
BG-dagen 2018

Herziening NVAB Richtlijn 

Zwangerschap, postpartumperiode en werk  



2

Sprekers en Belangen
__________________________________________________
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- Senior onderzoeker Erasmus MC
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- Copromotor promovenda Arbeid en Gezond zwanger- maak er werk van! (Erasmus MC)

Geen belangenverstrengeling of relaties met bedrijven

Onderzoeksgeld via ZonMw ( Arbeid en Gezond zwanger- maak er werk van!)



3

Programma
__________________________________________________

1. Herziening NVAB richtlijn zwangerschap, postpartumperiode en werk

– De kern

– Wat is nieuw?

2. Onderzoek zwangerschap en werk

– Arbeid en gezond zwanger (Erasmus)

– App gezond werken in de zwangerschap (AMC)

3. Discussie/ vragen



De Kern: Gezond werken in de zwangerschap
_________________________________________________

Werkgebonden risicofactoren

Aanpassing werk- en werktijden

Persoonsgebonden risicofactoren

Preventie afwijkingen moeder en kind
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De Richtlijn
_________________________________________________

Werkgebonden risicofactoren

Aanpassing werk- en werktijden

1. Individuele begeleiding

 Preventief consult

 Verzuim

2. Beleidsadvisering

Persoonsgebonden risicofactoren

Preventie afwijkingen moeder en kind
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Opstellen risicoprofiel: Preventief & Verzuim
_________________________________________________

Werkgebonden risicofactoren
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 Lichamelijk werk

 Onregelmatig werktijden

 Stress en agressie

 Chemische stoffen

 Biologische agentia

 Fysische factoren

Aanpassing werk- en werktijden

1. Individuele begeleiding

 Preventief consult

 Verzuim





Opstellen risicoprofiel: Preventief & Verzuim
_________________________________________________

Persoonsgebonden risicofactoren
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 Chronische ziektes

 Belaste obstetrische anamnese

 Complicaties zwangerschap,& 

bevalling

 Complicaties postpartum periode

Aanpassing werk- en werktijden

1. Individuele begeleiding

 Preventief consult

 Verzuim





Beleid
_________________________________________________

Werkgebonden risicofactoren

Aanpassing werk- en werktijden

1. Individuele begeleiding

 Preventief consult

 Verzuim

2. Beleidsadvisering

Persoonsgebonden risicofactoren

Preventie afwijkingen moeder en kind
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Aanleiding herziening
_________________________________________________

Gegevens uit nieuw onderzoek werk- en persoonsgebonden risicofactoren

Evaluatie van het preventief consult

Relevantie studies: 

 Samenwerking Bedrijfsartsen – Verloskundigen (NVAB 2012) 

 Kosteneffectiviteit van preventieve maatregelen bij zwangere werkneemsters: 

literatuuronderzoek (ZonMw 2014). 

Evidencetabellen toevoegen van de nieuwe studies. In de versie uit 2007 

waren geen evidence-tabellen opgenomen. 

Aandacht voor implementatie van de richtlijn. 
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Uitgangsvragen
_________________________________________________

Effect op uitkomst zwangerschap:

 werkgebonden risicofactoren 

 persoonsgebonden risicofactoren

Bevorderende en belemmerende factoren borstvoeding en werk 

Is het preventief consult voor zwangere vrouwen effectief?

Samenwerken en consultatie met curatieve sector
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Methode herziening
_________________________________________________

Literatuursearches > 2007

 Werkgebonden (fysieke werkbelasting, onregelmatige werktijden, 

werkstress, chemische en biologische factoren) 

 Bevorderende en belemmerende factoren voor het geven van borstvoeding 

onder werkende vrouwen

 Preventief consult

Richtlijnen curatieve sector > 2007  tbv update persoonsgebonden 

risicofactoren  op zwangerschapsuitkomsten

Workshops BGDagen 2016:

 Preventief consult

 Effectieve(re) samenwerking bedrijfsartsen en verloskundig zorgverleners 
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Doelstelling
_________________________________________________

1. Begeleidingsrichtlijn voor bedrijfs-geneeskundig handelen 

Bij klachten of complicaties individuele zwangere en moeder na het 

bevallingsverlof. 

