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ArboNed vindt het belangrijk om 
dienstverlening en effectiviteit van 
interventies te onderbouwen 
 
Daarvoor werkt ArboNed samen met de 
universiteiten van Groningen, Utrecht en 
Tilburg, met de Vrije Universiteit en met 
Nyenrode 
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Onderzoek en samenwerking vindt plaats 
vanuit het Kenniscentrum van ArboNed 
 
Daar werken: 
•analisten: verzuimanalyses voor klanten,  
•consulenten: vragenlijsten voor PMOs en 
(organisatie en vitaliteit)scans,  
•ICT-ers: databeheer & -systemen, en  
•researchers: speerpunten onderzoek zijn 
spiraalmodel, predicties en slaap 
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Recurrence of sickness absence.  
A longitudinal study  Petra Koopmans 
 
ArboNed verzuimdatabase (1.1 miljoen WNers) 
 

Belangrijkste resultaten: 
• 50% van de frequent verzuimers wordt binnen 4 jaar 
langverzuimer 
• frequent verzuimers hebben een 2x zo grote kans op WIA en 
een 2½x grotere kans om ontslagen te worden 
• 19% van de mensen met een psychisch verzuim krijgt een 
recidief psychisch verzuim, meestal binnen 3 jaar 
• recurrences vooral bij leeftijd 35-44 jaar en depressieve 
klachten; recurrences in mannen & vrouwen gelijk 
 
 
 
 

PREDICTIES 



Datum Pagina 
27/04/2011 

Titel 

 
 
  

 

 

 

 

Predictie frequent verzuim 
 
Achtergrond: frequent verzuimers at risk voor 
langdurig verzuim, WIA en ontslag 
 
Frequent verzuim heeft vaak een terugkerend 
patroon; daarom ook relatief makkelijk te 
voorspellen uit verzuimvoorgeschiedenis en 
ervaren gezondheid 
 
Verzuimvoorgeschiedenis = aantal episoden 
afgelopen jaar 
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Predictie frequent verzuim 
 
Ervaren gezondheid: 
5=excellent 4=zeer goed 3=goed 2=redelijk 1=slecht 
 
Verzuimvoorgeschiedenis: aantal episoden in afgelopen jaar 
 
Predictieregel: score gezondheid – verzuimvoorgeschiedenis 
 
Score regel < 0 is een hoog risicogroep die je 
nader zou moeten onderzoeken op kans op 
langdurig verzuim 
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Annette Notenbomer (BA) onderzoekt welke 
frequent verzuimers at risk zijn om lang 
verzuimer te worden 
• Focusgroepen: frequent verzuimers niet bewust 
van hun verzuimpatroon, laat staan van risico op 
lang verzuim 
• Interventie gericht op bewustwording: analyse 
maken van onderliggende problemen en plan hoe 
die problemen aan te pakken 
• Randomised-controlled trial, 3 groepen: groep1 
zelf probleemanalyse+plan, groep2 BA helpt met 
probleemanalyse+plan, groep3 controle 
• Dataverzameling loopt 
 

PREDICTIES 
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Marieke van Hoffen (BA) onderzoekt welke 
PMO variabelen werknemers at risk voor 
psychisch verzuim identificeren 
• De 4DKL distress schaal (en dan vooral de 
vragen over piekeren, lusteloosheid en gespannen 
voelen) maakt goed onderscheid tussen 
werknemers die wel of niet met psychische 
klachten gaan verzuimen 
• Werkfactoren gemeten met VBBA maken dat 
onderscheid niet beter 
• Onderzoek naar onderscheidend vermogen work 
ability en organisatiefactoren loopt 
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Lisa Bosman (OIO*) onderzoekt welke 
werknemers met aspecifieke rugklachten at 
risk zijn voor lang verzuim en WIA  
• Rugpijn en het aantal door arts vastgestelde 
aandoeningen bewegingsapparaat zijn de 
belangrijkste voorspellers of werknemers gaan 
verzuimen met lage rugklachten 
• Werkfactoren gemeten met VBBA maken die 
voorspelling niet beter 
• Onderzoek naar welke werknemers die zich 
hebben ziekgemeld met rugklachten lang zullen 
verzuimen loopt 

* onderzoeker in opleiding 

PREDICTIES 
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Chantal den Bakker (AIO*) onderzoekt 
werkhervatting bij darmkanker 
Achtergrond: met screening vanaf 55 jaar zullen 
we meer werknemers met darmkanker gaan zien 
 

Onderzoek in opstartfase; ideeën: 
• Focusgroepen met bedrijfsartsen & oncologen 
• Ge-anonimiseerd dossier onderzoek 
• Trajectanalyses werkhervatting 
• Vragenlijst / interviews naar gewoonten en 

behoeften BAs als het gaat om werkhervatting 
na darmkanker 

*arts-assistant (chirurgie) in opleiding 

PREDICTIES 
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Marije van der Lee (psycholoog) onderzoekt 
werkhervatting onder werknemers die 
met/na kanker voor psycho-oncologische 
behandeling naar HDI zijn verwezen 
• Delphi onderzoek werknemers (n=21) en HDI 
psychologen (n=19) consensus voorspellers: 
psychological symptoms, quality of life, comorbidity, 
helplessness, acceptation, mastery, stressful life-events, 
well-being en domestic & social functioning 
• Kwantitatief onderzoek (n=174): domestic 
functioning is belangrijkste voorspeller 
• Onderzoek nu: is verandering in voorspellers in eerste 
weken van behandeling voorspellend voor werkhervatting?  

PREDICTIES 
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Heleen Dorland (OIO*) onderzoekt 
werkfunctioneren van werknemers die 
tijdens/na behandeling kanker gaan werken 
• Inclusie van werknemers die minimaal weer 12 
uur/week werken via BAs feb 2014 – jun 2015 
• In totaal zijn n=516 werknemers geïncludeerd 
• Follow-up werkfunctioneren middels Work Role 
Functioning Questionnaire (WRFQ) elke 6 
maanden gedurende anderhalf jaar na inclusie 
• Eerste resultaten tweede helft 2016 
 

* onderzoeker in opleiding 
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Onderzoek Giny 
 


	�� �
	�Disclosure belangen
	�� �
	�� �
	                                          Spiraalmodel Rob Hoedeman
	                            Spiraalmodel bij psychische klachten
	                     Spiraalmodel, welke vragen zijn te stellen
	�� �
	�� �
	�� �
	�� �
	�� �
	�� �
	�� �
	�� �
	�� �
	�� �

