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 inleiding
	 Deze	richtlijn	is	een	herziening	van	de	eerste	versie	van	de	richtlijn	Handelen	van	de	bedrijfs-

arts	bij	werkenden	met	Psychische	klachten	uit	�000.	In	deze	herziene	versie	van	de	richtlijn		

is	de	gerichtheid	op	het	proces	sterker	en	er	is	meer	aandacht	voor	de	(werk)omgeving	dan	in		

de	eerste	versie.	Ook	wordt	meer	recente	literatuur	vermeld	als	onderbouwing.

	 Verlies	van	controle	over	de	interactie	met	de	omgeving	wordt,	net	als	bij	de	eerste	richtlijn,	

beschouwd	als	de	kern	van	psychische	problematiek,	en	controleherstel	als	de	kern	van	het	

functioneringsherstel.	Herstel	van	controle	(over	de	interactie	met	de	omgeving)	heeft	een	

procesmatig	karakter	en	het	is	juist	dit	proces	dat	de	bedrijfsarts	moet	bewaken	en	faciliteren.

	 Het	probleem	van	psychische	problematiek,	in	de	zin	van	persoonlijke	en	maatschappelijke	

gevolgen,	is	nog	steeds	omvangrijk.	De	incidentie	van	stressgerelateerde	stoornissen		

(‘overspanning’)	in	de	huisartspraktijk	ligt	tussen	5	en	14	gevallen	per	1000	patiënten	per	jaar.	

Van	de	mensen	die	de	huisarts	bezoeken	heeft	ongeveer	één	derde	spanningsklachten		

(Terluin,	�005).

	 Jaarlijks	meldt	�–4%	van	de	werkenden	zich	ziek	vanwege	stress	op	het	werk.	Dit	betreft	

150.000	–	300.000	werkenden.	TNO	schat	dat	ongeveer	1	op	de	7	WAO-ers	door	stress	op	het	

werk	arbeidsongeschikt	geraakt	is	en	dat	dit	€	1,7	miljard	per	jaar	aan	uitkeringen	kost		

(Houtman	e.a,	�005).

	 Het	UWV	boekte	4,4%	van	de	WAO-instroom	in	�004	op	de	diagnose	‘surmenage/aanpassings-

stoornis	nno’,	�,�%	op	‘burnout’	en	1,5%	op	‘spanningsklachten.	Opgeteld	stonden	stress-

gerelateerde	stoornissen	daarmee	met	8,1%	op	de	tweede	plaats	in	de	rangorde	van	diagnoses	

naar	hoogte	van	de	WAO-instroom,	na	depressie	(11,1%).	Deze	cijfers	van	het	UWV	hebben	

betrekking	op	85%	(=	50.071		personen)	van	de	totale	WAO	instroom.

	 Met	de	invoering	van	de	WIA	is	de	instroom	lager	geworden.	Het	aandeel	psychische	klachten	

bij	langdurige	arbeidsongeschiktheid	bleek	tot	voor	kort	zowel	in	de	tijd	als	internationaal	

redelijk	stabiel	(Prins,	�001).	Recent	zien	we	echter	dat	arbeidsongeschikten	vaker	psychische	

klachten	hebben	en	dat	het	aantal	uitkeringen	voor	mensen	met	psychische	klachten	in		

absolute	zin	is	toegenomen	(RIVM,	Nationale	Atlas	Volksgezondheid,	�007).

	 Langdurige	arbeidsongeschiktheid	heeft	vrijwel	altijd	verlies	van	maatschappelijke	positie	tot	

gevolg.	Uitstroom	uit	de	WAO	vindt	ten	dele	plaats	richting	werk	maar	ook	richting	WW	en	

bijstand.

	 Inmiddels	is	in	een	aantal	wetenschappelijke	onderzoeken	aangetoond	dat	een	activerende	

eerstelijns	begeleiding	tot	aanmerkelijk	betere	resultaten	kan	leiden	dan	de	‘care	as	usual’	in	

het	voorkomen	van	langdurige	arbeidsongeschiktheid	(Van	der	Klink,	�003;	Nieuwenhuijsen,	

�003;	Blonk,	�006).	Daarnaast	blijkt	dat	behandelvormen	die	effectief	zijn	voor	wat	betreft	

klachtreductie,	zoals	medicamenteuze	therapie	cognitief-gedragsmatige	therapie	of	problem	

solving	therapy,	niet	zonder	meer	effectief	zijn	op	werkrelevante	uitkomsten	als	ziekteverzuim	

(Blonk,	�006;	Brouwers,	�006;	Kendrick,	�005;	Grime,	�004;	Huibers	et	al,	�004;	Nystuen	et	

al,	�003;	Perski	et	al,	�004;	Agosti,	1991;	Boyer,	1998;	Fernandez,	�005;	Knekt,	�004;	Miller,	

1998;	Romeo,	�004)	als	ze	niet	worden	betrokken	op	de	werksituatie.

	 Vanwege	deze	bevindingen	is	oriëntatie	op	therapiemogelijkheden	in	deze	richtlijn	beperkt	tot	

interventies	die	zijn	geëvalueerd	op	werkuitkomsten.

	 Onderzoek	van	Nieuwenhuijsen	(�003)	en	Van	Amstel	(�005)	geeft	aanwijzingen	dat	een	

nauwkeuriger	toepassing	van	de	richtlijn	betere	resultaten	geeft.	Dit	komt	overeen	met		

bevindingen	bij	andere	behandelstrategieën,	zoals	bijvoorbeeld	bij	Individual	Placement	and	

Support	(IPS)	waarbij	ook	een	verband	wordt	gevonden	tussen	‘modeltrouw’	en	effecten	

(Becker	e.a,	�001).	Het	is	dan	ook	verontrustend	dat	uit	onderzoek	rondom	de	richtlijn,	waar-

onder	de	praktijktest,	blijkt	dat	de	compliance	op	een	aantal	onderdelen	(o.a.	interventies	en	

terugvalpreventie)	beperkt	is.	
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Dit	terwijl	uit	onderzoek	ook	blijkt	dat	de	acceptatie	van	de	richtlijn	onder	de	beroepsgroep	hoog	is.

	 Daarmee	geldt	onverminderd	ten	opzichte	van	de	eerste	versie	van	de	richtlijn	dat	werken	

conform	de	richtlijn	moet	worden	geborgd	door	voldoende	randvoorwaarden,	zowel	in	de	zin	

van	tijdsinvestering	als	in	de	zin	van	voldoende	deskundigheid	en	vaardigheden.	Hoewel	naar	

aanleiding	van	de	eerste	richtlijn	het	merendeel	van	de	(grotere)	arbodiensten	zich	verplicht	

heeft	volgens	de	richtlijn	te	werken	betekent	het	nog	steeds	voor	een	deel	van	de	beroeps-

groep	dat	bedrijfsartsen	de	richtlijn	pas	effectief	zullen	kunnen	uitvoeren	na	bijstelling	van		

die	randvoorwaarden	en	een	traject	van	verwerven	van	de	benodigde	competenties.

	 Ondanks	het	feit	dat	de	randvoorwaarden	voor	uitvoering	niet	voor	alle	bedrijfsartsen	zijn	

gegarandeerd,	is	verantwoord	professioneel	eerstelijns	handelen	primair	uitgangspunt	

geweest	bij	het	doorontwikkelen	van	de	richtlijn.	De	grote	winst	die	in	de	genoemde	onder-

zoeken	blijkt	te	kunnen	worden	behaald,	heeft	deze	principiële	keuze	bepaald.

	 Ook	andere	partijen	die	belangrijk	zijn	in	de	interactie	tussen	de	medewerker	met	psychische	

problemen	en	zijn	of	haar	werkomgeving	hebben	sinds	het	uitkomen	van	de	eerste	versie	van	

de	NVAB	richtlijn	in	�000	richtlijnen,	leidraden	en	protocollen	uitgebracht.

	 Belangrijk	is	daarbij	de	Leidraad	van	de	Commissie	Psychische	Arbeidsongeschiktheid	(cie.	

Donner	1),	omdat	die	is	gericht	op	werkende	en	leidinggevende	zelf.	De	verantwoordelijkheden	

van	deze	partijen	in	het	proces	worden	benoemd	evenals	de	ondersteunende	rol	die	deskundi-

gen	kunnen	spelen.

	 In	�005	is	door	NHG,	en	NVAB	de	Landelijke	Eerstelijns	Samenwerkings	Afspraak	(LESA)		

Overspanning	voor	huisartsen	en	bedrijfsartsen	opgesteld	(Romeijnders,	�005).	Het	disfunctio-

neren	van	een	patiënt	treft	immers	doorgaans	de	werk-	en	privé-situatie.	Werkenden	die	de	

bedrijfsarts	bezoeken	met	psychische	klachten	blijken	vaak	ook	de	huisarts	te	consulteren.		

De	LESA	verheldert	hoe	de	rollen	van	bedrijfsarts	en	huisarts	complementair	zijn	ten	opzichte	

van	elkaar	met	als	doelstelling	dat	het	(herstel)proces	van	de	patiënt-werkende	wordt		

gewaarborgd	en	stagnaties	en	dubbelingen	worden	voorkomen	(Romeijnders	et	al,	�005).

	 Begin	�006	brachten	LVE	(Landelijke	Vereniging	van	Eerstelijnspsychologen)	en	NIP	(beroeps-

vereniging	van	psychologen)	de	richtlijn	‘Werk	en	psychische	klachten’	voor	psychologen	uit.

	 Alle	drie	genoemde	documenten	hebben	zich	mede	gebaseerd	op	de	eerste	versie	van	de	

NVAB	richtlijn,	waardoor	de	mogelijkheid	is	gecreëerd	van	een	coherente	begeleiding	richting	

werkende	en	werkomgeving.

	 De	in	deze	richtlijn	beschreven	methodieken	vinden	hun	basis	in	gedragsmatig-cognitieve	

modellen:	problem	solving	therapy,	prescriptive	therapy	en	cognitive-behavioural	therapy.	

Cognitieve	methoden	blijken	(in	een	preventieve	setting)	aanmerkelijk	effectiever	dan	metho-

dieken	die	aangrijpen	op	de	lichamelijke	spanningscomponent,	zoals	ontspanningsoefeningen.	

Dit	geldt	met	name	bij	werkenden	met	veel	regelruimte	(Van	der	Klink,	�001).	Bij	werkenden	

met	weinig	regelruimte	zijn	ontspanningstechnieken	en	cognitief-gedragsmatige	methodieken	

ongeveer	even	effectief	(Van	der	Klink,	�001).

	 Het	stressproces	heeft	ook	een	fysiologisch,	neuro-endocrien	aspect.	Volgens	sommige	auteurs	

moet	de	neuro-endocriene	disregulatie	bij	chronische	stress	consequenties	hebben	voor	de	

behandeling	(o.a.	Schmidt,	�000).	De	bedrijfsarts	komt	die	opvatting	ook	tegen	in	zijn	of	haar	

werkpraktijk.