2.  Ondersteuning bedrijfsartsen preventief organisatiegericht beleids-

advies

Voor zwangeren en voor werkenden gedurende de postpartumperiode. 

Voorlichting en preventief beleid zal leiden tot gezondheidswinst bij zowel de 

zwangere als het (ongeboren) kind, gevolg is:

 minder verzuim bij de werknemer, zowel tijdens de zwangerschap en als 

in de postpartum-periode

 minder afwijkingen bij zowel de zwangere zelf als het kind. (o.a. laag 

geboortegewicht of vroeggeboorte). 
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Doelgroepen
_________________________________________________

Bedrijfsartsen en andere (zorg)professionals

Werkenden gedurende de zwangerschap en lactatieperiode

Management van organisaties 
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Kerngroep en projectgroep en commentaarfase
_________________________________________________

Kerngroep en projectgroep met:

Projectmedewerkers NVAB en literatuur onderzoeker

Bedrijfsartsen

Verzekeringsarts (UWV, NVVG)

Gynaecoloog en verloskundigen (NVOG en KNOV)

Vertegenwoordigers Zwangeren (FNV Bondgenoten)

NB Werkgevers uitgenodigd, leveren commentaar. 

Commentaarfase

- inhoudelijke experts

- ervaringsdeskundigen

- vertegenwoordigers werknemers en werkgeversorganisaties 

- leden van de NVAB.
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Voorwaarden voor uitvoering van de richtlijn: 
Verwachtingen artsen A&G 
_____________________________________________________

Voldoende tijd besteden aan zwangeren voor:

– het eerste spreekuurcontact/preventief consult van circa een half uur extra 

(mede in verband met het opstellen van een risicoprofiel);

– periodieke spreekuurcontacten vanaf de probleemdiagnose/risicoprofiel; met 

een frequentie van 4 tot 8 weken afhankelijk van de (ernst) van de werk- en 

persoonsgebonden risicofactoren (ongeacht de eventueel wettelijk verplichte 

periodiciteit m.b.t. de Wet verbetering poortwachter).

Zwangeren moeten begeleiden zodat zij kunnen blijven functioneren (of 

kunnen re-integreren).

Gezamenlijke besluitvorming tot stand brengen en op basis daarvan 

adviseren over interventies gericht op werkhervatting

Werkgevers adviseren bij het opstellen en uitvoeren van beleid om 

vrouwen gedurende de zwangerschap en de postpartumperiode in staat te 

stellen hun werk te behouden.
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Implementatie
_________________________________________________

Belemmerend:

 Verschil in toegang tot bedrijfsartsen voor zwangere werkenden.

 Werkgevers: zwangere is gedoe

 Slechte bekendheid bij de curatieve sector van richtlijn

Bevorderend:

 Meer aandacht/subsidiemogelijkheden voor projecten over zwangerschap en 

werk bij ZonMw/SZW. 

 Langzaamaan meer kennis over zwangerschap en werk bij de curatieve sector. 

 Het per 01-07-2017 (weer) ingevoerde arbeidsomstandighedenspreekuur 

(Arbowet: open spreekuur). 
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Inhoud Richtlijn
_________________________________________________

1. Preventief consult: risicoprofiel, werkplan en advies

2. Interventies bij verzuim

a) Zwangerschap 

b) Postpartumperiode 

3. Evaluatie

4. Arbobeleid

Belangrijkste veranderingen t.o.v. 2007:

 Individuele begeleiding (o.a. bepalen risicoprofiel) staat vooraan

 Bijlagen 1+2 (risicofactoren) verwerkt in richtlijn zelf= tabel 2 en 3

 Meer aandacht voor beleid en samenwerking met curatieve sector

 Meer praktische hulpmiddelen bij beleidsadvies
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Nieuw 



Preventief consult & Verzuim
_________________________________________________

Werkgebonden risicofactoren

Aanpassing werk- en werktijden

1. Individuele begeleiding

 Preventief consult

 Verzuim

2. Beleidsadvisering

Persoonsgebonden risicofactoren

Preventie afwijkingen moeder en kind
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Preventief consult: werkwijze 
→ Tabel 4 
Preventief consult: werkwijze 
→ Tabel 4 

