. Kern- en projectgroep & planning

3. Uitgangsvragen voor de herziening

4. Input vanuit deze workshop bij 2 vragen

5. Implementatie Richtlijn: 2 projecten

6. Tot slot 



Richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk
(2007)

Werk → zwangerschap

Werkgebonden risico’s?

Zwangerschap → werk

Persoonsgebonden risico’s?
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Basis:
• Wetenschappelijk onderzoek
• ‘Expert opinion’

Advies:  Aanpassing van werk- of werktijden



Richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk
(2007)

Voor werkgevers en bedrijfsartsen

1. Zwangerenbeleid

2. Individueel advies:

a) Preventief consult bij bedrijfsarts

b) Bij verzuim

3. Evaluatie



Herziening: Opzet & planning

1. Kern- en projectgroep 

Bedrijfsartsen, verloskundigen, gynaecoloog, huisarts, 

verzekeringsarts, literatuuronderzoeker, stafmedewerker NVAB, 

werknemersvertegenwoordiger.

2. Subsidie ministerie SZW: gedeeltelijke herziening

3. Stapsgewijze systematiek van Evidence Based Richtlijn 

Ontwikkeling (EBRO)

4. Concept gereed voor commentaar: 1-9-2016

5. Definitieve versie: 1-12-2016



Herziening: Uitgangsvragen 

NB: beperkt aantal, vanwege beperkt budget

1. Update effect werkgebonden risicofactoren op uitkomst 

zwangerschap (bijlage 1)

Systematisch onderzoek Via deskundigen & bestaande
bronnen

• fysieke werkbelasting
• onregelmatige werktijden 

(ploegendienst/nachtwerk)
• werkstress

• biologische factoren 
• chemische factoren 
• fysische factoren en meervoudige 

belasting 
• preconceptie



Ad 1: Discussie limieten fysieke belasting
→ nieuwe meta analyse

Fysieke belasting verhoogt kans op vroeggeboorte (2014)

Fysiek belastend werk aanpassen voorkomt kans op vroeggeboorte:

 Aanpassen werk voor 20 weken, 

 bij zwangere wn met verhoogde kans op vroeggeboorte:12 weken. 

Bron: Physically demanding work and preterm delivery:  a systematic review and meta-analysis. M.D.M. van 

Beukering , M.J.G.J. van Melick , C. Hulshof, B.W. Mol, Frings-Dresen. Int Arch Occup Environ Health. 2014 

Nov;87(8):809-34. 



Ad 1. Onduidelijkheid over stress: Nieuw review
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Psychosociale arbeidsbelasting

in zwangerschap

Bewijs

Daling geboorte gewicht (circa 150 gram) Sterk (T Brand 2012)

Zwangerschapshypertensie & pre-eclampsie Sterk (T Brand 2012)

Vroeggeboorte Enig (T Brand 2012)

Bron: RIVM (T Brand e.a.) 
http://toolkits.loketgezondleven.nl/toolkits/?page_id
=1576#link_6267

http://toolkits.loketgezondleven.nl/toolkits/?page_id=1576#link_6267


Uitgangsvragen (vervolg)

2. Update bevorderende en belemmerende factoren voor geven 

borstvoeding in relatie tot werk? systematisch onderzoek.

3. Is preventieve consult voor zwangere vrouwen effectief?

4. Samenwerking bedrijfsartsen en curatieve sector: 

•hoe, wat, wanneer, afspraken?

3 en 4: input vanuit deze workshop



3. Preventieve consult voor zwangere vrouwen effectief?

wat betreft:

- Uitkomst van de zwangerschap

- Patiënttevredenheid

- Kosten?



3. Preventieve consult voor zwangere vrouwen effectief?

Literatuur (TBV 2010):

Kleinschalig onderzoek onder 26 bedrijfsartsen en 22 zwangeren

1. Uitvoerbaar in de praktijk: Nauwelijks knelpunten in de uitvoering

2. Leidt tot adviezen werkaanpassing die veel vrouwen anders 
waarschijnlijk niet zouden krijgen: 

•95% krijgt advies werk aan te passen:

•59% vanwege werkgebonden risico’s 

•68% persoonsgebonden risico’s

3. Medische kennis bedrijfsarts nodig bij advies

4. Stimuleert zwangere werknemers om met de leiding 
werkaanpassing te bespreken: geen betutteling

Bron: Beukering MDM van, Verbeek JHAM. Implementatie van het preventieve consult uit de NVAB Richtlijn “zwangerschap, 
postpartumperiode en werk, advisering en begeleiding door de bedrijfsarts. TBV 2010 18 nr. 2 59-65.



