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Richtlijn en EBM

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

http://www.cochranelibrary.com

https://www.nvab-online.nl/richtlijnen

http://www.nvvg.nl

http://www.ggzrichtlijnen.nl

http://www.psychischenwerk.nl

https://www.mensenarbeid.nl

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.cochranelibrary.com
https://www.nvab-online.nl/richtlijnen
http://www.nvvg.nl
http://www.ggzrichtlijnen.nl
http://www.psychischenwerk.nl
https://www.mensenarbeid.nl


Richtlijn Depressie voor 

bedrijfsartsen & verzekeringsartsen

NVAB, NVVG, GAV, 2016

• Aanvulling op NVAB Richtlijn Psychische 

Problemen (2007)

• Herziening van NVVG Protocol Depressieve 

Stoornis (2006)

• Voor diagnostiek en behandeling: Multidisciplinaire 

Richtlijn Depressie van Trimbos Instituut



Richtlijn Depressie voor 

bedrijfsartsen & verzekeringsartsen

Indeling:

• Preventie

• Diagnostiek en probleemoriëntatie

• Prognose

• Interventies

• Evaluatie



Preventie

Depressie & verzuim

• 19% van de volwassenen in Nederland heeft ooit een 

depressie gehad (mannen 13%, vrouwen 24%) [NEMESIS-2].

• Werknemers met een depressie verzuimen acht tot ruim 

negen maal meer dan werknemers zonder depressie. 

• Werknemers met een depressie die niet verzuimen 

functioneren doorgaans minder effectief, vooral door de 

cognitieve beperkingen (concentratieverlies, 

geheugenstoornissen, besluiteloosheid en initiatiefverlies) 

[Gezondheidsraad 2006]. 

• Depressie: 11% van de instroom in de WIA [UWV 2013]

• Er bestaat een duidelijk verband tussen depressie enerzijds 

en werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid anderzijds [UWV 

2014]. 



Preventie:  casus bedrijf

• Zakelijke dienstverlening, 250 medewerkers

• Werk mentaal belastend

• Ontwikkeling van regionaal bedrijf met  

familiecultuur naar zakelijk en 21e eeuws

• Stijl van leidinggeven vriendelijk en betrokken

• Verzuim door psychische klachten neemt toe



Preventie:  inventariseer risicofactoren
Welke werkgebonden factoren veroorzaken depressie – en zijn mogelijk 

richtpunt van preventieve actie? 



Preventie:  inventariseer risicofactoren

Comorbiditeit

Psychiatrische aandoeningen:

• Angststoornissen

• Alcohol- of drugsproblemen

• Persoonlijkheidsstoornissen 

Chronische lichamelijke aandoeningen:

• CVA, myocardinfarct, perifeer vaatlijden

• Diabetes mellitus, hypothyreoïdie

• COPD

• Kanker

• Obesitas

• Parkinson, dementie



Preventie: werknemerperspectief
Welke factoren hebben invloed op het functioneren en de terugkeer 

naar werk? 

Factoren met een positieve invloed zijn:

• Begrip, aandacht, openheid, ook in de bedrijfscultuur

• Ondersteuning door collega’s en leidinggevende, 

aanpassingen in het werk

• Duidelijk plan voor terugkeer naar werk en invloed op het 

plan. 

Factoren met een negatieve invloed zijn:

• Vooroordelen en stigmatisering rond depressie 

• Angst, schaamte, gebrek aan zelfvertrouwen

• Gebrek aan ondersteuning

• “Ongezonde bedrijfscultuur”;  oordelend, sterk competitief. 



Diagnostiek en probleemoriëntatie

Depressieve stoornis

Kernsymptomen

• Sombere stemming

• Verminderde interesse of plezier

Nevensymptomen

• Gewichtsverlies

• Slaapstoornis

• Psychomotore agitatie of vertraging

• Vermoeidheid

• Concentratie stoornis, besluiteloosheid

• Gevoelens van waardeloosheid

• Recidiverende gedachten aan de dood



Depressie & Rouwreactie

• In de DSM-5 is het rouwcriterium verdwenen. In de DSM-IV 

was dit een exclusiecriterium. Opmerking in de DSM-5: bij 

aanzienlijk verlies (overlijden van dierbare, faillissement, 

natuurramp), kunnen zich reacties voordoen die lijken op een 

depressieve stoornis. 