Nieuw 



Preventief consult: werkwijze 
→ Bijlage 4: Checklist medisch dossier

Nieuw 



Begeleiding bij verzuim: werkwijze
 Actualiseren (of opstellen) risicoprofiel
 Maak werkplan
 Maak vervolgafspraak

 Tijdens zwangerschap: na 3 weken
 Postpartumperiode: 2 weken na bevallingsverlof



Opstellen risicoprofiel
_________________________________________________

Werkgebonden risicofactoren
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 Lichamelijk werk

 Onregelmatig werktijden

 Stress en agressie

 Chemische stoffen

 Biologische agentia

 Fysische factoren

 Breng met behulp van tabel 2A t/m 2F 
de individuele werkbelasting in kaart en 
beoordeel of er sprake is van een of 
meer genoemde werkgebonden 
risicofactoren. 

 Raadpleeg ook de RI&E. 

Aanpassing werk- en werktijden

1. Individuele begeleiding

 Preventief consult

 Verzuim

Nieuw 





Fysieke belasting: gevolgen
_____________________________________________________
Vroeggeboorte: Kleine verbanden, komt veel voor, grote gevolgen *1

Small Gestational Age (SGA): licht verhoogd bij staan en lopen Palmer 2013 

Miskraam:

 Toename met frequenter en zwaarder tillen 

 Buigen > 25 keer per dag 

 Fysiek inspannend werk *3

Foetale sterfte in VG: tillen> 200 kg/dag 3x verhoogd risico doodgeboorte Mocevic ’13

1. Van Beukering 2014, Palmer 2013a,Waters 2015 , Mocevic 2013, Runge 2013. Jukic 2012 

2. Van Beukering et al 2014.

3. Bonde 2013; Palmer 2013b  Waters 2015  Grajewski 2015 
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 Staan en lopen > 3 uur per dag (OR 1,3-1,4)

 Tillen en dragen > 5 kg (OR 1,3) 

 Fysiek inspannend werk (OR 1,4)

 Inspannende houdingen (bukken, knielen, buigen, bovenhandswerken)

 Meervoudige belasting (OR 1,3 tot 1,5) *2



Lichamelijke belasting
_____________________________________________________
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Nieuw 

Nieuw 



Onregelmatige werktijden en ploegendienst
_____________________________________________________

 Voor de 20e week: 

– Vroeggeboorte: geen tot zeer licht verhoogd verband, OR tot 1,2. 

– SGA: studies alleen van lage kwaliteit

– Vaste nachtdiensten: matig verhoogd risico miskraam *1

6,1 extra cases/100 zwangerschappen, tegenover 1,4 bij 3 ploegendienst.

 Na de 20e week: 

– Geen studies, bijna alle zwangeren stoppen met onregelmatig werk. 

– Groot Canadees onderzoek: aanpassing voor 24 weken, minder kans op 

vroeggeboorte en laag geboorte gewicht (Croteau 2006, 2007).  

Advies: geen risico nemen vanaf 20 weken geen nachtdiensten.

 Lange werkweken (> 40 uur per week):

licht verhoogde kans vroeggeboorte en miskraam *2

1. Bonde 2013 Palmer 2013 Feodor Nilsson 2014 Xu 2014 Grajewski 2015 

2. Van Melick 2014, Palmer 2013, Hamilton 2012 

25



Onregelmatige werktijden en ploegendienst
_____________________________________________________

26

Nieuw 

Zelfde advies, 

betere onderbouwing



Werkstress en zwangerschap
_____________________________________________________
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Risico van werkstress
 laag geboortegewicht/SGA (circa 150 gram), nb tegenstrijdig bewijs 
 zwangerschapshypertensie/pre-eclampsie) (OR 1.50; 95% CI 1.15-1.97) Zhang et al. (2013)
Brand 2012, Mutambudzi 2011, Larsen 2015, Larsen 2013 
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Werkstress en zwangerschap
_____________________________________________________