	 De	projectgroep	heeft	de	relevante	literatuur	op	dit	gebied	geëvalueerd	met	de	vraagstelling		

of	neuro-endocriene	processen	bij	chronische	stressbeelden	een	zodanige	rol	spelen	dat	zij	

een	contra-indicatie	zouden	vormen	voor	een	activerende	begeleiding.	Hiervoor	zijn	geen	

aanwijzingen	gevonden	(zie	1.5).

conclusie
31 Psychische	problematiek	heeft	grote	maatschappelijke	consequenties	op	het	

gebied	van	arbeidsparticipatie	en	productiviteitsverlies
c Houtman,	�005;	Kruijshaar,	�003;	Bijl	&	Ravelli,	�000	

 1   Voor toelichting op de niveau-indeling van statements en de waardering van studies zie hierna onder 

bewijskracht
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conclusie
1 Een	activerende,	werkgerichte	begeleiding	is	effectief	in	vergelijking	met	

de	gebruikelijke	zorg.
a2 Blonk,	�006;	Van	der	Klink,	�003

b Nieuwenhuijsen,	�003

conclusie
1 Behandelvormen	die	effectief	zijn	voor	wat	betreft	klachtreductie,	zoals	

cognitief-gedragsmatige	therapie,	zijn	niet	zonder	meer	effectief	op	werk-

relevante	uitkomsten	als	ziekteverzuim.
a2 Blonk,	�006;	Brouwers,	�006;	Grime,	�004;	Huibers	et	al,	�004;	Perski	et	al,	

�004	;	Nystuen	et	al,	�003	

conclusie
3 Hoe	nauwkeuriger	de	richtlijn	wordt	toegepast,	des	te	sterker	het	effect.

b Nieuwenhuijsen,	�003

c Van	Amstel,	�005

conclusie
4 Er	zijn	aanwijzingen	dat	effectieve	toepassing	alleen	mogelijk	is	na	1)	scholing	

en	�)	borging	in	de	organisatie	waar	de	bedrijfsarts	werkt,	onder	andere	door	

de	randvoorwaarde	van	voldoende	tijd.
d Mening	van	de	projectgroep

conclusie
4 Er	zijn	geen	aanwijzingen	dat	neuro-endocriene	processen	bij	chronische	

stressbeelden	een	zodanige	rol	spelen	dat	zij	een	contra-indicatie	zouden

vormen	voor	een	activerende	begeleiding
d Mening	van	de	projectgroep

 uitgangspunten

	 Bij	de	herziene	richtlijn	gelden	de	volgende	uitgangspunten:

1	 De	richtlijn	is	van	toepassing	op	patiënten/werkenden	met	klachten	waarbij	patiënt	en	

bedrijfsarts	het	erover	eens	zijn	dat	het	gaat	om	psychische	problematiek.	Daar	waar	die	

overeenstemming	er	(nog)	niet	is	zal	de	bedrijfsarts	andere	motiveringsstrategieën		

(bijvoorbeeld	de	4DKL)	hanteren	om	die	overeenstemming	proberen	te	bereiken.

�	 In	deze	richtlijn	ligt	het	accent	op	de	beelden	‘spanningsklachten,	stressgerelateerde	stoor-

nissen,	depressie	of	angststoornis’.	Posttraumatische	stressstoornis,	pathologische	rouw		

en	verslavingsproblematiek	worden	in	deze	richtlijn	niet	behandeld.	‘Overige	psychiatrie’	

(zowel	As	I	als	As	II	in	DSM	IV	termen)	wordt	beschouwd	als	één	categorie,	temeer	daar		

de	handelwijze	van	de	bedrijfsarts	voor	de	beelden	die	in	deze	groep	vallen	grotendeels	

overeenkomt.

3	 Optimaal	functioneren	-	in	het	werk,	maar	ook	op	andere	relevante	levensgebieden	-	wordt	

als	een	cruciale	gezondheidsuitkomst	gezien,	en	het	uiteindelijk	doel	van	alle	activiteiten.

4	 In	de	richtlijn	wordt	regelmatig	gesproken	over	‘de	werkende’,	soms	over	‘de	patiënt’.		

De	bedrijfsarts	is	zich	er	van	bewust	dat	factoren	als	leeftijd,	sekse,	sociaal-economische	

klasse	en	culturele	achtergrond	in	belangrijke	mate	bepalend	kunnen	zijn	voor	het		

vóórkomen	van	klachten,	de	presentatie	van	de	klachten,	oorzakelijke	en	onderhoudende	

factoren	en	verwerkingsvermogen	(belastbaarheid).

5	 De	richtlijn	beoogt	optimaal	professioneel	handelen.	Het	gegeven	dat	het	handelen	van		

de	bedrijfsarts	vaak	feitelijk	wordt	begrensd	door	randvoorwaarden	(werkprocessen,		

contracten)	vanuit	de	arbodienst	waar	hij	werkzaam	is,	zal	in	de	implementatiefase		

aandacht	behoeven.
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6	 Bij	werkgerelateerde	problematiek	inventariseert	de	bedrijfsarts	of	de	desbetreffende		

problematiek	ook	bij	andere	werkenden	met	dezelfde	functie	of	van	dezelfde	organisatie

	 (-eenheid)	voorkomt.	De	bedrijfsarts	benadert	hiervoor	(eventueel	in	overleg	met	of	via	een	

A&O-deskundige)	de	betrokken	organisatie(-eenheid),	voert	eventueel	gericht	onderzoek	

uit	bij	andere	werkenden	en/of	raadpleegt	bestaand	materiaal	zoals	RI&E-	en	PAGO/PMO-

rapporten	of	andere	rapportages.

	 Deze	acties	vloeien	voort	uit	activiteiten	verricht	in	het	kader	van	deze	richtlijn,	maar	vallen	

zelf	buiten	deze	richtlijn	en	worden	hier	niet	nader	omschreven.

7	 De	bedrijfsarts	handelt	binnen	de	kaders	van	het	professioneel	statuut	(NVAB,	1997),		

het	convenant	NVAB-LHV	(LHV/NVAB,	1997)	en	de	KNMG	code	‘Gegevensverkeer	en	samen-

werking	bij	arbeidsverzuim	en	reintegrate’	(KNMG,	�006).

8	 Deze	richtlijn	behandelt	de	sociaal-medische	begeleiding.	Verzekeringsgeneeskundige	

beoordeling	valt	buiten	het	domein.	Voor	de	verzekeringsgeneeskundige	beoordeling	zijn	

protocollen	uitgebracht	of	in	voorbereiding.

9	 Voor	de	diagnostiek	en	het	melden	van	beroepsgebonden	aandoeningen	wordt	verwezen	

naar	de	betreffende	richtlijnen	van	het	Nederlands	Centrum	voor	Beroepsziekten.	

 methode en verantwoording

	 De	ontwikkeling	van	deze	richtlijn	werd	mogelijk	gemaakt	dankzij	financiele	steun	van	de	

ministeries	van	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid	en	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport.

projectgroep
	 Deze	richtlijn	is	tot	stand	gekomen	onder	verantwoordelijkheid	van	het	Kwaliteitsbureau	

NVAB.	De	richtlijn	is	opgesteld	door	een	projectgroep	bestaande	uit	Mw.	C.M.M.	Ausems,		

Dhr.	B.D.	Beijderwellen,	Dhr.	D.J.	Bruinvels,	Dhr.	J.	Dogger,	Dhr.	R.	Hoedeman,	Mw.	J.	Janssen,	

Dhr.	J.J.L.	van	der	Klink	(projectleider),	Mw.	M.	Loo,	Dhr.	T.S.	Oeij,	Mw.	E.	van	Rees,	Dhr.	W.		

van	Rhenen,	Mw.	L.	de	Roos	(allen	bedrijfsarts)	en	Dhr.	R.	Blonk,	en	Mw.	K.	Nieuwenhuijsen	

(beiden	psycholoog)	met	ondersteuning	van	Dhr.	J.	Manders	(psycholoog,	senior	beleids-	

medewerker	NVAB).

	 Bij	de	start	van	deze	projectgroep	gold	nog	als	uitgangspunt:	‘voor	en	door	bedrijfsartsen’,	

terwijl	het	voor	later	gestarte	projectgroepen	gebruikelijk	werd	om	ook	experts	uit	andere	

professies	bij	de	richtlijnontwikkeling	te	betrekken.

	 De	projectgroep	kwam	voor	het	eerst	bijeen	in	maart	�005	en	vergaderde	10	maal	plenair	tot	

de	vaststelling	van	de	richtlijn.

beoordeling door deskundigen
	 De	conceptrichtlijn	is	conform	de	NVAB	procedure	voorgelegd	aan	experts	binnen	en	buiten		

de	eigen	beroepsgroep,	waaronder	het	Nederlandse	Huisartsen	Genootschap.	Van	acht	experts	

werd	een	reactie	ontvangen	en	deze	zijn	voor	zover	van	toepassing	opgenomen	in	de	eindversie.

praktijktest
	 De	praktische	uitvoerbaarheid	van	de	richtlijn	is	getoetst	door	een	groep	van	1�	bedrijfsartsen.	