• Beoordeel of dit normale reacties zijn op het verlies of dat er 

sprake is van een depressieve stoornis. Deze overweging 

vraagt om een klinisch oordeel.

• Bij rouw blijft het gevoel van eigenwaarde doorgaans intact

• Bij rouw leegheid gekoppeld aan het verlies

• Bij depressie aanhoudende sombere stemming, geen plezier



Diagnostiek en probleemoriëntatie

Welke arbeidsbeperkingen zijn verbonden met depressie?

Zoekstrategie

("Rehabilitation, Vocational"[Mesh] OR "Occupational Health"[Mesh] OR "Sick 

Leave"[Mesh] OR "absenteeism"[MeSH Terms] OR presenteeism[All Fields] 

OR "retirement"[MeSH Terms] OR "workers' compensation"[Mesh] OR "work 

status"[All Fields] OR "work capacity"[All Fields] OR "return to work"[All 

Fields] OR "back to work"[All Fields] OR "work disability"[All Fields] OR 

"employment"[MeSH Terms] OR "work"[MeSH Terms] OR "insurance 

medicine"[All Fields] OR sickness absence[TW] OR "Disabled 

Persons"[Mesh] OR job[All Fields] OR vocational reintegration[TW] OR 

"Social Participation"[Mesh]) AND  "Depressive Disorder"[Mesh]

In Clinical Queries leverde dit  34 systemic reviews op.

Vervolgens werd in de Medline database gezocht met de zoektermen 

"Depressive Disorder"[Mesh] AND "Work Capacity Evaluation"[Mesh]. Dat 

leverde 31 artikelen op. 



Depressie & Beperkingen

Affectief 

Stoornis in het emotioneel beleven: negatief zelfbeeld, schaamte over 

de eigen prestaties, gespannenheid, verlies aan interesse, 

onvermogen te genieten en gevoelens van onvrede  

Stoornis in de empathie: teruggang van het vermogen om relationele 

contacten aan te gaan of te onderhouden

Cognitief

Stoornis in geheugen en concentratie

Verlies aan mentale energie

Verlies aan flexibiliteit 

Fysiek

Verlies aan fysieke energie

Vermoeidheid als gevolg van slaapstoornissen 



Depressie & cognitieve functies
Alle aspecten van cognitief functioneren zijn beperkt

Executieve functies

• Plannen, structureren, overzicht houden, prioriteren, updaten, 

schakelen, inhibitie, werkgeheugen, uitvoeren 

• Besluitvaardigheid (meest aangedaan bij depressie)
• Het vermogen een keuze te maken

• Het vermogen informatie te begrijpen die relevant is voor het nemen van de 

beslissing

• Het vermogen om een inschatting te maken van relevantie informatie in relatie tot 

de eigen situatie

• Het vermogen met de informatie te kunnen redeneren en het kunnen afwegen van 

mogelijkheden

• Cognitieve beperkingen kunnen blijven bestaan ondanks 

vermindering van symptomen en na herstel. 



Depressie & beperkingen in

FML-termen

Bij ernstige depressie: 

Concentratie, aandacht, geheugen, inzicht, ADL, structureren van de 

dag, initiatief, oordeelsvermogen, zelfinschatting, impulscontrole, 

samenwerken, communiceren, emoties hanteren, fysieke taken 

uitvoeren

Indien slaapstoornis: kan beschikbare energie beperkt zijn en kan een 

vermindering arbeidsduur overwogen worden

Bij licht-matige depressie 

Hanteren van tijdsdruk, overzicht houden, besluitvaardigheid, 

reactievermogen, informatie verwerken, meervoudige/complexe 

taken uitvoeren, plannen, productiviteit, conflicthantering, leiding 

geven, emoties van anderen hanteren, communiceren met klanten, 

patiënten, klanten



Diagnostiek en probleemoriëntatie 

Beroepsziekte

• Er is sprake van een beroepsgebonden depressie als een 

depressieve stoornis in overwegende mate veroorzaakt of 

uitgelokt is door belastende psychische omstandigheden in 

het werk.

