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Alice Laganga, verzekeringsarts bij SMZ in Hengelo, is in november van start gegaan met 
haar promotieonderzoek vanuit het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG). Wie 
is Alice en wat gaat ze precies onderzoeken? 
 

 
 
Alice Laganga is net afgestudeerd als verzekeringsarts. Ze verricht haar promotieonderzoek 
'De rol van ziekte-overstijgende symptomen in de verzuimbegeleiding, re-integratie en 
beoordeling' bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG). 
 
Invloed op verzuim 
 
Kun je wat meer vertellen over de achtergrond van je onderzoek? 
Alice: 'Eerder onderzoek heeft aangetoond dat niet alleen symptomen die specifiek 
gerelateerd zijn aan de aandoening, dat wil zeggen ziektespecifieke symptomen, van invloed 
zijn op het verloop van verzuim en arbeidsongeschiktheid, maar dat juist ziekte-overstijgende 
symptomen een grote invloed hierop hebben. Ziekte-overstijgende symptomen zijn 
symptomen die niet gebonden zijn aan een specifieke ziekte of aandoening en zodoende 
gelden voor meerdere ziekten. Hierbij valt te denken aan cognitieve symptomen, pijn en 
vermoeidheid. 
In zowel de bedrijfs- als verzekeringsgeneeskundige praktijk wordt het belang van ziekte-
overstijgende symptomen inmiddels ruimschoots erkend. Kennis over deze symptomen biedt 
aanknopingspunten voor (vroeg)signalering, begeleiding, behandeling en beoordeling van 
werk(zoek)enden met een chronische ziekte.' 
 
Inbedden in verzekeringsgeneeskundig handelen 
 
Wat is het doel van je onderzoek? 
'Het doel is om ziekte-overstijgende symptomen beter in te bedden in het bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskundig handelen door te komen tot een structurele en uniforme wijze 



waarop deze factoren worden gemeten. Door gebruik te maken van een eenduidig 
instrumentarium en een gezamenlijk begrippenkader wordt de onderlinge samenwerking 
tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen bevorderd.' 
Hoe ga je in je onderzoek te werk? 
'Het onderzoek betreft een samenwerking tussen UWV en arbodienst Arbo Unie en bestaat uit 
2 fasen: een ontwikkelfase en een uitrol- en evaluatiefase. 

In fase 1 stel ik een gestandaardiseerde set van vragenlijsten samen, waarmee de ziekte-
overstijgende symptomen worden gemeten op verschillende momenten in de eerste 2 jaren 
van het verzuimproces. Inventarisatie voor de gestandaardiseerde set zal plaatsvinden door 
middel van een literatuurstudie, expertraadpleging en focusgroepen onder bedrijfsartsen en 
verzekeringsartsen, evenals vragenlijst-onderzoek bij cliënten. Tot slot wordt de 
dataverzameling ingebouwd in het cliëntenportaal van Arbo Unie, om daarmee op structurele 
wijze data te verzamelen gedurende het verzuim- en re-integratieproces. 

Fase 2 richt zich op dataverzameling met als doel om een databestand op te bouwen waarin 
bij iedere werknemer op gezette tijden gedurende het verzuim- en re-
integratieproces gegevens over ziekte-overstijgende symptomen worden gemeten. Door het 
koppelen van deze data aan bestaande bestanden van Arbo Unie en UWV ontstaat de 
mogelijkheid om zieke werk(zoek)enden in het proces van verzuim, re-integratie en 
arbeidsongeschiktheid te kunnen volgen.' 
 
Eenduidig 
 
Waarom interesseert dit thema jou? 
'Omdat het belangrijk is dat we als bedrijfsartsen en verzekeringsartsen op meer eenduidige 
wijze gaan beoordelen. Mijn persoonlijke streven is dat werk(zoek)enden met deze 
problematiek een gelijke, rechtmatige beoordeling krijgen ongeacht bij welke functionaris ze 
terechtkomen.' 

• Meer informatie over onderzoek bij SMZ vind je in het Kennisportaal arbeid & 
gezondheid op de digitale werkplek bij het UWV. 

• Meer informatie over promotieonderzoeken vanuit het KCVG vind je op kcvg.nl 

 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigitalewerkplek.sharepoint.uwv.nl%2Fuwv%2Fprogrammas-en-projecten%2FPaginas%2FWetenschapenonderzoekoverarbeidengezondheid.aspx&data=05%7C01%7Cs.schut%40amsterdamumc.nl%7C59dea9d4046c4d8c347908da59e0435d%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637921116975285199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rSBQAKjPzaZZmk4rJxJmx%2Fj4fdisU579KbPe%2FoQo0wI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigitalewerkplek.sharepoint.uwv.nl%2Fuwv%2Fprogrammas-en-projecten%2FPaginas%2FWetenschapenonderzoekoverarbeidengezondheid.aspx&data=05%7C01%7Cs.schut%40amsterdamumc.nl%7C59dea9d4046c4d8c347908da59e0435d%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637921116975285199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rSBQAKjPzaZZmk4rJxJmx%2Fj4fdisU579KbPe%2FoQo0wI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kcvg.nl%2Fnl%2Fonderzoeken%2Fonderzoeksprojecten%2Fpromotieonderzoek%2F&data=05%7C01%7Cs.schut%40amsterdamumc.nl%7C59dea9d4046c4d8c347908da59e0435d%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637921116975285199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xN0d2%2Fyf7ZkLhEVjeZ955vr4aFtm0ilzSY2AgbwT1d4%3D&reserved=0