Zij	reageerden	op	een	oproep	daartoe	in	NVAB-actueel.	Uit	in	totaal	37	aanmeldingen	werd	

een	representatieve	groep	van	1�	deelnemers	gekozen.	De	deelnemers	hebben	een	ééndaagse	

training	gekregen	over	de	herziene	richtlijn.	Er	werden	op	basis	van	79	casus	registratie-	

formulieren	ontvangen.	Het	voor	deze	test	gehanteerde	registratieformulier	is	opgenomen	als	

bijlage	bij	dit	achtergronddocument.
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patiënten- en werkgeversperspectief
	 Op	de	vraag	hoe	het	cliëntperspectief	in	het	traject	kon	worden	meegenomen	is	een	antwoord	

gezocht	in	de	betreffende	literatuur	en	op	grond	van	ervaringen	van	andere	instanties	die	

richtlijnen	ontwikkelen.	De	uitkomst	was	dat	het	instellen	van	een	focusgroep	een	brede	en	

relevante	feedback	kon	opleveren,	meer	dan	het	laten	participeren	van	één	of	twee	vertegen-

woordigers	in	de	projectgroep.	De	mening	van	de	projectgroep	was	dat	cliëntperspectief	in	dit	

verband	patiënt/werkende	perspectief	moest	zijn.	Bovendien	was	de	projectgroep	van	mening	

dat	het	relevant	was	ook	het	werkgever/leidinggevende	perspectief	mee	te	nemen.	Op	basis	

van	deze	overwegingen	zijn	onder	regie	van	een	medewerker	van	het	CBO	twee	focusgroepen	

geformeerd.	Een	conceptversie	van	de	richtlijn	is	voorgelegd	aan	en	besproken	binnen	deze	

focusgroepen.	Hun	commentaar	is	meegewogen	in	de	uiteindelijke	versie.	De	verslagen	van		

de	bijeenkomsten	zijn	opgenomen	als	bijlage	bij	dit	achtergronddocument.

conflicterende belangen
	 Geen	van	de	leden	van	de	projectgroep	had	persoonlijke	financiële	belangen	bij	de	aanbevelingen	

die	in	deze	richtlijn	zijn	geformuleerd.	De	projectgroep	heeft	geoordeeld	dat	het	redacteurschap	

van	de	projectleider	van	‘Psychische	problemen	en	werk,	handboek	voor	een	activerende		

begeleiding	door	huisarts	en	bedrijfsarts’	onder	redactie	van	J.J.L.	van	der	Klink	en	B.	Terluin,	

geen	beletsel	mag	zijn	om	te	verwijzen	naar	en	in	dit	achtergronddocument	gebruik	te	maken	

van	hulpmiddelen	daaruit.

 bewijskracht
	

	 Er	is	gebruik	gemaakt	van	systematische	literatuursearches	die	door	leden	van	de	projectgroep	

zelf	zijn	verricht	in	het	kader	van	systematische	reviews.	Er	is	gezocht	in	EMBASE,	MEDLINE,	

CINAHL	en	PsycINFO.	Het	betreft	reviews/searches	naar	interventies	die	werden	geëvalueerd	

op	werkuitkomsten	op	de	onderwerpen	aanpassingsstoornissen,	angst	en	depressie.	Op	de	

drie	onderwerpen	gezamenlijk	werden	ruim	13.000	titels	en	abstracts	gescreend	en	ruim		

100	primaire	studies	en	70	reviews	beoordeeld.	Uiteindelijk	werden	�6	artikelen	geselecteerd	

die	relevant	en	van	voldoende	kwaliteit	waren	(1�	op	depressie,	7	op	angst	en	7	op	aanpassings-

stoornissen).	Een	studie	was	relevant	als	het	een	interventiestudie	betrof	waarbij	op	werk-

uitkomsten	werd	geëvalueerd.	Een	studie	was	kwalitatief	voldoende	als	het	een	RCT	of	een	

quasi-experimenteel	onderzoek	met	vergelijkbare	controlegroep	betrof.

	 Een	aanvullende	vraagstelling	met	betrekking	tot	literatuuronderzoek	was	of	neuro-endocriene	

processen	bij	stressgerelateerde	stoornissen	een	eenduidige	rol	spelen	die	een	(contra)indicatie	

zou	kunnen	betekenen	voor	bepaalde	interventies.	Vanwege	de	zeer	uitgebreide	literatuur	op	

dit	gebied	is	besloten	deze	vraagstelling	te	beantwoorden	door	een	combinatie	van	bestuderen	

van	de	meest	recente	reviews	en	interviews	met	experts	op	dit	gebied.

	 Op	het	gebied	van	diagnostiek	heeft	de	werkgroep	zoveel	mogelijk	aansluiting	gezocht	bij	

bestaande	en	breed	geaccepteerde	kaders	(DSM	IV,	CBO	richtlijnen	en	NHG	standaarden).		

De	werkgroep	heeft	vanwege	de	degelijkheid	van	deze	kaders	op	dit	gebied	geen	eigen	onder-

zoek	verricht.

	 Ook	op	het	gebied	van	(terugval)preventie	(paragraaf	3)	en	evaluatie	en	afsluiting	van	de	

begeleiding	(paragraaf	4)	heeft	de	werkgroep	geen	systematisch	literatuuronderzoek	gedaan.

bewijskracht van artikelen betreffende diagnostiek
	 Bewijskracht	van	artikelen	betreffende	diagnostiek

A1		Onderzoek	naar	de	effecten	van	diagnostiek	op	klinische	uitkomsten	bij	een	prospectief	

gevolgde,	goed	gedefinieerde	patiëntengroep	met	een	vooraf	gedefinieerd	beleid	op	grond	

van	de	te	onderzoeken	testuitslagen.	Ook:	besliskundig	onderzoek	naar	de	effecten	van	

diagnostiek	op	klinische	uitkomsten,	waarbij	resultaten	van	onderzoek	van	A�-niveau	als	

basis	worden	gebruikt	en	waarbij	voldoende	rekening	wordt	gehouden	met	de	onderlinge	

afhankelijkheid	van	diagnostische	tests.

A�	Onderzoek	ten	opzichte	van	een	referentietest,	waarbij	vooraf	criteria	zijn	gedefinieerd		

voor	de	te	onderzoeken	test	en	voor	een	referentietest,	met	een	goede	beschrijving	van		

de	test	en	de	onderzochte	klinische	populatie.	Het	moet	een	voldoende	grote	serie	van	
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opeenvolgende	patiënten	betreffen,	er	moet	gebruikgemaakt	zijn	van	vooraf	gedefinieerde	

	 afkapwaarden	en	de	resultaten	van	de	test	en	de	‘gouden	standaard’	moeten	onafhankelijk	

zijn	beoordeeld.	Bij	situaties	waarbij	multipele	diagnostische	tests	een	rol	spelen,	is	er	in	

principe	een	onderlinge	afhankelijkheid.	De	analyse	dient	hierop	te	zijn	aangepast,	bijvoor-

beeld	met	logistische	regressie.

B	 Vergelijking	met	een	referentietest,	beschrijving	van	de	onderzochte	test	en	populatie,	

maar	niet	de	kenmerken	die	verder	onder	niveau	A	genoemd	staan.

C		 Niet-vergelijkend	onderzoek.

D	 Mening	van	deskundigen,	bijvoorbeeld	de	projectgroepleden.

	 Bewijskracht	van	artikelen	betreffende	interventie	en	secundaire	preventie

A1	Systematische	reviews	die	tenminste	enkele	onderzoeken	van	A�-onderzoek	betreffen,	

waarbij	de	resultaten	van	afzonderlijke	onderzoeken	consistent	zijn.

A�	Gerandomiseerd	vergelijkend	klinisch	onderzoek	van	goede	kwaliteit	(gerandomiseerde,	

dubbelblind	gecontroleerde	trials)	van	voldoende	omvang	en	consistentie.

B	 Gerandomiseerde	klinische	trials	van	matige	kwaliteit	of	onvoldoende	omvang	of	ander	

vergelijkend	onderzoek	(niet-gerandomiseerd,	vergelijkend	cohortonderzoek,	

patiënt-controle-onderzoek).

C		 Niet-vergelijkend	onderzoek.

D	 Mening	van	deskundigen,	bijvoorbeeld	de	projectgroepleden.

	 Bewijskracht	van	artikelen	die	uitspraken	over	schade	of	bijwerkingen,	etiologie,	prognose*	

onderbouwen

A1	Systematische	review	van	tenminste	twee	onafhankelijk	van	elkaar	uitgevoerde	onderzoeken	

van	A�-niveau.

A�	Prospectief	cohort	onderzoek	van	voldoende	omvang	en	follow-up,	waarbij	adequaat	

gecontroleerd	is	voor	‘confounding’	en	selectieve	follow-up	voldoende	is	uitgesloten.

B	 Prospectief	cohort	onderzoek,	maar	niet	met	alle	kenmerken	als	genoemd	onder	A�	of	

retrospectief	cohort	onderzoek	of	patiënt-controle-onderzoek.

C		 Niet-vergelijkend	onderzoek.

D	 Mening	van	deskundigen,	bijvoorbeeld	de	projectgroepleden.

*	 Deze	classificatie	is	alleen	van	toepassing	in	situaties	waarin	om	ethische	of	andere	redenen	

gecontroleerde	trials	niet	mogelijk	zijn.	Zijn	die	wel	mogelijk	dan	geldt	de	classificatie	voor	

interventies.

	 Niveau	van	bewijs	van	de	op	de	artikelen	gebaseerde	conclusies.

1	 Eén	systematische	review	(A1)	of	tenminste	twee	onafhankelijk	van	elkaar	uitgevoerde	

onderzoeken	van	niveau	A�.

�	 Tenminste	twee	onafhankelijk	van	elkaar	uitgevoerde	onderzoeken	van	niveau	B.

3	 Eén	onderzoek	van	niveau	A�	of	B	of	onderzoek	van	niveau	C.

4	 Mening	van	deskundigen,	bijvoorbeeld	de	projectgroepleden.

 herziening van de richtlijn

	 Afhankelijk	van	wetenschappelijke	en	maatschappelijke	ontwikkelingen	adviseert	de	project-

groep	deze	richtlijn	na	�	tot	4	jaar	opnieuw	te	herzien.
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 achtergronden bij de richtlijn

	 Dit	hoofdstuk	biedt	de	wetenschappelijke	onderbouwing	en	de	verantwoording	voor	de		

richtlijn	psychische	problemen.	De	indelingen	van	dit	hoofdstuk	en	van	de	richtlijn	psychische		

problemen	zijn	op	hoofdlijnen	gelijk	gehouden.	Dat	maakt	het	mogelijk	om	gericht	te	zoeken	

naar	achtergrondgegevens	bij	een	bepaald	deel	van	de	richtlijn.

1 probleemoriëntatie en     
 diagnostiek 
	 Van	deze	stap	worden	vijf	aspecten	na	de	inleidende	paragraaf	verder	uitgewerkt:

1.1		 Komt	de	werkende	in	aanmerking	voor	toepassing	van	deze	richtlijn?

1.�		 De	procesdiagnose:	is	er	sprake	van	stagnatie	in	het	herstelproces?

1.3		 De	probleemdiagnose:	Wat	veroorzaakt	het	probleem	of	houdt	het	in	stand?

1.4		 Dimensionale	en	classificerende	diagnose

1.5		 Risicosituaties	/	complicaties

 inleiding

	 Uit	prognostisch	onderzoek	is	slechts	een	beperkt	aantal	risicofactoren	voor	verzuim	bij		

psychische	klachten	bekend.	Nieuwenhuijsen	vindt	vier	factoren:	oudere	leeftijd,	negatieve	

herstelverwachtingen,	middel-	of	hoger	onderwijsniveau	en	de	diagnose	depressie	of	angst.	

(Nieuwenhuijsen	e.a,	�006).	Leeftijd	en	opleidingsniveau	werden	ook	door	Van	der	Klink	

gevonden	(Van	der	Klink,	�00�)	en	Terluin	vond	dat	angstdispositie,	werkproblemen	en	soma-

tisatie	bij	mannen	sterke	voorspellers	waren	voor	ziekteverzuim.	Bij	vrouwen	werd	de	duur	

van	het	verzuim	voor	4�%	verklaard	door	levensgebeurtenissen	(Terluin,	1990).	Ook	voor		

(passieve)	coping	zijn	er	aanwijzingen	dat	het	een	ongunstig	effect	op	verzuim	heeft	(Van	

Rhenen,	accepted).

