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Waarom, Wat & Hoe?



WAAROM deze kennisagenda?

HOE is de kennisagenda gemaakt?

WAT is het resultaat?

HOE nu verder?

WAAROM, WAT & (2x) HOE? 



WAAROM
deze 

kennisagenda?

WAT VOORAF GING …

Diverse adviezen en rapporten (SER, ZonMw, KNMG)  
→ belang van hoogwaardige arbeidsgerichte zorg.

Nodig: 
Continue ontwikkeling van kennis en kwaliteit
Toegankelijke en ondersteunende kennisinfrastructuur

Kwartiermaker van Gastel (2017) 
→ GEZAMENLIJKE AGENDA VOOR KENNIS- EN KWALITEITSONTWIKKELING



WAT VOORAF GING …

Meer instroom BG & VG
Kennis- & kwaliteitsontwikkeling
Gezamenlijk werken aan …

WAAROM
deze 

kennisagenda?



WAAROM
deze 

kennisagenda?

1. RICHTLIJNEN 
2. OPLEIDINGEN
3. ACADEMISERING:

a. Aantonen maatschappelijke meerwaarde van 
bedrijfs‐ en verzekeringsartsen 

b. Verbeteren van kennisinfrastructuur
c. Ontwikkelen GEZAMENLIJKE KENNISAGENDA voor 

de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 

3 WERKGROEPEN



BELANG & DOEL WAAROM
deze 

kennisagenda?Betere arbeidsgerichte zorg 
voor alle werkenden en 
werkzoekende in NL

Versterken van bedrijfs‐ en 
verzekeringsgeneeskundige 
beroepsuitoefening, die 
berust op wetenschappelijk 
bewijs

OOK: imago vakgebied ↑



Beschrijving van de belangrijkste kennisvragen 
 Binnen het vakgebied van de BG‐VG 
 Voor de nabije toekomst
 Onopgeloste vraagstukken in de alledaagse praktijk 

Oplossingen vinden voor veel voorkomende praktijkproblemen 
 Plan van aanpak hoe de kennisvragen met wetenschappelijk   

onderzoek in te vullen zijn

KENNISAGENDA?!



Werkgroep Kennisagenda HOE is de 
agenda 

gemaakt?



WERKGROEP SAMENSTELLEN MET BREED DRAAGVLAK

ANALYSE KENNISHIATEN IN RICHTLIJNEN

INVENTARISATIE KENNISVRAGEN BEROEPSGROEPEN & OVERIGE BELANGHEBBENDEN

IN KAART BRENGEN BESTAANDE ONDERZOEKSLIJNEN

KENNISVRAGEN BUNDELEN EN ONTDUBBELEN

PRIORITERINGSBIJEENKOMST 

TOP 12 MAKEN VAN GEPRIORITEERDE KENNISVRAGEN

BEKRACHTIGING DOOR NVAB, NVVG & GAV

HOE is de 
agenda 

gemaakt?

SCHRIJVEN VAN 
DE  

KENNISAGENDA

STAPPEN
PLAN



HOE is de 
agenda 

gemaakt?

Beroepsgroepen

416 kennisvragen

Patiënten 
organisaties

53 kennisvragen

Overige 
belanghebbenden

98 kennisvragen

Richtlijnen

1709 kennisvragen

2276 kennisvragen

128 kennisvragen

VOORSELECTIE



 Dubbelingen
 Vakgebied
 Implementatieprobleem
 Onderzoekbaar
 Lopend onderzoek/kennis beschikbaar 

 Belang bepalen ● Frequentie probleem
● Ernst
● Oplossing dagelijkse praktijk

VOORSELECTIE



Herkomst 128 vragen 



Prioriteringsbijeenkomst

72 deelnemers 

32 namens de beroepsgroepen

20 namens patiënten organisaties 

20 overige belanghebbenden

3 rondes

16-18 vragen → 10 vragen

10 vragen → 5 vragen

40 vragen over; voorkeur aangeven 



RESULTATEN
TOP 12 KENNISVRAGEN

WAT is het 
resultaat?



 PREVENTIE
‐ Wat is de effectiviteit van interventies op de duurzame 

inzetbaarheid bij oudere werkenden? 

 ETIOLOGIE
‐ Wat zijn voorspellende factoren voor het optreden van (recidief) 

arbeidsongeschiktheid door psychische klachten of 
aandoeningen?

 DIAGNOSTIEK
‐ Wat zijn effectieve en praktische tools om voor 

veelvoorkomende ziekte-overstijgende symptomen de invloed 
op het functioneren van werkenden in kaart te brengen?



 INTERVENTIE

‐ Wat zijn effectieve leefstijlinterventies voor werkbehoud en duurzame 
inzetbaarheid bij werkenden met en zonder chronische aandoeningen?

‐ Welke factoren zijn van invloed op arbeidsparticipatie onder zzp’ers met 
een chronische aandoening?

‐ Welke interventies zijn zinvol bij werkenden met chronische 
vermoeidheid ten aanzien van hun functioneren en/of 
arbeidsparticipatie? 

‐ Wat is de toegevoegde waarde van pijneducatie als eerste behandelstap 
bij chronische pijn en het effect op het beloop van de klachten en 
functioneren in werk?

‐ Wat is het effect/de effectiviteit van werkbehoud op het verloop van 
chronische aandoeningen met een intermitterend beloop (onder andere 
PDS, MS, migraine)?

‐ Welke behandeling voor burn-out en overspanning is effectief?



 PROGNOSE
‐ Wat zijn de prognostische factoren voor de duur tot herstel 

en terugkeer naar werk bij mensen met 
overspanning/burn-out?

 SAMENWERKING
‐ Is het gericht samenwerken tussen de behandelaars (zoals 

huisarts, medisch specialist, psycholoog, paramedici) en 
bedrijfsarts/verzekeringsarts bij gezondheidsproblemen 
(kosten)effectiever op arbeidsparticipatie dan usual care? 

 MAATSCHAPPELIJK HANDELEN
‐ Wat is de invloed van maatschappelijke 

beleidsontwikkelingen op de gezondheid en 
arbeidsparticipatie van (kwetsbare) werkenden?



HOE 
verder?



Kennisvragen → onderzoeksvoorstellen

Randvoorwaarden:
• Onderzoek binnen onderzoeksnetwerken
• Resultaten → richtlijnen/kennisdocumenten
• Evaluatie nieuwe kennisvragen
• Voldoende financiering voor de 

onderzoeken én voor de verspreiding en 
borging van kennis

Commissie kennisagenda

HOE 
verder?



Hartelijk dank voor 
uw aandacht!

https://www.semble.nl/kennisagendabgvg/
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