Zelfde advies, 

betere onderbouwing



Chemische stoffen
_____________________________________________________

 Blootstelling rond conceptie, tijdens zwangerschap, tijdens borstvoeding 

Miskraam, aangeboren afwijkingen of doodgeboorte

Geen risico nemen, geen blootstelling

Preconceptie: Wettelijke grenswaarden

Zwangerschap en borstvoeding: andere normen:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-43.html
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• Schoonmaakmiddelen
• Oplosmiddelen (bijvoorbeeld in verf, lak, lijm)
• Narcosegassen
• Kanker remmende geneesmiddelen 
• Bestrijdingsmiddelen
• Zware metalen en/of metaalverbindingen (cadmium, 

kwik, lood, mangaan en chroom)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-43.html


Chemische stoffen: volg stappenplan
_____________________________________________________
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Nieuw 



Infectieziekten 
_____________________________________________________
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Nieuw: oa Zika, Q koorts, Cytomegalie, Parvo



Fysische factoren (zelfde/ nieuw)
_____________________________________________________

Lawaai

• Schade gehoororgaan kind, hogere bloeddruk zwangere

Geen geluid > 80 DBA, geen piekgeluid >200 Pa

Trillingen

• Geen goed onderbouwde studies om anders dan wet te adviseren

Geen blootstelling > 0,25 m/s2 (8 uur per dag)

Ioniserende straling

• Diverse afwijkingen: foetale dood, aangeboren afwijkingen

Dosislimiet van 1 mSv, begeleiding stralingshygiënist

Klimaat

 Geen extreme koude en hitte, streven naar behaaglijke temperatuur

Overdruk (> 104 pa= 1,1 bar) (toegevoegd)

 Geen duikarbeid, caissonarbeid of overige werk in overdruk 
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Nieuw 



Fysische factoren:
_____________________________________________________
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Opstellen risicoprofiel
_________________________________________________

Persoonsgebonden risicofactoren
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 Breng met behulp van tabel 3 A t/m D 
de individuele belastbaarheid in kaart 
en beoordeel of er sprake is van een of 
meer genoemde persoonsgebonden 
risicofactoren. 

 Chronische ziektes

 Belaste obstetrische anamnese

 Complicaties zwangerschap,& 

bevalling

 Complicaties postpartum periode

Aanpassing werk- en werktijden

1. Individuele begeleiding

 Preventief consult

 Verzuim



Nieuw 



Persoonsgebonden risico’s en interventie
_____________________________________________________
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 Adviezen in tekst: Tabel 3

 Update uit Richtlijnen curatieve sector > 2007  

• Meerlingzwangerschap (NVOG)

• Herhaalde miskraam NHG, NVOG)

• Recidief spontane vroeggeboorte (NVOG)

• Foetale Groeirestrictie  (NVOG)

• Diabetes mellitus en diabetes gravidarum (NVOG, NDF)

 Aantal adviezen uit verschillende perioden samengevoegd. 

Nieuw 



Meerlingzwangerschap
_____________________________________________________
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Nieuw 

Nieuw 

Nieuw 

Wetswijziging 
‘Modernisering regelingen 
voor verlof en arbeidstijden

Zwangerschapsverlof 
meerling 4 weken eerder, 
vanaf 30 weken.
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Abnormaal verloop zwangerschap: Miskraam
________________________________________________

Nieuw 
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Vruchtwaterpunctie en IVF, herziening
________________________________________________

Nieuw 

Nieuw 
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Bevalling 16-24, pre- en dysmature baby’s, herziening
________________________________________________

Nieuw 

Nieuw 



Wetswijziging ‘Modernisering regelingen voor verlof en 
arbeidstijden’  
_____________________________________________________

 Als een kind langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen, heeft de 

moeder recht op extra bevallingsverlof. Zo kan ze haar kind een aantal weken 

thuis verzorgen. 

 Voor verlenging van het bevallingsverlof geldt dat:

– Ze geen extra verlof krijgt over de 1e week dat de baby in het ziekenhuis lag. 

