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Onderzoeksgroep Arbeid & Gezondheid, VUmc:

± 5 proefschriften & 40 wetenschappelijke artikelen / jaar

• 5 hoogleraren (2 bedrijfsartsen)

• 8 senior onderzoekers (1 bedrijfsarts)

• 2 ‘bridge employees’ (2 bedrijfsartsen)

• 20 promovendi en 3 post-docs

• 5 onderzoeksassistenten en 1 secretaresse

4 door VUmc en 40 door ‘subsidiegevers’ betaald

Disclosure



Onderzoeksfinanciering:

• ZonMw, UWV, Instituut GAK, TNO, KWF, Arbouw, 

Stichting Fonds Nuts OHRA, EU Horizon 2020, 

AstraZeneca, et cetera ……

Evalua Nederland B.V.:

• Mede-aandeelhouder van Evalua (VUmc spin-off)

• Regelmatig betaald werk als consultant voor Evalua

Disclosure



Methode:

• Verschillende soorten economische evaluaties

Resultaten:

• Preventie kost vaak geld, voor een klein effect

• Werkhervatting bespaart geld (soms erg veel!)

Relevantie:

• Implementatie hangt ook af van andere dingen

Take-home messages



Soorten economische evaluaties (1)

1) Kosten-Effectiviteit Analyse (KEA)

Incrementele kosten vs. incrementele effecten van interventie

(effecten gemeten in ‘fysieke eenheid’, bijv. 1 punt op pijnschaal)

ICER = Incrementele kosten-effectiviteitsratio

<Beslisregel: Maximum willingness-to-pay (λ)

Kosten interventie - Kosten controle
Δ Kosten

Δ Effect
=

Effect interventie - Effect controle

ICER =

ICER 



2) Kosten-Baten Analyse (KBA)

Incrementele kosten vs. incrementele baten van interventie

Kosten: Kosten van interventie, medische zorg en/of
productiviteitsverlies (ziekteverzuim), et cetera

Baten: Interventie effecten in geld uitgedrukt

Gebruikte maten

Netto Baten =  ∆ Baten - ∆ Kosten

Baten-Kosten Ratio =  ∆ Baten / ∆ Kosten

Return On Investment = ((∆ Baten - ∆ Kosten) / ∆ Kosten) * 100

Soorten economische evaluaties (2)



Soorten economische evaluaties (3)

3) Kosten-Utiliteit Analyse

Incrementele kosten vs. incrementele effecten van interventie

(effecten gemeten in Quality Adjusted Life Years (QALY))

Perspectief is het allerbelangrijkste om te weten:

• Maatschappelijk (alle kosten worden meegenomen)

• Bedrijf of organisatie (of branche)

• Verzekeraar (zorg of inkomen)

• Individuele werknemer

1 QALY <‘Beslisregel’: Euro 80.000



Voorbeeld projecten

• Primaire preventie in de bouw

(Karen Oude Hengel)

• Secundaire preventie in de bouw

(Iris Groeneveld)

• Werkhervatting na verzuim door psychische klachten

(David Rebergen)

• Klinische arbeidsgeneeskunde bij chronische rugpijn

(Ludeke van der Es-Lambeek)



Primaire preventie in de bouw

Individuele 

bezoeken van

fysiotherapeut

Interactieve 

empowerment 

training sessies

Werk-pauze tool

Cluster-randomized controlled trial; 3, 6 en 12 maanden follow-up

• Deelnemers: 293 werknemers in de bouw

• Interventie bestaat uit drie onderdelen:



Primaire preventie in de bouw

Geen verbetering van:

• Werkvermogen

• Mentale en fysieke gezondheid

• Sociale steun

• Bevlogenheid

Werkvermogen

- Controlegroep 

- Interventiegroep
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Geen verbetering van:

• Werkvermogen

• Mentale en fysieke gezondheid

• Sociale steun

• Bevlogenheid

Primaire preventie in de bouw

Herstelbehoefte
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Geen vermindering van:

• Herstelbehoefte

• Fysieke werkbelasting



Geen verbetering van:

• Werkvermogen

• Mentale en fysieke gezondheid

• Sociale steun

• Bevlogenheid

Geen vermindering van:

• Herstelbehoefte

• Fysieke werkbelasting

Primaire preventie in de bouw

Niet-significante daling van: 

• Klachten bewegingsapparaat

• Ziekteverzuim
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Primaire preventie in de bouw

Interventie kosten      -- € 118

Ziekteverzuim kosten  - € 760

Bedrijfsperspectief:

Voor elke door de werkgever 

geïnvesteerde euro, werd dus    

€ 6,40 euro terug verdiend!