• Beoordeel of er sprake is van een beroepsziekte en hanteer 

bij melding de Registratierichtlijn van het Nederlands Centrum 

voor Beroepsziekten: E003 – Beroepsgebonden Depressie

Rijgeschiktheid

• Beoordeel de rijgeschiktheid van een werkende met 

depressie bij beroepsmatige deelname aan het verkeer, maar 

denk ook aan woon-werkverkeer. 

• Adviesnota Rijgeschiktheid van de NVvP 

• CBR Richtlijn



Prognose
Welke factoren hebben invloed op de prognose van: 

• Functioneren op het werk 

• Terugkeer in werk 

• Instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen? 



Prognose

Functioneren in werk bij depressie

Factoren met negatieve invloed

Persoonlijk

• Laag zelfvertrouwen

• Neurotocisme

• Externe locus of control

Ziektegerelateerd

• Ernst depressie

• Klinische stagnatie

Factoren met positieve invloed

• Klinische verbetering



Prognose
Terugkeer naar werk en instroom arbeidsongeschiktheid

Terugkeer naar werk: negatieve invloed

Dienstverband > 36 u Leeftijd > 50 Jr

Bedrijf < 75 wkn Partner geen kinderen

Terugkeer naar werk: positieve invloed

Contact tussen zorg 

en leidinggevende

Betere kwaliteit van 

leven

Managementfunctie

Steun van collega’s



Prognose 

Instroom arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid: negatieve invloed

Laag niveau van sociaal 

functioneren

Leeftijd > 50 Duur van 

depressieve episode

Verzuimgeschiedenis Ernst depressie

Laag zelfvertrouwen Comorbiditeit

Weinig vertrouwen in 

toekomst

Eerdere depressieve 

episodes



Prognose
Voorspellers voor opnieuw uitval

Persoonsgebonden Ziektegerelateerd

Leeftijd waarop depressie intreedt Aantal voorgaande depressies

Sociaal disfunctioneren Restklachten na werkhervatting

Neuroticisme Comorbiditeit

Stressoren in privéleven Ernst en duur van eerste en 

laatste depressieve episode



Interventies

• Een combinatietherapie van zowel psychologische interventie 

als antidepressieve medicatie is effectief ten aanzien van 

verbetering van het werk-functioneren.  Nieuwenhuijsen 2014

• Werkgerichte interventies bij werknemers een depressieve 

stoornis toegevoegd aan een klinische behandeling leiden tot 

snellere terugkeer naar werk, maar niet tot beter functioneren. 

Nieuwenhuijsen 2014

• Een webbased interventie leidt tot niet een verbetering  van 

werk-functioneren. Geraedts 2014

• Telefonische en online CGT leidt tot minder ziekteverzuim 

dan gebruikelijke zorg. Nieuwenhuijsen 2014 



Evaluatie: stagnatie in herstel?

• Herkennen van dreigende stagnatie in het herstel

Persoonlijke factoren

 ernst van de aandoening, onvoldoende respons op 

behandeling, comorbiditeit, verslavingsproblematiek

Werkomgeving

 aard en inhoud van het werk, houding en ondersteuning 

leidinggevende, collegae 

Omgevingsfactoren

 factoren buiten de werkomgeving die herstel doen 

stagneren.

• Maak zo nodig nieuwe afspraken en actualiseer het 

begeleidingsplan op punten waar sprake is van (dreigende) 

stagnatie. Overleg met huisarts of werk.



Evaluatie: RIV-toetsing

Herstelgedrag/ probleemoplossend gedrag werknemer:

• Heeft de werknemer zich na verwijzing onder behandeling 

gesteld en de behandeladviezen opgevolgd?