Als de baby bijvoorbeeld 2 weken in het ziekenhuis moest blijven, duurt het 

verlof 1 week langer;

– het bevallingsverlof maximaal 10 weken extra kan duren. Als het kind 

bijvoorbeeld 15 weken in het ziekenhuis heeft gelegen, krijgt de moeder 10 

weken langer verlof. 
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Preventief consult/Verzuim
_________________________________________________

Opstellen werkplan en interventies 

 Stel een werkplan op op basis van het risicoprofiel.

 Bespreek het werkplan met betrokken werknemer.

 Overweeg te overleggen met de leidinggevende. 

Ter info: de wettelijke verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever. ‘Bij elke melding 

van de zwangerschap is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om 

betrokken werknemer voorlichting te geven over de rechten/regelingen die van 

toepassing zijn tijdens zwangerschap en postpartumperiode.’ 

Geef voorlichting over: 

 Geef voorlichting over andere voorzieningen en regelingen

 Maak zo nodig afspraken voor verdere begeleiding tijdens de zwangerschap. 

Samenwerken en advies 

 Bij verwijzing: voeg het opgestelde werkplan toe. 
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Nieuw 

Nieuw 



De Richtlijn
_________________________________________________

Werkgebonden risicofactoren

Aanpassing werk- en werktijden

1. Individuele begeleiding

 Preventief consult

 Verzuim

2. Beleidsadvisering

Persoonsgebonden risicofactoren

Preventie afwijkingen moeder en kind
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Werkgebonden risicofactoren

Inventariseren

Toetsen aan de recente algemene 
en specifieke RI&E.

Aanpassing werk- en werktijden

Beleidsadvisering

43

Adviseren over:
 Protocol informatievoorziening (bijlage 1)
 Voorbeeld arbobeleid (bijlage 2) 
 Wettelijke verplichtingen (bijlage 3)
 Preventief consult door bedrijfsarts (bijlage 1)

Nieuw 
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Beleidsadvisering
_________________________________________________



Beleidsadvisering
_________________________________________________
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Nieuw 



Beleidsadvisering
_________________________________________________
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Beleidsadvisering: argumenten voor beleid & Preventief consult
_________________________________________________
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Nieuw 



Bijlage 6
________________

48

Nieuw 
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Borstvoeding en werk: 
Methode: Literatuursearch belemmerende en bevorderende factoren: 
Conclusie: Aandacht hiervoor helpt
__________________________________________________

Aanbevelingen 

 Tijdens preventief consult:

– Inventariseren werk- en persoonsgebonden factoren voor het geven/dan wel 

stoppen van borstvoeding bij terugkeer naar werk. 

– ondersteunen door verstrekken van informatie en het bespreken van 

mogelijkheden hoe borstvoeding en werk te combineren, omgang met 

kolven/borstvoedingspauzes en het fenomeen “reverse cycling”. 

 En dan:

– Aan het einde van het preventief consult nodigt de bedrijfsarts de zwangere 

vrouw uit om telefonisch contact op te nemen met acht weken verlof (of 

op een ander tijdstip mocht dit door de werkneemster nodig worden geacht). 

Gedurende dit telefonische consult staat het gehele welzijn van de moeder 

centraal, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan het borstvoeding blijven 

geven bij terugkeer naar werk. 

Nieuw 



Bijlage 7
________________
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Preventief consult: Waarom?
__________________________________________________

Vroegtijdige voorlichting tijdens de zwangerschap over: 
• hoe om te gaan met werkgebonden risico’s, 
• de invloed van de zwangerschap op de belastbaarheid 
• wettelijke regelingen die het langer doorwerken ondersteunen

 is effectief bij preventie ziekteverzuim (Houtman et al. 2007).

 leidt tot aanzienlijke verbetering gezondheid zwangere & kind (Beukering & Brand ’14)

 bedrijfsartsen willen preventief consult handhaven (BGDagen 2016)

 zwangeren waarderen preventief consult zeer, leidt vaak tot 
werkadvies, is een adequaat instrument. (Van Beukering & Verbeek, 2010) 

Hoe?
Na melding van de zwangerschap aan de werkgever wordt elke zwangere 
werknemer bij de bedrijfsarts uitgenodigd voor een preventief consult. Voor de 
werknemer is dat consult vrijwillig.  Sinds 1-7-17 Wettelijke basis.

