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Achtergrond

• Doel promotietraject : Kwaliteitsverbetering van het 
sociaal medisch handelen door de VA bij de 
arbeidsongeschiktheidsbeoordeling na 2 jaar  

• Langdurig ziekteverzuim centraal (WIA: 2 jaar)
• Focus: onderhoudende factoren langdurig verzuim en 

bevorderende factoren voor re-integratie
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Factoren 

• Bronnen van factoren:

1. literatuur
2. patiënten 
3. re-integratieconsulenten
4. verzekeringsartsen 
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Factoren - literatuur

• Systematisch literatuuronderzoek 
• Meer dan 6 weken verzuim
• Predisponerende – Uitlokkende – Onderhoudende

factoren 
• Zwak bewijs voor oudere leeftijd en geschiedenis 

van ziekteverzuim 
• Geen aanwijzingen voor onderhoudende factoren



Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde: een samenwerkingsverband tussen het AMC, UMCG, UWV en VUmc           

Factoren patiënten
Focusgroepen: 5 groepen 

• Belemmerende factoren 
vanuit perspectief 
patiënten 

• - taakinhoud
- verhoudingen in werk
- omgevingsfactoren
- leeftijd
- gebrek aan opleiding
- moeite met accepteren
eigen  beperking

totaal 27 patiënten 
• Bevorderende factoren

vanuit perspectief 
patiënten 

• - controle over 
werksituatie

- aanpassing taakinhoud
- aanpassing 
arbeidsvoorwaarden

- ondersteuning leiding-
gevende

Dekkers et al. A qualitative study of perpetuating factors for long
term sick leave and promoting factors for return to work:
chronic work disabled patients in their own words. JRM (2010); 42(6): 544-52
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Factoren re-integratieconsulenten

Bevorderende factoren 
voor werkhervatting

Begeleiding en 
communicatie
-integrale en 
effectieve com-
municatie tussen
zieke werknemer
en alle stakeholders

Gerelateerd aan 
werknemer 
- werkmotivatie
- positieve herstel
verwachting

- hoge self-efficacy
- acceptatie beperkingen

Gerelateerd aan 
sociale omgeving
- goed sociaal 

netwerk 
- stabiele sociale 

omgeving

Gerelateerd aan 
werkomgeving
- grote werkgever
- korte afstand naar 
werk 

- goede werk-
verhouding

- adequate fysieke 
werkomgeving

- financiële maatregelen
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Factoren verzekeringsartsen 

• 102 WIA verzekeringsartsen

• Delphi onderzoek   

• 22 relevante factoren:
9 factoren volgens meer dan 55% van de deelnemers

• 6 belemmerende factoren voor werkhervatting

• 3 bevorderende factoren voor werkhervatting  
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Relevante factoren voor werkhervatting 
Belemmerende factoren

• Inefficiënte coping stijl
• Secundaire ziektewinst
• Moeite om beperkingen te 

accepteren
• Herstelbelemmerende 

cognities/gedrag
• Negatieve ziektepercepties
• Negatieve adviezen 

behandelaars

Bevorderende factoren

• Motivatie t.a.v. werkhervatting
• Attitude t.a.v. werkhervatting
• Re-integratie snel starten 
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Signaleringslijst WIA 

• Doel:
Signaleren belemmerende en bevorderende 
factoren

• Verbetering kwaliteit beoordeling
• Verminderen/ opheffen belemmerende factoren 
• Stimuleren bevorderende factoren 
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Pilot implementatie  

Vraagstelling:

• Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor 
gebruik en toepassing in de praktijk

• Haalbaar om de signaleringslijst is te implementeren in de 
WIA beoordeling? 

• Worden de factoren gesignaleerd tijdens de WIA 
beoordeling door verzekeringsartsen? 
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Om te onthouden 

• Onderhoudende factoren voor ziekteverzuim zijn 
nauwelijks onderzocht 

• Maar na 2 jaar verzuim staan de niet ziektegebonden 
factoren  voorop 
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Vragen? 