	 Andere	factoren,	zoals	werkstressoren,	sociale	steun	en	conflicten	komen	niet	uit	prognostisch	

onderzoek	naar	voren	maar	worden	in	de	literatuur	over	werkstress	(Karasek,	1990)	en	de	

psychiatrie	(De	Jonghe	e.a,	1997)	alsook	in	de	praktijk	wel	degelijk	beschouwd	als	belangrijke	

risicofactoren.	Op	basis	hiervan	formuleren	we	in	paragraaf	1.3	een	aantal	categorieën	die	in	

de	anamnese	bevraagd	moeten	worden.

	 In	paragraaf	1.1	worden	allereerst	de	criteria	voor	inclusie	en	exclusie	kort	toegelicht.		

In	paragraaf	1.�	wordt	het	procesmodel	voor	het	beoordelen	van	het	probleemoplossend		

vermogen	toegelicht.	In	paragraaf	1.4	worden	de	klachtdimensies	en	de	eerstelijns	classificatie	

uitgewerkt	en	toegelicht	en	in	paragraaf	1.5	wordt	een	aantal	risicosituaties	benoemd.

conclusie
1 Er	zijn	aanwijzingen	dat	oudere	leeftijd,	negatieve	herstelverwachtingen,	

middel-	of	hoger	onderwijsniveau	en	de	diagnose	depressie	of	angst	–	of	hoge	

klachtniveau’s	van	depressie	of	angst-voorspellend	zijn	voor	een	langere	

verzuimduur	bij	werkenden	die	verzuimen	met	psychische	klachten.
a Nieuwenhuijsen,	�006;	Van	der	Klink,	�00�.

b Terluin,	1996.
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1.1 komt de werkende in aanmerking voor begeleiding conform deze 
richtlijn?

	 Er	is	door	de	projectgroep	gekozen	voor	een	aantal	inclusiecriteria	voor	het	toepassen	van		

de	richtlijn.	Deze	zijn	afgeleid	van	de	DSM	IV.

	 Exclusiecriteria	zijn	somatiek	en	een	toestand	die	uitsluitend	het	gevolg	is	van	een	acute		

emotionele	staat.

	 Bij	een	sterk	somatische	hypothese	van	de	patiënt	kan	met	bijvoorbeeld	reattributietechnieken,	

zoals	beschreven	in	de	Stecr	werkwijzer	Somatisatie,	worden	getracht	de	agenda	van	de	

patiënt	te	verbreden	en	de	link	met	stressoren	te	leggen.

	 Ook	kan	de	4DKL	worden	ingezet	als	motiveringsinstrument	(zie	bijlage	1f	bij	de	richtlijn	en	

bijlage	�	bij	dit	achtergronddocument).

	 Als	deze	strategieën	succes	hebben	kan	de	werkende	alsnog	worden	geïncludeerd	en	volgens	

de	richtlijn	begeleid.

1.2 procesdiagnose: is er sprake van stagnatie in het herstelproces?

	 De	kern	van	(dreigende)	uitval	door	psychische	klachten	is	controleverlies.

	 De	werkende	ervaart	een	(dreigend)	verlies	van	controle	over	de	interactie	met	de	

(werk)omgeving.	Dit	leidt	tot	ontreddering,	machteloosheid	en	vaak	tot	wanhoop.	In	het	ver-

lengde	daarvan	kunnen	ook	de	diverse	betrokkenen	uit	de	werk-,	privé-	en	zorgomgeving	dit	

controleverlies	ervaren,	hetzij	in	hun	interactie	met	de	werkende	dan	wel	als	gevolg	van	het	

feit	dat	de	werkende	niet	meer	functioneert	in	die	omgeving	hetgeen	dan	weer	leidt	tot	een	

(dreigend)	disfunctioneren	van	het	systeem	zelf.

	 Omdat	de	kern	van	uitval	ligt	in	het	verlies	van	de	controle,	ligt	de	kern	van	de	sociaal	medische	

begeleiding	ook	in	het	ondersteunen	van	het	proces	van	het	hervinden	van	controle	door	de	

werkende	en	diens	omgeving.

	 Uit	de	literatuur	blijkt	dat	in	het	algemeen	in	het	herstelproces	drie	fasen	kunnen	worden	

onderscheiden.	Voor	elke	fase	zijn	geschikte	taken	te	benoemen.

De	drie	fasen	in	het	herstelproces:

1	 Crisisfase:	de	werkende	is	de	greep	op	zijn	of	haar	functioneren	kwijt.	Hij	of	zij	ervaart		

dit	als	een	crisis.	Inzicht	en	acceptatie	zijn	de	eerste	randvoorwaarden	om	tot	rust	en	ont-	

spanning	te	kunnen	komen	en	perspectief	op	herstel	te	krijgen.	De	focus	van	de	werkende	

ligt	in	het	algemeen	nog	volledig	bij	de	klachten.

�	 Probleem-	en	oplossingsfase:	de	werkende	gaat	zich	oriënteren	op	problemen,	probleem-

situaties	en	oplossingen.

3	 Toepassingsfase:	(nieuwe)	oplossingen	worden	toegepast	en	(delen	van)	het	functioneren	

wordt	weer	opgepakt.

	 Deze	procesfasen	van	herstel	van	de	stressgerelateerde	component	(zie	1.4.1)	en	daaraan	

gekoppelde	kenmerken	en	behandeldoelen	zijn	gedestilleerd	uit	onderzoek	naar	het	beloop		

bij	spontaan	herstel	bij	overspanning	(Terluin,	1986,	1988).	De	procesfasen	en	daaraan	gelieerde	

procestaken	blijken	niet	alleen	van	toepassing	op	stressgerelateerde	stoornissen	maar	ook	op	

de	stressgerelateerde	component,	zoals	die	een	rol	kan	spelen	bij	depressieve	stoornissen	en	

angststoornissen.

	 Bij	lichte	en	matige	depressie	blijkt	uit	onderzoek	dat	eerstelijns	problem	solving	therapy	

(PST)	effectief	is	(CBO,	�005;	Dowrick	et	al,	�000;	Mynors-Wallis	e.a.	�000).	Dit	betreft	welis-

waar	een	geprotocolleerde	vorm,	maar	het	geeft	aan	dat	de	begeleiding	zich	in	eerste	instantie	

kan	richten	op	de	stressgerelateerde	component.	Daarmee	kan	de	sociaal	medische	begelei-

ding	opgepakt	worden	conform	de	in	deze	richtlijn	beschreven	systematiek.	Overigens	is	PST	

niet	zonder	meer	werkzaam	naar	werkuitkomsten	(Kendrick,	�005).	Het	moet	dus	nadrukkelijk	

werkgericht	worden	toegepast.
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	 Het	drie-fasen	model	is	goed	bruikbaar	als	begeleidingsmodel	(Van	der	Klink,	�003).	Het	heeft	

grote	overeenkomsten	met	het	model	van	de	stress	inoculation	training.	Deze	interventie	is	

uitgebreid	getoetst	en	effectief	gebleken,	onder	andere	bij	angststoornissen	(Meichenbaum,	

1983;	Saunders	&	Driskell,	1997).

	 Patiënten	worden	geactiveerd	om	de	fasen	met	de	daarbij	behorende	(herstel)taken	te	door-

lopen.	Door	een	dergelijke	procesmatige	en	activerende	begeleiding	doorlopen	patiënten	

alsnog	de	herstelstappen	waarmee	ze	hun	controle	herwinnen.

	 Aan	elke	fase	zijn	kenmerkende	taken	te	verbinden,	die	de	werkende	moet	doorlopen	om	het	

proces	van	herwinnen	van	de	controle	plaats	te	laten	vinden.	Deze	hersteltaken	worden	hier-

onder	per	fase	beschreven.

crisisfase
	 In	de	crisisfase	heeft	de	patiënt	als	taak	controle	te	hervinden	op	cognitief	en	emotioneel	

niveau,	tot	rust	te	komen	en	te	werken	aan	het	hervinden	of	behouden	van	mentale	en	fysieke	

conditie.	Hij	of	zij	moet	inzicht	krijgen	in	wat	er	met	hem	of	haar	gebeurd	is	en	zijn	of	haar	

huidige	toestand	gaan	accepteren.	Van	daaruit	ontstaat	perspectief	op	herstel	en	kan	de	

patiënt	tot	rust	komen.	In	deze	fase	komen	vaak	gevoelens	van	schuld	en	schaamte	voor	bij		

de	werkende	over	het	verzuim	en	het	falen	in	andere	rollen.

	 Ook	de	systeemomgeving	(bijvoorbeeld	leidinggevende/partner)	heeft	de	taak	inzicht	te		

verwerven	en	de	situatie	te	accepteren	en	de	medewerker/patiënt	enige	rust	te	gunnen.		

Met	accepteren	wordt	bedoeld	het	accepteren	van	de	situatie	van	controleverlies.		

De	(werk)omgeving	heeft	daarnaast	tot	taak	de	werkende	te	ondersteunen,	schuld	en	schaamte	

te	verminderen	en	te	stimuleren	tot	een	helpende	dagstructuur.

probleem- en oplossingsfase
	 De	focus	verschuift	nu	naar	het	krijgen	van	inzicht	in	de	problemen	die	ten	grondslag	liggen	

aan	het	controleverlies	en	mogelijke	oplossingsstrategieën.	De	centrale	hersteltaak	is	daarbij	

voor	werkende	en	(werk)systeem	om	structuur	te	krijgen	in	de	problemen	die	spelen	en	de	

daarbij	passende	oplossingen:	wélke	problemen	spelen	een	rol,	hoe	beïnvloedbaar	zijn	ze,	

wat	moet	er	gebeuren.	Het	is	in	deze	fase	van	belang	dat	de	werkende	hierin	actief	benoemt	

wat	hij	of	zij	als	probleem	ervaart	en	als	oplossing	ziet.	Valkuil	kan	zijn	dat	de	omgeving	dit	

van	hem	of	haar	overneemt.

	 De	taken	van	de	omgeving	liggen	dus	in	het	ondersteunen	van	de	werkende	in	dit	proces	en	

niet	in	het	identificeren	en	voor	hem	of	haar	oplossen	van	problemen.	Bij	een	gezamenlijk	

probleem,	bijvoorbeeld	met	de	werkomgeving,	moeten	beide	partners	uiteraard	hun	verant-

woordelijkheid	nemen,	en	moet	het	oplossen	niet	exclusief	aan	de	werkende	worden	overgelaten.

toepassingsfase
	 In	de	toepassingsfase	heeft	de	werkende	de	taak	de	verworven	inzichten	en	vaardigheden	

geleidelijk	in	praktijksituaties	toe	te	passen	en	daarmee	de	controle	op	de	interactie	met		

de	situatie	te	herwinnen	of	te	vergroten.	De	omgeving	heeft	de	taak	mee	te	denken	in	de		

toepassingen,	zo	nodig	uit	te	nodigen	tot	het	bedenken	en	toepassen	van	alternatieven	en		

de	oplossingen	te	faciliteren.