N
ie

u
w

 

Nieuw 
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Samenwerking 
__________________________________________________

Uitgangsvraag

1. Hoe kunnen bedrijfsartsen effectief samenwerken met verloskundigen en 

gynaecologen? 

a) Hoe kunnen gegevens rondom werk en zwangerschapsproblematiek (bij 

voorkeur gestandaardiseerd) worden uitgewisseld? 

b) Korte(re) lijnen: hoe kan zo nodig rechtstreeks overleg tussen bedrijfsarts en 

hoofdbehandelaar en andersom plaatsvinden? 

2. Wanneer moet de bedrijfsarts overleggen met respectievelijk doorverwijzen naar 

een gynaecoloog/verloskundige? 

Methode:

1. Literatuur

2. Workshops BG Dagen 2016:
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Samenwerken: Aanbevelingen
_________________________________________________

 De bedrijfsarts maakt bij verwijzing naar een verloskundig zorgverlener gebruik 

van de Leidraad verwijzen door de bedrijfsarts (NVAB, 2004). De bedrijfsarts 

voegt aan de verwijzing het advies aan de werkende/werkgever op basis van 

het risicoprofiel toe.

 Het moet mogelijk worden om direct te kunnen verwijzen naar de bedrijfsarts 

door verloskundig zorgverleners.

 De screeningslijst werkgebonden risicofactoren, opgenomen in bijlage 8, kan 

door verloskundig zorgverleners gebruikt worden voor een inschatting van de 

werkbelasting van de zwangere werkende.
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Bijlagen: nieuw
_________________________________________________

 Beleidsplan Zwangerschap, postpartumperiode en werk: een voorbeeld 

 Wetgeving (aangepast)

 Voorlichtingsmateriaal en hulpmiddelen over arbeidsomstandigheden en rechten 

 Voorlichting over Zwangerschapsdiscriminatie 

 Borstvoeding en werk (aangepast)

 Gezamenlijke besluitvorming (shared decision making)



Implementatie: Aanbevelingen
_________________________________________________

1. Organiseren van (multidisciplinaire) nascholing voor bedrijfsartsen (en 

verloskundig zorgverleners) waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan 

de volgende hulpmiddelen: 

– App voor de zwangere zelf “Gezond werken tijdens de zwangerschap” (is 

gebaseerd op deze richtlijn en komt beschikbaar in de loop van 2018 via 

www.zwangerschapenwerk.nl . 

– Screenings-lijst verloskundig zorgverleners over arbeid (7 items) 

ontwikkeld, mede op basis v/d richtlijn.

2. Samenwerking met KNOV en NVOG bij organiseren van scholing en 

implementatie-hulpmiddelen

3. Ontwikkelen van implementatie-instrumenten (bijvoorbeeld flow-chart).
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http://www.zwangerschapenwerk.nl/
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Programma
__________________________________________________

1. Herziening NVAB richtlijn zwangerschap, postpartumperiode en werk

– De kern

– Wat is nieuw?

2. Onderzoek zwangerschap en werk

– Arbeid en gezond zwanger (Erasmus)

– App gezond werken in de zwangerschap (AMC)

3. Discussie/ vragen
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Arbeid en gezond zwanger (ErasmusMC)
Screeningslijst wachtkamer Verloskundigen
__________________________________________________



Systematic review mHealth and eHealth
_________________________________________________

The Usability and Effectiveness of Mobile Health Technology–Based Lifestyle 
and Medical Intervention Apps Supporting Health Care During Pregnancy: 
Systematic Review
Overdijkink SB, Velu AV, Rosman AN, van Beukering MDM, Kok M,  Steegers-Theunissen RPM

Doel: het evalueren van de toepasbaarheid ( haalbaarheid en acceptatie) en effectiviteit
van mHealth lifestyle en medische applicaties

Methode: systematic review in Embase, Google Scholar, MEDLINE (Ovid), Cochrane 
Library, Web of Science

Resultaten: 4,204 hits waarvan uiteindelijk na selectie 29 artikelen zijn opgenomen in 
de analyse. Hiervan 19 artikelen over mHealth lifestyle en 10 artikelen over medische
applicaties. 