• Zijn er concrete aanwijzingen dat de werknemer zijn 

herstel belemmerd heeft? 

Belemmeringen van herstel en werkhervatting in het werk:

• Was in het werk sprake van factoren die kunnen bijdragen 

aan ontstaan of  voortbestaan van een depressieve 

stoornis of die werkhervatting bij werknemer  met een 

depressieve stoornis kunnen belemmeren? 

• Wat is gedaan om deze factoren weg te nemen, 

bijvoorbeeld door (tijdelijke) aanpassing van het werk? 



• 44-jarige vrouwelijke ICT consultant, 4x8

• Herkenning en behandeling depressie komt moeizaam op 

gang

• Re-integratie ook moeizaam, door concentratieproblemen 

en niet meer passend werk, weinig sociale steun

• Exptertise vanwege stagnatie 

• Re-integratie wordt vooral op tweede spoor gericht

Casus 



15 Stellingen: juist/onjuist

• Werknemers met depressie verzuimen 8-9 keer zo veel als 

werknemers zonder depressie

• Als de depressiesymptomen over zijn, zijn er ook geen cognitieve 

beperkingen meer

• De Richtlijn Depressie is gebaseerd op de visie van experts

• Bij een aanzienlijk verlies kunnen zich normale reacties voordoen 

die lijken op een depressieve episode

• Depressie kan nooit een beroepsziekte zijn

• Comorbiditeit bij depressie is een voorspeller voor hernieuwde 

uitval en instroom in arbeidsongeschiktheid

• Web-based interventies en telefonische cognitieve 

gedragstherapie leiden tot snellere terugkeer naar werk bij 

depressie

• Regelmogelijkheden op het werk beschermt tegen depressie



15 Stellingen: juist/onjuist

• Blootstelling aan zware metalen en daglichtdeprivatie zijn 

risicofactoren voor het ontwikkelen van een depressie

• Begrip, aandacht en openheid op de werkvloer zijn wenselijk 

maar hebben geen invloed op terugkeer naar werk voor 

iemand met een depressie

• Bij een organisatie met minder dan 75 medewerkers duurt het 

verzuim bij depressie korter

• Steun van collega’s beïnvloedt de prognose van verzuimduur 

bij depressie gunstig

• Tijdens de acute fase van een ernstige depressie is de 

patiënt rijongeschikt

• Ontspanningsoefeningen zijn effectiever dan 

krachtoefeningen voor het terugdringen van het aantal 

ziektedagen



Stellingen
• Depressie die volgens de richtlijn is begeleid mag niet tot 

WIA-instroom leiden

• Het UWV kijkt niet naar toepassing Richtlijnen bij RIV toets

• De klanten (wkg/wkn) hebben niets aan zo’n Richtlijn

• Verzuimduur neemt alleen maar toe bij gebruik Richtlijn

• Bedrijfsartsen hebben geen tijd om richtlijnen toe te passen

• De klanten die een verzekeringsarts ziet voor de WIA 

beoordeling zijn veel te complex voor een Richtlijn

• Depressieve klachten na verlies van  zijn normaal

• “Soms helpt de buurvrouw even goed”: Jim van Os

• De Richtlijn Depressie is de manier om EBM bij de patiënt 

te krijgen



Stellingen
• Afwachten tot een depressie tot verzuim leidt, is niet 

acceptabel

• De richtlijn heeft geen toegevoegde waarde voor 

begeleiding van verzuim bij depressieve werknemers



• Deze richtlijn vraagt om een actieve houding van de BA en 

VA: zoek de risicofactoren voor depressie in het werk en bij 

de patiënt en probeer die te beïnvloeden.

• Het loont om voldoende regelmogelijkheden te hebben.

• Terugkeer naar werk is te beïnvloeden door sociale steun 

op werk te verbeteren.

• Instroom in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wordt 

vooral bepaald door klinische beeld (duur, ernst depressie 

en comorbiditeit).

• Bij stagnatie: afstemming met de huisarts of de 

leidinggevende. 

Om te onthouden