	 Van	medewerker	en	(werk)omgeving	mag	worden	verwacht	dat	zij	meewerken	aan	het	vervul-

len	van	hersteltaken.	Wanneer	de	privé-,	werk-	en	zorgomgeving	aansluiten	bij	de	fase	waarin	

de	medewerker	zit	biedt	dit	de	grootste	kans	op	voorspoedig	herstel.	Bij	een	ongecompliceerde	

stressgerelateerde	stoornis	(overspannenheid)	en	een	activerende	begeleiding	is	de	kans	dat	

de	medewerker	binnen	3	maanden	weer	volledig	kan	functioneren	op	het	werk	79%;	en	na	

een	half	jaar	is	die	kans	toegenomen	tot	96%	(Van	der	Klink,	�00�).

	 Indien	de	werkende	in	het	proces	zelfstandig	in	staat	is	de	relevante	taken	te	vervullen,	al	dan	

niet	met	ondersteuning	door	werk-	en/of	privé-omgeving,	zal	de	bedrijfsarts	geen	verdere	

(individueel	gerichte)	interventies	plegen.	De	bedrijfsarts	vult	wel	te	allen	tijde	de	proces-

begeleidende	rol	in.	Juist	deze	rol	blijkt	effectief	(Van	der	Klink,	�003;	Blonk,	�006).
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	 Er	wordt	alleen	een	(extra)	interventie	gedaan	als	het	functioneringsherstel	stagneert.	Of	er	

sprake	is	van	een	stagnatie	kan	op	basis	van	het	driefasen-model	worden	vastgesteld	met	

behulp	van	procesvragen.	Procesvragen	maken	dus	een	integraal	onderdeel	uit	van	elk	contact	

tussen	bedrijfsarts	en	werkende	tijdens	de	verzuimbegeleiding.	Iedere	interventie	van	de	

ondersteunende	professional	dient	erop	gericht	te	zijn	het	probleemoplossend	vermogen	van	

de	betrokken	medewerker	en	diens	leidinggevende	(verder)	te	versterken,	zodat	de	hersteltaken	

op	een	goede	manier	worden	vervuld.

	 In	deze	stap	van	de	richtlijn	wordt	door	middel	van	procesvragen	onderzocht	in	welke	proces-

fase	de	werkende	en	het	werksysteem	zich	bevinden	en	of	zij	voldoende	in	staat	zijn	de	taken	

die	aan	deze	fase	gelieerd	zijn	te	verrichten.	De	hiervoor	te	stellen	procesvragen	worden	in		

de	praktijk	meestal	ingevlochten	in	de	probleemoriëntatie	en	classificerende	diagnostiek.		

In	bijlage	1h	bij	de	richtlijn	worden	voorbeelden	gegeven	van	procesvragen	per	fase.

conclusie
4 Een	op	het	proces	(fasenmodel)	en	op	het	onderkennen	van	stagnaties	

gebaseerde	diagnostiek	doet	maximaal	recht	aan	het	eigen	herstelvermogen	van	

de	patiënt/	werkende	en	diens	omgeving	met	voldoende	borging	voor	tijdig

onderkennen	van	risicosituaties.
d Mening	van	de	projectgroep.

1.3 de probleemdiagnose: wat veroorzaakt het probleem of houdt 
het in stand?

	 Vijf	hoofdcategorieën	zijn	van	belang	om	na	te	gaan	welke	factoren	het	beeld	hebben	veroor-

zaakt,	uitgelokt	of	stagnatie	verklaren.

	 Voor	deze	categorieën	is	in	prognostisch	onderzoek	geen	rechtstreekse	evidence	te	vinden	voor	

een	rol	als	risicofactor	in	het	herstelproces.	Er	is	echter	voldoende	basis	in	de	literatuur	om	

deze	factoren	van	belang	te	achten	in	het	stressproces	(Karasek,	1990;	Van	Veldhoven,	1996).

	 Het	gaat	om	de	volgende	vijf	(tabel	1).

hoofdcategorie categorie

1 Klachten	en	hun	werkgerelateerdheid,	

functioneringsbeperkingen

-		psychische	of	lichamelijke	

	 spanningsklachen

-		psychische

	 gezondheidsklachten

-		functionerings	klachten

-		klachten	van	het	welbevinden

� Oorzakelijke,	uitlokkende	en	

onderhoudende	factoren	en	de	levens-

gebieden	(omgevingssystemen)	

waarbinnen	die	factoren	spelen	

(werkomgeving,	privé-omgeving,

zorgomgeving)

-		(cumulatie	van)	stressoren/	problemen

-	 levensgebeurtenissen

-		conflicten

-		cumulatie	van	eisen

-		gebrek	aan	regelmogelijkheden

-		gebrek	aan	sociale	steun

-		ongewenst	gedrag

-		praktische	consequenties/concrete	

belemmeringen	naar	het	werk	toe	van	

bijvoorbeeld	verlieservaringen
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3 Belastbaarheid/	verwerkingsvermogen

van	de	patiënt/	coping

-	 eerdere	decompensatie

-		frequent	verzuim

-		indien	één	van	deze	of	beide	aanwezig,	

doorvragen:

-		niveau	van	ervaren	controle

-		ambitieniveau

-		copingrepertoir	(actieve	of	passieve	

coping)

-		ziektegedrag	en	op	herstel	gerichte	

activiteiten

-		rationaliteit	van	gedachten

-		persoonlijkheidsaspecten

-		persoonlijke	voorgeschiedenis	en		

huidige	carrière-	en	levensfase

-		familiaire	aspecten

-		(genees)middelen	en	alcoholgebruik

4 Probleemoplossend	vermogen	van	

de	omgeving(s-systemen)

-		hoog	ziekteverzuim	van	de		

afdeling/	organisatie

-		groot	verloop

-		indien	één	van	deze	of	beide	aanwezig,	

doorvragen:

-		is	(blijft)	reïntegratie	doelstelling

-		daadwerkelijke	steun	daarbij

-		regelmogelijkheden	daarbij

5 Visie	van	de	patiënt	en	van	de	omgeving -		oorzaken

-		oplossingen

-		wijze	van	omgaan	met	probleem

-		motivatie

-		verwachting	van	de	begeleiding

Tabel 1   Hoofdcategorieën bij de probleemoriëntatie

conclusie
4 De	relevante	aspecten	van	de	relatie	arbeid	en	(psychische)	gezondheid	brengt	

men	adequaat	in	kaart	door	middel	van	vijf	hoofdcategorieën:

-	 Klachten	en	functioneren

-	 Oorzakelijke,	uitlokkende	en	onderhoudende	factoren

-	 Probleemoplossend	vermogen	van	de	patiënt

-	 Probleemoplossend	vermogen	van	de	omgeving

-	 Visie	van	de	patiënt
d Mening	van	de	projectgroep.

	 Voor	het	in	klaart	brengen	van	de	hoofdcategorieën	zijn	mogelijke	openingsvragen		

geformuleerd,	ten	dele	ontleend	aan	‘Psychosociale	screening	in	de	arbeidshulpverlening’	

(Scholte,	1998)	In	de	bijlagen	1a	t/m	1e	bij	de	richtlijn	staan	deze	concrete	vragen	genoemd.

	 Hieronder	bij	enkele	categorieën	een	toelichting.

	 Toelichting	bij	catgorie	2	(Oorzakelijke,	uitlokkende	en	onderhoudende	factoren	en	

levensgebieden)

	 De	bedrijfsarts	maakt	bij	de	inventarisatie	van	belastende	factoren	onderscheid	naar	leeftijd,	

sekse	en	culturele	achtergrond.

	 Seksuele	intimidatie	kan	bij	vrouwen	(en	soms	bij	mannen)	op	het	werk	een	rol	spelen	

(Dahinten,	1999).
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	 Bij	allochtonen	kan	een	minoriteitpositie	(met	als	gevolg	pesten)	op	het	werk	een	rol	spelen	

(Hubregtse,	�000;	Kerkhoven,	�000),	financiële	verplichtingen	ten	aanzien	van	familie	in	het	

land	van	herkomst	en	spanningen	in	de	thuissituatie	als	gevolg	van	het	gevoel	bij	de	ouders	

dat	ze	in	deze	samenleving	de	controle	op	de	opvoeding	van	hun	kinderen	verliezen	(Hijmans	

van	den	Bergh	e.a,	�005).

	 Bij	allochtone	werkende	vrouwen	met	een	werkloze	of	arbeidsongeschikte	man	wordt	de		

dubbele	belasting	vaak	extra	sterk	gevoeld	omdat	het	niet	in	de	opvattingen	past	dat	de	man	

huishoudelijke	taken	vervult	en	omdat	deze	bovendien	vaak	met	sombere	en/of	geagiteerde	

gevoelens	thuis	zit.

	 Toelichting bij catgorie �� (Toelichting	bij	catgorie	�� (��	(Belastbaarheid/	verwerkingsvermogen	coping)

	 Veel	pionierswerk	op	het	gebied	van	coping	is	verricht	door	Folkman	and	Lazarus	Zij	definiëren	

coping	als	“…de	cognitieve	en	gedragsinspanningen	van	een	individu	om	(conflicterende)	

eisen	de	baas	te	worden,	te	verminderen	of	te	accepteren”	(Folkman	and	Lazarus	1980).	

Coping	is	dus	een	individuele	respons	op	een	stressvolle	(interne	of	externe)	omgeving.

	 Kahn	maakte	het	nog	steeds	veel	gehanteerde	onderscheid	tussen	twee	globale	coping		

strategieën:	probleemoplossende	coping	en	reactief-passieve	coping,	ook	wel	emotionele	

coping	genoemd	(Kahn	e.a,	1964).	Er	is	veel	onderzoek	gedaan	dat	deze	hoofdindeling		

bevestigd	en	aangeeft	dat	er	een	samenhang	is	met	psychische	en	fysieke	spanningsklachten	

(Terry	et	al.	1996;	Pisarski	et	al.	1998;	Penley	et	al.	�00�),	waarbij	actieve,	probleemoplossende	

coping	heeft	in	het	algemeen	een	positief	effect	op	gezondheidsuitkomsten	(Penley	et	al.	�00�).

	 Er	is	veel	onderzoek	gedaan	naar	het	verband	tussen	coping	en	ziektegedrag	(Somerfield	and	

McCrae	�000),	terwijl	de	relatie	met	ziekteverzuim	veel	minder	is	onderzocht	(Van	Rhenen	e.a,	

accepted).