Conclusie: De meeste studies over mHealth-apps ter ondersteuning van lifestyle en 

medische zorg in hoog inkomen landen zijn bruikbaar en haalbaar om de 

zwangerschaps-gewichtstoename te verminderen, de inname van groente en 

fruit te vergroten, stoppen met roken en de zorg te ondersteunen voor de 

preventie van astma en infecties tijdens de zwangerschap. Over het algemeen is 

het bewijs voor de effectiviteit van deze apps beperkt en moet er verder onderzoek 

worden gedaan vóór implementatie in de medische gezondheidszorg



Praktijk beter, maar nog steeds…. 

 Deel van zwangeren geen toegang tot bedrijfsarts

 ‘Medische’ begeleiding door ‘casemanagers’ en arbo artsen (geen 

geregistreerde bedrijfsartsen) 

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

2012) 

Risicovolle werkomstandigheden:

5 tot 12,5% te vroeg geboren kinderen: 700 tot 1750 per jaar ZonMw ’14

Subsidie ZonMw: App: Gezond werken tijdens de zwangerschap

Implementatie NVAB richtlijn (bedrijfsartsen): Zwangerschap en werk ‘via 
zorg’
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App gezond werken in de zwangerschap
___________________________________________________



 Ontwikkeling App op basis Richtlijn en Focusgroepen

 Concept App testen via kwalitatief onderzoek

 Training over de app aan verloskundigen/gynaecologen/ bedrijfsartsen

 Vragenlijst onderzoek onder zwangeren: evaluatie najaar 2018

Controlegroep tot april 2017 Interventiegroep tot februari 2018

3 vragenlijsten over zwangerschap en werk 3 vragenlijsten over zwangerschap en werk

+ Toegang tot app

Het project De App gezond werken in de zwangerschap
___________________________________________________



Doel App gezond werken in de zwangerschap
___________________________________________________

Werkende zwangere:

• Informeren over risico’s in werk

• Meer en betere aanpassing werk

• Minder afwijkingen

Verloskundig Zorgverleners:

• Meer inzicht werkgebonden risico’s

• Betere samenwerking met arbocuratieve zorg



Principe: App gezond werken in de zwangerschap
_________________________________________________

Doel:

• Informeren zwangere zodat ze werk op juiste manier aanpast

• Minder afwijkingen ten gevolge van werk 

Invoeren:

 Persoonlijk advies: 

– over de risico’s en rechten

– over werkaanpassing

– Basis: NVAB richtlijn

Risico’s werk Risico’s gezondheid



App: opbouw
___________________________________________
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Naar beneden scrollen:
Elke 2 weken
‘Babyberichten’

Klik op ‘Werkadvies ‘
Dit wordt regelmatig aangepast 
aan de zwangerschapsduur



Voorbeeld Advies lichamelijk inspanning
_____________________________________________
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Voorbeeld Advies Gezondheidsklachten
_____________________________________________
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App in het nieuws 22 maart 2017
___________________________________________
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1. Je rechten als zwangere en pas bevallen sollicitant/ 
werknemer

2. Tips voor overleg met je leidinggevende

3. Tips: wat kun je doen als je leidinggevende niet 
meewerkt
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NVAB Richtlijn en App: overeenkomst en verschillen
__________________________________________________

Werkwijze en Adviezen Richtlijn  Basis voor Werkwijze en Adviezen App

Richtlijn:

 Voor 

– Bedrijfsartsen

– (para) medici

 Implementatie

– via Werkgever 

– via Bedrijfsgezondheidszorg

App:

 Voor 

– Zwangeren

– Verloskundige Zorgverleners

– Werkgevers etc.

