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'Prognosable' nieuws: beoordeling start 
medisch, eindigt psychosociaal  

Bij het beoordelen van de prognose van het functioneren vormen medische aspecten de basis. 
Echter, voor de re-integratie en de participatie zijn psychosociale aspecten misschien nog wel 
belangrijker, zo blijkt uit het onderzoek 'The perceived importance of prognostic aspects 
considered by physicians during work disability evaluation: a survey' van verzekeringsarts 
Sylvia Snoeck – Krygsman. 
 
Dit onderzoek is op 29 januari 2022 gepubliceerd in het tijdschrift BMC Medical Informatics 
and Decision Making. Het onderzoek is onderdeel van Sylvia's promotieonderzoek bij het 
Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG), in samenwerking met Amsterdam UMC 
en UWV.  
 
Hulpmiddel bij bepalen van de prognose 

 
 
De beoordeling van de prognose van de functionele mogelijkheden van de klant is de 
moeilijkste taak van de verzekeringsarts. Bovendien kan deze grote gevolgen hebben voor het 
soort en de hoogte van de uitkering, de re-integratiebegeleiding en het toekomstperspectief 
van de klant', licht Sylvia toe. In het kader van haar promotieonderzoek ontwikkelt ze daarom 
het hulpmiddel 'Prognosable', dat verzekeringsartsen moet gaan ondersteunen bij het bepalen 
van de prognose van de functionele mogelijkheden van de klant. 
 
Belangrijke aspecten en het soort hulp 
In het onderzoek kregen 76 verzekeringsartsen een casus voorgelegd ter beoordeling van de 
prognose. Zij 'scoorden' het belang van 23 aspecten bij de beoordeling van de casus en het 
belang van deze aspecten in het algemeen. Ook gaven ze aan wat voor soort hulpmiddel ze 
zouden willen gebruiken. 
 

Uitkomst van het onderzoek 
Het belang van medische aspecten (zoals de aard en de ernst van de aandoening) stond voor 
de verzekeringsartsen vaak voorop bij de beoordeling, zo bleek. Niet-medische aspecten 
(bijvoorbeeld persoonlijke factoren zoals de eigen ervaren gezondheid of de verwachting ten 
aanzien van het terugkeren naar werk) kregen meer uiteenlopende scores. Het belang van deze 
aspecten hing mogelijk sterker af van het soort beoordeling. Zo werd er opgemerkt dat de 
niet-medische aspecten bij re-integratiebegeleiding een meer expliciete rol hebben dan bij een 
claimbeoordeling. Ook werd genoemd dat de niet-medische aspecten bij minder duidelijk 
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objectiveerbare aandoeningen een grotere rol kunnen spelen. 
 
Sylvia: 'Deze bevinding sluit overigens aan bij één van de studies uit het recent verschenen 
proefschrift van Kristel Weerdesteijn over prognostische factoren ten aanzien van 
werkhervatting bij subjectieve gezondheidsklachten.' 
 
Als hulpmiddel gaven de verzekeringsartsen bovendien aan graag een overzicht te krijgen van 
aspecten en daarbij een beslisboom of stappenplan. Ook wilden ze graag digitale 
handigheidjes voor het vinden van wetenschappelijke literatuur, zoals 'zoekstrings'. 
 
De informatie over de aspecten en de wensen voor een hulpmiddel die in dit onderzoek naar 
voren kwamen, worden gebruikt voor de ontwikkeling van de methodiek 'Prognosable'. 
 

Meer weten? 
• Het artikel is te vinden op rdcu.be. 
• Meer informatie over het promotieonderzoek en de ontwikkeling van 'Prognosable' is te 

vinden op kcvg.nl/nl/onderzoeken. 
• Je kunt ook contact opnemen met Sylvia Snoeck – Krygsman: sylvia.krygsman@uwv.nl 

of info@prognosable.com. 

 

  
 

https://www.kcvg.nl/files/10153/Proefschrift%20Kristel%20Weerdesteijn%203-2-2022%20klein.pdf
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frdcu.be%2FcF0aI&data=04%7C01%7Cs.schut%40amsterdamumc.nl%7C87b44923638d439d5bcd08d9fc27800d%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637818069438995109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kMlKJX6Pey6bfnxDfhx8er7hWCOnIUixrvpAP0PJy7E%3D&reserved=0
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