	 Kristensen	(1991)	betoogt	dat	ziekteverzuim	zelf	als	een	coping	strategie	kan	worden	beschouwd.	

Het	kan	een	rationele	keuze	van	de	werkende	zijn	om	werkgerelateerde	stressoren	te	reduceren	

en	daarmee	een	mogelijkheid	tot	herstel	te	creëren	ook	naar	de	werksituatie	toe.	Het	hoeft	

daarmee	geen	vermijdingsstrategie	te	zijn	maar	kan	ook	probleemoplossende	elementen	

hebben	(Kristensen	1991).	Van	Rhenen	vindt	een	duidelijke	relatie	tussen	actieve	copingstijl		

en	een	kortere	verzuimduur	en	een	lagere	kans	op	toekomstig	verzuim	(Van	Rhenen	e.a,	

accepted).

	 Toelichting bij catgorie �� (Toelichting	bij	catgorie	�� (��	(Probleemoplossend	vermogen	van	de	omgeving)

	 Werkfactoren	bepalen	in	sterke	mate	de	ervaren	werkbelasting	en	klachten	als	vermoeidheid/

herstelbehoefte	(Van	Veldhoven,	1999)	Het	is	aannemelijk	dat	zij	mede	van	invloed	zijn	op	de	

reïntegratiekans,	alhoewel	dit	niet	in	onderzoek	is	aangetoond	[Schröer,	1993;	Van	der	Klink	

�00�,	Nieuwenhijsen,	�006].	Kenmerken	van	organisaties,	zoals	bedrijfsgrootte,	spelen	wel	

een	rol	(Schröer,	1993),	mogelijk	omdat	in	grotere	bedrijven	een	doelstelling	als	reïntegratie	

op	een	andere	wijze	is	verankerd	(sociaal	beleid,	afdeling	personeelszaken)	dan	in	kleinere	

bedrijven.

1.4 dimensionele en classificerende diagnose

	 Een	juiste	dimensionale	en	classificerende	diagnostiek	is	van	groot	belang	om	interventies	te	

indiceren	die	het	beloop	kunnen	beïnvloeden.	Onderdiagnostiek	van	depressie	en	angst	is		

een	groot	probleem	(Schene	�005;	Van	Dyck,	�005).	Anderzijds	kan	een	overdiagnostisering,	

‘ten	koste’	van	de	diagnose	overspanning,	ertoe	leiden	dat	te	weinig	accent	wordt	gelegd	op	

de	stressgerelateerde	component	(Terluin	et	al,	1995).

1.4.1 dimensies
	 In	onderzoek	van	Nieuwenhuijsen	bij	�00	werkenden	met	psychische	problematiek	in		

bedrijfsartspraktijk	werd	60%	bepaald	door	een	stressgerelateerde	stoornis.	Depressie	en	

angst	bleken	ieder	voor	te	komen	bij	ca.	15%.	Nog	eens	7%	van	de	werkenden	voldeed	aan		

de	criteria	voor	beide	beelden	(Nieuwenhijsen,	�004).	Voor	de	huisartspraktijk	vond	Terluin	

dat	35%	van	alle	huisartspatiënten	stressgerelateerde	klachten	had,	terwijl	7%	zodanige	
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depressie-	of	angstklachten	had	dat	het	indicatief	was	voor	een	depressie	of	angststoornis	

(Terluin,	1998).

	 Andrea	gebruikte	bij	meer	dan	5000	werkende	mannen	en	�000	werkende	vrouwen	in		

Limburg	de	Hospital	Anxiety	and	Depression	Schaal	(HADS)	(Andrea	e.a,	�004).	Bij	8%	van	de	

mannen	en	bij	10,�%	van	de	vrouwen	waren	de	angstklachten	even	hoog	als	bij	mensen	met	

een	angststoornis	en	bij	7%	van	de	mannen	en	6,�%	van	de	vrouwen	bleken	depressieklachten	

van	een	niveau	dat	gevonden	wordt	bij	mensen	met	een	depressieve	stoornis.	Meer	in	het	

algemeen	worden	predisposities	in	de	(werk)populatie	voor	depressie	en/of	angst	geschat	op	

�0%	voor	ieder	van	die	beelden.	Het	risico	bestaat	dat	bij	een	niet	tijdig	oplossen	van	de	crisis	

in	de	eerste	fase	deze	predisposities	aangrijpingspunten	kunnen	worden	voor	het	ontwikkelen	

van	complicaties	(Terluin,	1996)

	 Het	bestaan	of	ontwikkelen	van	specifieke	beelden,	zoals	een	depressie	of	een	angststoornis,	

is	een	belangrijk	aandachtspunt	bij	de	begeleiding.	In	de	praktijk	zal	de	bedrijfsarts	de	inter-

venties	voornamelijk	inzetten	op	de	begeleiding	van	stressgerelateerde	stoornis	of	op	de	

stressgerelateerde	component	binnen	een	stoornis	(zie	figuur	1).	Dit	omdat	het	effectief		

oplossen	van	de	crisis	mogelijk	de	beste	preventie	is	voor	het	ontwikkelen	van	ernstiger		

problematiek	(Terluin,	1996;	Dowrick	et	al,	�000;	Mynors-Wallis	e.a.	�000).

	 Eerstelijns	psychische	problematiek	kenmerkt	zich	veelal	door	een	diffuus	klachtenbeeld.		

Het	klachtenbeeld	is	nog	weinig	uitgekristalliseerd	en	is	in	de	beginfase	nog	nauwelijks	te	

vangen	in	een	categoriale	diagnose.	Categoriale	systemen	zoals	de	DSM-IV	classificatie	zijn	

ook	ontstaan	op	basis	van	onderzoek	bij	patiëntenpopulaties	in	de	tweede	lijn.

	 Toch	is	het	ook	in	de	eerste	lijn	van	belang	tijdig	te	onderscheiden	tussen	distress	enerzijds		

en	depressie,	angst	en	somatisatie	anderzijds.	Distressklachten	zijn	sterk	gecorreleerd	met	

stressgerelateerde	problematiek.	Deze	is	vaak	goed	op	te	lossen	met	een	eerstelijns,	op		

probleemoplossing	gerichte	begeleiding.	Bij	specifieke	symptomen	van	depressie,	angst	en/of	

somatisatie	is	alertheid	nodig	omdat	stagnatie	kan	ontstaan	in	het	proces	van	herstel	van	

controle	als	gevolg	van	de	met	deze	klachtenpatronen	samenhangende	cognities.	Bovendien	

kan	deze	specifieke	klachtencomponent	een	kwetsbaarheid	vormen	die	kan	uitgroeien	tot	een	

stoornis	die	specifieke	aanpak	behoeft.	Specifieke	behandeling	is	doorgaans	pas	nodig	als		

een	louter	op	de	stresscomponent	gerichte	aanpak	onvoldoende	resultaat	geeft.

 stress gerelateerde- en kwetsbaarheidscomponent

Classificatie Stressgerelateerde	component Kwetsbaarheids-component

	 •	 Stressgerelateerde	stoornis

	 •	 Depressieve	stoornis/	

	 Angststoornis

	 •	 Overige	psychiatrie

 

 

 Figuur 1. Stress gerelateerde- en kwetsbaarheidscomponent

conclusie
3 Een	dimensionale	benadering	is	geschikt	voor	het	onderkennen	van	complicaties	

op	klachtniveau.
c Terluin,	�006.	

conclusie
3 Bij	een	stressgerelateerde	stoornis	(overspanning)	geeft	een	verhoogd	niveau	

van	depressieve	klachten	en	angstklachten	een	risico	op	verlenging	van	het	

klachtenbeeld	en	op	complicaties.
c Terluin,	1996.
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1.4.2 instrumentarium voor dimensionele diagnostiek
	 De	4DKL	is	ontstaan	vanuit	onderzoek	naar	de	diagnose	overspanning	in	de	huisartspraktijk	

(Terluin,	1994).	De	vragenlijst	meet	de	vier	symptoomdimensies	die	gezamenlijk	het	grootste	

deel	van	de	psychosociale	symptomatologie	in	der	eerste	lijn	weergeven:	distress,	depressie,	

angst	en	fysieke	spanningsklachten/somatisatie.	De	achterliggende	conceptualisering	houdt	in	

dat	distress	en	milde	fysieke	spanningsklachten	de	normale	uiting	zijn	van	het	stressproces,	

terwijl	depressie,	angst	en	somatisatie	berusten	op	abnormale	reactiepatronen	in	het	kader	

van	verschillende	psychiatrische	stoornissen.	Voor	gebruiksmogelijkheden	van	de	lijst	wordt	

verwezen	naar	bijlage	�	bij	dit	achtergronddocument.	Met	de	4DKL	kunnen	de	voor	de	eerste-

lijns	praktijk	relevante	klachtendimensies	in	kaart	worden	gebracht	en	kunnen	complicaties	op	

klachtniveau	worden	opgespoord	(Terluin	e.a,	�006).

	 In	het	onderzoeksprogramma	‘Psychische	Vermoeidheid	in	de	Arbeidssituatie’	is	in	bredere	zin	

onderzocht	of	vragenlijsten	bedrijfsartsen	kunnen	ondersteunen	in	het	herkennen	en	uitsluiten	

van	depressie	en	angststoornissen.	Uit	de	gepresenteerde	resultaten	blijkt	dat	de	Hospital	

Anxiety	en	Depression	Scale	(HADS)	en	de	Depressie	Angst	Stress	Schaal	(DASS)	geschikte	

vragenlijsten	zijn	ter	uitsluiting	van	een	depressie,	maar	geen	voorspellende	positieve	waarde	

hebben.	(De	Croon	e.a,	�005)

	 Hoewel	de	lijsten	in	de	eerste	lijn	bruikbaar	ingezet	zouden	kunnen	worden	vanuit	psycho-

metrisch	opzicht,	kiest	de	werkgroep	toch	voor	de	4DKL	als	vragenlijst	van	voorkeur.	Niet	in	het	

minst,	omdat	de	specificiteit	en	positieve	predictieve	waarden	van	HADS	en	DASS	laag	zijn		

en	daarmee	ongeschikt	om	depressie	en	angst	aan	te	tonen	en	de	4DKL	zijn	meerwaarde		

aangetoond	heeft	(Terluin,	e.a,	�006).

	 Daarnaast	kent	de	4DKL	het	voordeel	van	bekendheid	zowel	bij	huisartsen	als	bij	bedrijfs-

artsen	(brede	toepassing	na	de	introductie	van	de	eerste	richtlijn).	En	het	voordeel	van		

gemakkelijke	en	voor	individuele	toepassing	kosteloze	beschikbaarheid.�

conclusie
2 De	4DKL	is	vanwege	zijn	validiteit	en	betrouwbaarheid	een	geschikt	instrument	

voor	de	eerstelijns	dimensionale	diagnostiek.
a2 Terluin	et	al,	�006.