 Implementatie

– via Zorg

– …



App: wetenschapppelijke ontwikkeling….
_________________________________________________

Work-related risk factors

Adjustment of work and working hours

Person-related risk factors

Prevention of disorders in mother and child
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Part 1. Meta-analysis
The impact of working conditions on the 
outcome of pregnancy: preterm birth 

Part 2. Cohort study
The impact of working conditions on the 
outcome of pregnancy in pregnant 
women belonging to a risk group

Part 3. Intervention study (3 studies)
Development and evaluation of the mHealth Application 
'Healthy work in pregnancy'

AIM 





Part 3: Developing & evaluation mHealth Application
_________________________________________________________
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1
• Focusgroepstudie

2
• Usability Evaluation Methode 

(gebruiksvriendelijkheid onderzoek)

3

• Intervention study

• Training midwives, obstetricians

• Cohort study pregnant working women

1st concept App
Pregnancy & Work

2nd concept App
Pregnancy & Work



Developing mHealth Application: Stakeholders Focus Group
_________________________________________________________
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Methods: 

• Two multidisciplinary focus group meetings

• 14 participants: pregnant women, occupational physicians, general 
practitioners, midwives, obstetricians, and representatives of trade unions 
and employer organizations. 

Results: 3 main facilitators 

• the need for a good interaction between the app and the user, 

• apps were viewed as a more practical source of information, 

• information understandable, according to existing guidelines, well-dosed. 

2 main barriers

• extensive battery and memory use of the smartphone 

• sending frequent push notifications.



Phase I Phase II Phase III

 Exclusion criteria
 NVS-D 
 Informed consent

 Think Aloud 

session

 SUS
 IMI - value
 User characteristics
 Demographics
 Grade Z&W app

Evaluation mHealth Application
_________________________________________________________
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Usable and Useful? A mixed method approach to evaluate a mHealth 
application for pregnancy related work advice.
van Beukering MDM, Velu AV, van den Berg LA,  R. de Leeuw, Mol BWJ, van der Post JAM, Kok M. Peute LWP

Methode: Think aloud + vragenlijstonderzoek



Evaluation mHealth Application
_________________________________________________________
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Results:

• N=12  50% nullipara, < 20 weken zwanger, adequate health literacy

• 82 real usability problems: interpretatie en begrijpen werkadvies

Conclusie

 Aanzienlijk deel van de deelnemers zal / kan het werkadvies niet 
toepassen in haar dagelijkse werk, omdat ze moeilijkheden ondervonden 
bij het vinden en begrijpen van het werkadvies.

 Ondanks veel bruikbaarheidsproblemen waren de deelnemers positief 
over de Z & W-app.

 De informatie in de app is, ondanks de ontwerpfouten, waardevol voor de 
eindgebruikers en voldoet aan een behoefte.



Evaluation mHealth Application
_________________________________________________________

73

Evaluation of a mHealth application for pregnancy-related work advice and 
information: an intervention study
M. van Beukering, A.V. Velu,  L. Schönewille, BW Mol, M Frings-Dresen, M. Kok

Aim:

Leidt het gebruik van de app bij zwangeren werkenden tot: 

- Vaststellen van hun werk- en persoonsgebonden risico’s?

- Aanpassing van hun?

Methode:

1. Training verloskundigen en gynaecologen 4 VSV’s

2. Cohort study: pregnant working women: vragenlijstonderzoek, tijdens
zwangerschap over arbeidsomstandigheden, vrije tijd en huishouden.

Results up till now:

141 controle groep group

150 interventie groep: toegang tot App



Implicaties dagelijkse praktijk
_________________________________________________________
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MHealth-applicatie ontwikkelen?

• Uitgangspunt is de behoefte van de gebruiker

• Evaluatie gebruiksvriendelijkheid is integraal onderdeel

• mHealth werkt het beste als het past in/ deel uitmaakt van 
begeleiding of behandeling/ richtlijnen.

En:

Take your time and a lot of money with you
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Programma
__________________________________________________

1. Herziening NVAB richtlijn zwangerschap, postpartumperiode en werk

– De kern

– Wat is nieuw?

2. Onderzoek zwangerschap en werk

– Arbeid en gezond zwanger (Erasmus)

– App gezond werken in de zwangerschap (AMC)

3. Discussie/ vragen
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Alle zwangeren (kunnen) naar de bedrijfsarts met vragen 

over zwangerschap en werk

Gebruik de richtlijn en verwijs (straks) naar de app

Dank voor uw aandacht

Take home message