Moeten we aanbevelen om deze interventie te implementeren?



Secundaire preventie in de bouw (na PAGO)

• Randomized controlled trial; 6 en 12 maanden follow-up

• Deelnemers: 573 mannelijke werknemers in de bouw, 

met verhoogd risico op cardio-vasculaire aandoeningen

• Controle: gebruikelijke zorg na PAGO

• Interventie:

– individuele counseling, 7 sessies

– gericht op lichamelijke activiteit en dieet

– door bedrijfsarts of arboverpleegkundige

– motivational interviewing



Secundaire preventie in de bouw (na PAGO)
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Secundaire preventie in de bouw (na PAGO)

Interventie kosten

€ 605 per deelnemer

Kosten-effectiviteit (maatschappelijk perspectief)

€ 145 per kg reductie lichaamsgewicht

Kosten-baten (bedrijfsperspectief)

€ -254 per deelnemer (netto verlies)

€ 351 per deelnemer (Arbouw betaalt de interventie)

Winst bedrijf en omzet arbodienst,

maar bedrijfsartsen verwijzen niet!



Studiepopulatie

489

- Politiewerknemers

- Psychische klachten

- Contact arbodienst

RCT

240

- Ziekteverzuim

-Consult bedrijfsarts

- Randomisatie

Interventie 1

(Bedrijfsarts) 

125

Interventie 2

(Psycholoog)

115

Werkhervatting

1 jaar follow-up

Werkhervatting

1 jaar follow-up

 

 
 

Werkhervatting na verzuim door psychische klachten





Totaal

Euro’s

Gemiddelde kosten (SD)

Interventie 1 Interventie 2

(bedrijfsarts)     (psycholoog)

Gemiddelde

kosten verschil

Eerstelijnszorg 173.692 810 (1253) 630 (814) 180 (-88; 410)

Bedrijfsgez. zorg 124.900 552 (280) 486 (277) 66 (2; 151)

Psychische zorg 208.654 534 (929) 1233 (846) -698 (-987; -420)

Ziekenhuis zorg 67.286 248 (841) 316 (1011) -68 (-283; 188)

Totaal gez. zorg 574.532 2145 (2037) 2664 (1592) -520 (-980; 17)

Ziekteverzuim 3.397.555 14114 (10306) 14202 (10890) -88 (-3020; 2404)

Werkhervatting na verzuim door psychische klachten



Gemiddelde kosten

Interventie 1 Interventie 2

(bedrijfsarts)     (psycholoog)

Gemiddelde

kosten verschil

Eerstelijnszorg 810 630 180

Bedrijfsgez. zorg 552 486 66

Psychische zorg 534 1233 -698

Ziekenhuis zorg 248 316 -68

Totaal gez. zorg 2145 2664 -520

Ziekteverzuim 14114 14202 -88 

Werkhervatting na verzuim door psychische klachten



• Polikliniek orthopedie, neurologie of neurochirurgie

• 134 patiënten met >12 weken (a)specifieke lage rugpijn

Interventie door multi-disciplinair team:

• Coördinatie 2 klinisch arbeidsgeneeskundigen VUmc

• Orthopedisch chirurg, neuroloog, reumatoloog

• Werkinterventie: Ergotherapie VUmc

• Graded activity: Fysiotherapie centra



Baseline (n=134):

gem. 22 weken ziekteverzuim

• Integrated Care (IC):

88 dagen (mediaan)

• Usual Care (UC):

208 dagen (mediaan)

Verschil: 120 dagen

HR 1,9 (95% BI 1,2-2,9)

p < 0,004

interventie

controle



Economische 

evaluatie



= 23,47

Δ totale baten – Δ totale directe kosten   £ 5.310 - £ 217

Δ totale directe kosten £ 217

 Baten - kosten ratio: € 1 investeren levert € 24,47 op

 Waarom nog helemaal nergens geïmplementeerd!?

 Return on investment: 2347% winst / geïnvesteerde €



Methode:

• Verschillende soorten economische evaluaties

Resultaten:

• Preventie kost vaak geld, voor een klein effect

• Werkhervatting bespaart geld (soms erg veel!)

Relevantie:

• Implementatie hangt ook af van andere dingen

Take-home messages



Bedankt voor uw aandacht!