1.4.3 classificatie
	 Uit	meerdere	onderzoeken	(Nieuwenhuijsen,	�004;	Terluin,	1996)	blijkt	dat	ruim	97%	van	de	

problematiek	die	zich	bij	de	bedrijfsarts	(én	bij	de	huisarts)	aandient	een	stressgerelateerde	

stoornis	(spanningsklachten	of	overspanning),	een	depressie	of	een	angststoornis	is.	Voor	de	

categorie	overige	stoornissen	geldt	dat	de	bedrijfsarts	de	categorie	moet	herkennen,	maar	niet	

hoeft	te	kunnen	differentiëren	binnen	de	categorie	vanuit	indicatief	oogpunt:	patiënten	in	deze	

categorie	moeten	altijd	worden	verwezen	voor	verdere	diagnostiek	en	behandeling.

	 In	deze	richtlijn	is	gekozen	voor	een	classificatie	in	vier	categorieën,	een	indeling	die	relevant	

is	voor	het	handelen	van	de	bedrijfsarts.	Bij	de	criteria	voor	‘depressieve	stoornis’	en	‘angst-

stoornis’	is	aangesloten	bij	de	DSM	IV	en	de	inmiddels	vernieuwde	huisartsenstandaarden	

(Van	Marwijk	et	al,	�003;	Terluin	et	al,	�004).

	 Met	betrekking	tot	de	categorie	‘stressgerelateerde	stoornissen’	is	voor	‘spanningsklachten’		

en	‘overspanning’	vooral	gebruik	gemaakt	van	de	publicaties	van	Terluin	(1986,	1988,	199�,	

1993,	1994,	1996,	�006)	en	Van	der	Klink	(1995,	1996,	�005)	Met	betrekking	tot	‘chronische	

overspanning’	(voorheen	burnout	genoemd)	hebben	de	publicaties	van	Maslach	(1993)	en	

Schaufeli	(1990,	1993,	1994,	1995)	als	leidraad	gediend.	De	diagnose	‘stressgerelateerde		

klachten’	is	breder	dan	de	DSM	IV	categorie	‘aanpassingsstoornissen’,	met	name	wat	betreft	

de	tijdslimieten.

	 De	criteria	voor	‘overige	psychiatrie’	zijn	ontleend	aan	de	DSM	IV	(APA,	1994)

 2   Recent is de overspanningsklachtenlijst geïntroduceerd als instrument om overspanning te meten (Schmidt  

en Dorant, 2004;Schmidt, 2003). Deze lijst is monodimensionaal (meet alleen het begrip overspanning).  

De eventuele waarde van deze lijst voor de bedrijfsgeneeskundige praktijk is op dit moment nog niet te bepalen.
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	 Op	basis	van	de	in	de	vorige	stap	(hoofdcategorie	1)	opgedane	informatie	en	met	eventueel	

aanvullende	vragen	kan	een	diagnose	worden	gesteld	in	één	of	meer	van	onderstaande		

classificaties	(tabel	�).

	 Onder	de	tabel	volgt	een	nadere	toelichting	op	de	categorieën.

categorie overeenkomende dsm categorie cas-code(s)

Stressgerelateerde	

stoornis:	

-		spanningsklachten

-		overspanning

Aanpassingsstoornis

V-code

P10	/	P109

P61	/

P619	(overspanning)

P611	(burnout)

Depressieve	stoornis (Unipolaire)	depressieve	stoornis,	

bipolaire	stoornis,	dysthyme	stoornis,	

cyclothyme	stoornis,	stemmingsstoornis	

NAO,	overige	stemmingsstoornissen

P65	/	P65�

Angststoornis Angststoornis P6��,	PTSD:	P6�0

Overige	psychiatrie overige	As	I	stoornissen P67,	P68	(psychosen)

P69	/	P699	(overige

Persoonlijkheidsstoornis psychiatrische	

stoornissen)

P6��

 Tabel 2   Eerstelijns classificatie

	 Categorie	stressgerelateerde	stoornis

	 De	bedrijfsarts	gaat	uit	van	de	classificatie	stressgerelateerde	stoornis	bij	een	beeld	van		

spanningsklachten	(affectieve	en	gedragssymptomen,	lichamelijke	klachten)	in	reactie	op	een	

herkenbare	verstoring	van	het	evenwicht	belasting/belastbaarheid	door	overbelasting	of	een	

andere	stressveroorzakende	factor.	Als	uitsluitingscriteria	gelden:	een	acute	stressstoornis	als	

gevolg	van	een	ingrijpende	of	schokkende	ervaring,	een	sterk	disfunctioneel	gedragspatroon,	

specifieke	kenmerken	van	ernstiger	psychiatrie	of	een	somatisch	beeld.

	 In	bijlage	�a	bij	de	richtlijn	zijn	de	criteria	voor	diagnostiek	gegeven.

	 Bij	stressgerelateerde	klachten	maken	we	in	deze	richtlijn	onderscheid	in	twee	beelden	die	

zich	bevinden	op	een	glijdende	schaal	wat	betreft	de	impact	van	de	klacht	op	de	mate	van	

controle	op	de	interactie	met	de	omgeving.

1	 spanningsklachten:	er	zijn	geen	zodanige	beperkingen	in	sociaal	of	beroepsmatig	functio-

neren	dat	betrokkene	rollen	(zoals	de	werkrol)	of	substantiële	delen	daarvan	laat	vallen		

(er	kunnen	wel	functioneringssymptomen	zijn	zoals	concentratieverlies,	zie	inclusiecriteria)

�	 overspanning:	de	patiënt	heeft	niet	het	niveau	van	controle	kunnen	handhaven	om	zijn/

haar	sociale	rollen	te	blijven	invullen:	er	zijn	substantiële	beperkingen	in	sociaal	of	

beroepsmatig	functioneren.	Vrijwel	altijd	hebben	patiënten	de	werkrol	laten	vallen.	

	 Voorheen	werd	onderscheid	gemaakt	tussen	‘overspanning’	en	‘burnout’.	

	 Belangrijkste	onderscheid	daarbij	was	dat	bij	‘overspanning’	de	periode	tussen	aanvang	

van	de	herkenbare	stressveroorzakende	situatie	en	de	ontstane	functioneringsproblematiek	

relatief	kort	was.	In	het	algemeen	rekende	men	met	een	periode	tot	ca.	1�	weken.	

	 De	oude	term	‘burnout’	werd	dan	gebruikt	voor	het	beeld	met	een	relatief	langere	voor-

geschiedenis	van	blootstelling	aan	stressoren	en	een	daarbij	horend	chronisch	klachten-

beloop.	Daarnaast	is	er	sprake	van	een	geleidelijk	beloop	van	verminderd	functioneren		

en	niet	meer	vervullen	van	bepaalde	taken	en	rollen.	Op	het	moment	van	ziekmelden	is		

er	vaak	sprake	van	een	relatief	ernstig	beeld	dat	wordt	gekenmerkt	door	emotioneel	uit-

putting,	distantie	ten	opzichte	van	het	werk	en/of	een	verminderd	gevoel	van	competentie.
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	 Voor	wat	betreft	de	aanpak	volgens	de	richtlijn	maakt	het	onderscheid	tussen	‘overspanning’	

en	‘burnout’	niet	uit.	In	beide	gevallen	moet	de	controle	weer	worden	opgebouwd.	Een		

diagnose	‘burnout’	kan	tot	schade	leiden	doordat	deze	diagnose	een	sterk	negatieve	connotatie	

heeft,	waarbij	vaak	het	idee	bestaat	dat	een	lange	periode	van	rust	is	geïndiceerd.	Onderzoek	

naar	de	hypothese	dat	chronische	stress	(burnout)	leidt	tot	chronische	verstoring	van	de		

hormoonbalans	en	dat	dit	als	effect	zou	hebben	dat	blijvende	schade	optreedt	en	daaraan	

gerelateerd	langer	disfunctioneren,	levert	geen	ondersteuning	voor	deze	hypothese	op	(zie	1.5).

	 Categorie	depressieve	stoornis

	 De	onderdiagnosticering	en	onderbehandeling	van	‘depressie’	in	de	eerste	lijn	is	aanzienlijk:	

slechts	een	kwart	van	de	depressieve	stoornissen	wordt	als	zodanig	herkend	(Ormel	et	al,	

1994).	Dit	kan	grote	consequenties	hebben,	gezien	het	grote	verschil	tussen	behandeld	en	

onbehandeld	(‘natuurlijk’)	beloop	bij	een	depressie	(Smeets	et	al,	1995).

	 Dit	verschil	in	klachtenbeloop	hoeft	overigens	geen	verschil	in	functioneringsbeloop	te		

betekenen,	omdat	de	effectiviteit	naar	werkuitkomsten	zelden	wordt	gemeten	en	waar	wel	

werkuitkomsten	zijn	meegenomen	blijken	de	klachtgerichte	interventies	niet	effectief	(Agosti,	

1991;	Boyer,	1998;	Fernandez,	�005;	Kendrick,	�005;	Knekt,	�004;	Miller,	1998;	Romeo,	�004).

	 De	bedrijfsarts	moet	er	alert	op	zijn	dat	bij	alle	patiënten	met	psychische	klachten,	inclusief		

de	patiënten	die	voldoen	aan	de	criteria	voor	een	ander	beeld	een	depressie	een	rol	kan	spelen.	

Met	name	is	dit	het	geval	bij	patiënten	met	een	voorgeschiedenis	van	frequent	verzuim	van-

wege	wisselende	klachten,	bij	een	aanhoudende,	onverklaarde	moeheid,	bij	klachten	van	

slapeloosheid	en/of	bij	een	depressieve	episode	in	de	persoonlijke	voorgeschiedenis	of	de	

familie	(Schene	e.a,	�005)

	 De	criteria	voor	diagnostiek	van	een	depressieve	stoornis	staan	in	bijlage	�b	bij	de	richtlijn.

	 Categorie	angststoornis

	 Bij	alle	patiënten	met	psychische	klachten,	inclusief	de	patiënten	die	voldoen	aan	de	criteria	

voor	een	ander	beeld	moet	worden	gekeken	of	er	sprake	is	van	een	angststoornis	(Van	Dyck		

e.a,	�005).

	 Aanwijzingen	hiervoor	kunnen	zijn:	een	voorgeschiedenis	van	frequent	verzuim	vanwege		

wisselende	klachten,	een	verhoogde	medische	consumptie	en	een	nerveuze	gespannenheid	

(Van	Dyck	e.a,	�005).

	 De	classificatie	angststoornis	moet	worden	overwogen	wanneer	er	sprake	is	van	(gegenerali-

seerde	dan	wel	specifieke)	angstgevoelens	en/of	vermijdingsgedrag.