3. Preventieve consult voor zwangere vrouwen effectief?

Discussie aan de hand van stellingen/ vragen: 

a) Wie doet of kent het preventief consult, waarom wel of niet?

b) Wat levert het op? Voor cliënten, werkgevers, bedrijfsartsen?

c) Waar loop je als bedrijfsarts tegen aan bij de implementatie?

d) Welke ondersteuning heb je nodig? Van werkgevers, van de NVAB, 
anders….

e) Hoe gaan we dit verder oppakken?



4. Samenwerking bedrijfsartsen en curatieve sector

1. Update persoonsgebonden risicofactoren (bijlage 2): 

 input richtlijnen andere disciplines (NVOG, KNOV, CBO) 

2. Hoe werken bedrijfsartsen effectief samen met verloskundige 
hulpverleners?

3. Wanneer overleg/verwijzing bedrijfsarts naar gynaecoloog/verloskundige en 
vice versa?



4. Samenwerking bedrijfsartsen en curatieve sector

Discussie aan de hand van vragen/ stellingen: 

1. Wat zijn de knelpunten huidige manier van werken

2. Waarom is samenwerking tussen verloskundige hulpverleners en 
bedrijfsartsen belangrijk? 

- Wat zijn de kaders,

- hoe kan dit efficiënt en effectief?



Programma

1. De ‘oude’ richtlijn: korte samenvatting

2. Kern- en projectgroep & planning

3. Uitgangs-vragen voor de herziening

4. Input vanuit deze workshop bij 2 vragen

 5. Implementatie Richtlijn: 2 projecten

6. Tot slot 



Implementatie: 2 projecten

Praktijk: beter, maar…

 Aanzienlijk deel van zwangeren geen toegang tot bedrijfsarts (NVAB 

2012) 

 ‘Medische’ begeleiding door ‘casemanagers’ en arbo artsen (geen 
geregistreerde bedrijfsartsen) (NVAB 2012) 

 Verloskundigen/gynaecologen krijgen veel vragen en weten niet 
wat te doen (NVAB 2012) 



Implementatie: 2 projecten



Implementatie: App gezond werken

Bij 1e bezoek aan verloskundige of gynaecoloog: zwangere krijgt 

toegang tot App

(Engels en NL)



Implementatie: App gezond werken

Zwangere voert kort in:

– werk- en

– persoonsgebonden risico’s

Ze krijgt persoonlijk advies: 

– over de risico’s 

– over werkaanpassing



Implementatie: app gezond werken

Advies aan zwangere:



Implementatie: App gezond werken

 Website  (www.zwangerschapenwerk.nl) klaar

 Controle groep loopt (330 zwangeren bij 4 VSV’s)

 Ontwikkeling App loopt

 Over circa half jaar start interventiegroep (330 zwangeren bij

dezelfde VSV’s) + training verloskundigen en gynaecologen.

 Evaluatie project en app voor algemeen gebruik: 2017.

http://www.zwangerschapenwerk.nl/


Arbeid en Gezond zwanger-maak er werk van!

• Ontwikkelen kennismodule voor verloskundigen, gynaecologen, 
werkgevers en bedrijfsartsen   

(publicatie op website Regionaal Consortium Zuid-West Nederland half  juni

• Proefimplementatie van 7 ‘arbeidsvragen’ in standaard anamnese 
bij verloskundigen en gynaecologen (loopt nu)

• Cliëntvragenlijst onderzoek naar arbeid en arbeidsomstandigheden

(loopt nu)

• Gericht op prevalentie van risicofactoren gemeld door cliënten

• Gericht op ontvangen adviezen

• Gericht op aanpassingen van arbeid en arbeidsomstandigheden

• Gericht op werkhervatting na zwangerschapsverlof

• Zorgverlenersvragenlijst onderzoek

(loopt nu)

• In hoeverre wordt navraag gedaan naar arbeid en arbeidsomstandigheden

• In hoeverre verwijzen verloskundigen/ gynaecologen door naar een bedrijfsarts

• In hoeverre zijn zij op de hoogte van bijvoorbeeld de NVAB richtlijn

• Afsluiting-evaluatie 1e kwartaal 2017



Take home message/ tot slot

 U hebt een sleutelrol 

 Aandacht voor ‘Arbeid en arbeidsomstandigheden’ heeft 
meer invloed op de uitkomst van een zwangerschap dan u 
wellicht denkt

 Leer elkaar kennen

Maak kennis met de professionals uit de 
geboortezorg in uw regio en werk complementair 
aan elkaar

Stel uw kennis beschikbaar voor anderen

Ontwikkel een gezamenlijk plan voor een regionaal 
expertisecentrum over arbeid en zwangerschap