	 De	criteria	voor	een	angststoornis	staan	in	bijlage	�c	bij	de	richtlijn.

conclusie
4 De	‘sobere’	classificatie	in	de	vier	categorieën:

-	 stressgerelateerde	stoornis

-	 depressie

-	 angststoornis

-	 overige	psychiatrie	(as	I	en	as	II)

geeft,	in	aanvulling	op	de	dimensionale	benadering,	een	voldoende	

(indicerende)	basis	voor	diagnostiek	door	de	bedrijfsarts.
d Mening	van	de	projectgroep.

conclusie
4 Aansluiting	bij	de	criteria	van	de	DSM	IV,	waar	ook	de	CBO	richtlijnen	en	NHG	

standaarden	gebruik	van	maken,	geeft	een	voldoende	solide	basis	voor	de	

(classificerende)	diagnostiek	van	depressie,	angststoornis	en	‘overige

psychiatrie’.
d Mening	van	de	projectgroep.
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conclusie
3 Er	is	voldoende	wetenschappelijke	en	praktijkbasis	om	met	betrekking	tot	het	

eerstelijns	concept	‘stressgerelateerde	stoornis’	af	te	wijken	van	het	tweedelijns	

DSM	IV	concept	‘aanpassingsstoornis’,	waarbij	geldt	dat	het	concept	stress-

gerelateerde	stoornissen	aanmerkelijk	breder	is.
c Schröer,	1993;	Terluin,	1994.

1.5 risicosituaties / complicaties

	 De	volgende	risicosituaties	zijn	van	belang	om	in	kaart	te	brengen	bij	de	diagnose	omdat	ze	in	

de	praktijk	of	in	onderzoek	een	risico	in	blijken	te	houden	voor	verlies	van	werk,	hetzij	via	de	

arbeidsongeschiktheid,	hetzij	via	andere	kanalen:	somatisatie	(Van	der	Horst,	�003)	pesten	op	

het	werk	(Van	den	Broek,	�003),	een	arbeidsconflict	(Engers,	1995)	en	een	rigide	persoons-

structuur	(Hoogduin,	�005)

conclusie
4 Risico	op	verlenging	van	klachten-	of	verzuimduur	bestaat	bij:

-	 somatisatie

-	 arbeidsconflict

-	 ongewenste	omgangsvormen	op	het	werk

-	 rigide	persoonsstructuur
d Mening	van	de	projectgroep	op	basis	van	literatuur	en	ervaring.

suïciderisico
	 Van	een	andere	orde	is	het	suïcide	risico	dat	bestaat	bij	depressieve	stoornissen.	De	werkgroep	

sluit	zich	op	dit	punt,	wat	betreft	diagnostiek	en	beleid,	aan	bij	de	NHG	standaard	depressie.	

Deze	geeft	in	haar	achtergrondinformatie	aan	dat	“in	een	historisch	cohortonderzoek	bij	���	

eerstelijnspatiënten	met	een	depressie	die	tien	jaar	te	volgen	waren,	4%	een	suïcidepoging	

ondernam.	Er	waren	zes	enkelvoudige	en	twee	herhaalde	pogingen.	In	dit	onderzoek	wordt	

ook	melding	gemaakt	van	het	aantal	geslaagde	suïcides.	Dit	betrof	twee	patiënten	(0,5%)	uit	

het	hele	cohort	van	alle	386	patiënten	met	een	eerste	depressie	vóór	1985,	in	de	gehele	periode	

waarin	zij	in	deze	praktijken	waren	ingeschreven	(638�	patiëntjaren)	(Van	Weel-Baumgarten,	

1998).	In	een	prospectief	onderzoek	in	de	huisartsenpraktijk	naar	het	suïcidericiso	bij	vrouwen	

met	een	depressieve	stoornis	(n=1�3)	deed	6%	binnen	een	jaar	een	suïcidepoging,	terwijl	dit	

in	de	algemene	bevolking	naar	schatting	bij	ongeveer	1%	voorkomt	(Van	Egmond,	1998).	Van	

de	depressieve	vrouwen	met	suïcidale	gedachten	deed	10%	binnen	een	jaar	een	suïcidepoging;	

van	de	depressieve	vrouwen	die	reeds	eerder	een	poging	hadden	ondernomen	deed	één	op		

de	drie	binnen	een	jaar	opnieuw	een	poging.	Overigens	betrof	het	in	geen	van	de	gevallen	een	

daadwerkelijke	suïcide.	Tevens	bleek	uit	dit	onderzoek	dat	de	aard	van	de	suïcidegedachten,	

het	bestaan	van	een	suïcideplan	en	het	aantal	ernstige	levensproblemen	medebepalend	zijn	

voor	het	suïciderisico.”	(Van	Marwijk,	�003)

somatisatie
	 Onder	de	term	somatisatie	wordt	hierbij	het	fenomeen	verstaan	waarbij	de	patiënt/werkende	

een	lichamelijke	vertaling	geeft	aan	interactionele,	psychosociale	problematiek.	De	term	ver-

wijst	hier	dus	niet	naar	de	somatiestoornis	of	de	somatoforme	stoornis	zoals	beschreven	in	de	

DSM	IV.	Somatisatie	of	een	sterk	somatische	hypothese	van	de	patiënt,	kan	herstel	van	controle	

en	opbouw	van	het	probleemoplossend	vermogen	in	de	weg	staan,	omdat	het	probleem	niet	

als	een	interactioneel	probleem,	waarvoor	men	een	oplossing	moet	zoeken,	wordt	gezien	

maar	als	een	fysieke	klacht	waarvoor	men	hulp	zoekt.	(Lipowski,	1988;	Terluin	e.a,	�005;	Stecr	

Werkwijzer	Somatisatie,	�004).

	 Herstel	van	controle	en	opbouw	van	het	probleemoplossend	kan	ook	worden	belemmerd	bij	

werkenden	die	hun	beeld	wel	als	een	stressbeeld	herkennen	maar	een	daarmee	gepaard	

gaande	neuro-endocriene	disregulatie	veronderstellen	en	op	de	voorgrond	plaatsen	en	daar-

mee	ook	de	psychosociale	problematiek	niet	oplossen.
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	 Neuro-endocriene	aspecten	van	stress

	 Met	betrekking	tot	het	neuro-endocriene	systeem	en	de	regulatie	van	stress	hormonen	speelt	

de	hypothalamus-hypofyse-bijnierschors	as	(HHB	as,	Engels:	HPA-axis)	een	belangrijke	rol.	

Activatie	van	de	HPA-as	na	stress,	leidt	tot	afgifte	van	corticotropine-vrijmakend	hormoon	

(CRH)	en	vasopressine	(AVP)	door	de	hypothalamus.	Deze	afgifte	stimuleert	de	productie	van	

het	adrenocorticotroop	hormoon	(ACTH)	door	de	hypofyse.	ACTH	stimuleert	de	afgifte	van	

cortisol	door	de	bijnierschors.	Veranderingen	in	de	afgifte	van	CRH	en	AVP	kunnen	de	afgifte	

van	cortisol	beïnvloeden	en	daarmee	ook	de	reactie	op	stress.

	 Overspanning	(burnout)	wordt	verondersteld	een	gevolg	te	zijn	van	chronische	stress.		

Chronische	stress	kan	invloed	hebben	op	het	neuro-endocriene	systeem	en	de	HPA-as.

	 Studies	naar	de	functie	van	de	HPA-as	bij	burnout	patienten	geven	verschillende	resultaten	te	

zien.	De	studies	zijn	ook	moeilijk	te	vergelijken.	Er	zijn	verschillen	in	inclusiecriteria	enerzijds	

(diagnose,	ernst	van	de	klachten,	functioneren	in	werk	en	thuis)	en	uitleesparameters	ander-

zijds;	en	kleine	groepen	proefpersonen.	Zo	wordt	een	verhoogd	cortisol	overdag	gevonden	in	

speeksel	bij	burnout	patienten	(Melamed	et	al	1999);	maar	verlaagde	cortisol	levels	na	ont-

waken	bij	andere	burnout	patienten	(Pruessner	et	al	1999).

	 In	een	grote	recente	studie	(Mommersteeg	et	al,	�006)	met	nauwkeurig	omschreven	diagnos-

tiek	en	metingen	met	verschillende	testen	(dexamethason	suppressietest,	cortisol	dagcurve		

en	cortisol	awakening	response)	kon	geen	verschil	gevonden	worden	in	het	functioneren	van	

de	HPA-as	tussen	mensen	met	burnout	en	controlepersonen.

	 Hypoactiviteit	van	de	bijnierschors	is	beschreven	bij	�0-�5%	van	de	patiënten	met	PTSS,		

chronisch	vermoeidheidssyndroom,	maar	ook	bij	gezonde	proefpersonen	die	onder	stressvolle	

omstandigheden	leven	en	bij	patiënten	met	reumatoïde	artritis	(review	Heim	et	al,	�000).

	 Een	laag	cortisolgehalte	wordt	in	sommige	studies	gezien	als	een	kwetsbaarheid	voor	het	

ontwikkelen	van	stress	gerelateerde	klachten	(Heim	et	al	�000);	in	andere	studie	wordt	dit	

gezien	als	een	adaptatiemechanisme	van	een	eerder	overvraagd	systeem	(Fries	et	al	�005).

	 Stressgerelateerde	psychische	klachten	geven	dus	geen	bruikbare	en	meetbare	effecten	in	de	

HPA-as.

	 Er	zijn	onvoldoende	aanwijzingen	voor	het	bestaan	van	een	contra-indicatie	voor	het	toe-

passen	van	een	activerende	begeleiding	conform	de	richtlijn.

	 Er	is	nog	onvoldoende	onderzoek	uitgevoerd	naar	de	rol	van	de	HPA-as	in	het	ontwikkelen	van	

een	burnout.	Het	is	niet	bekend	of	een	relatie	bestaat	tussen	het	al	dan	niet	aanwezig	zijn	van	

copingmechanismes	en	het	functioneren	van	de	HPA-as.

conclusie
4 Er	zijn	geen	aanwijzingen	dat	neuro-endocriene	processen	bij	chronische	stress

beelden	een	zodanige	rol	spelen	dat	zij	een	contra-indicatie	zouden	vormen	

voor	een	activerende	begeleiding.
d Mening	van	de	projectgroep	op	basis	van	de	literatuur.

conflicten
	 Bij	conflictsituaties	is	het	van	belang	de	in-	en	exclusiecriteria	van	deze	richtlijn	goed	te	

beschouwen.	Een	emotionele	staat	zoals	boosheid	biedt	onvoldoende	grond	voor	inclusie.	

Conflicten	kunnen	echter	wel	degelijk	samengaan	met	psychische	problematiek.	Psychische	

problematiek	kan	zowel	oorzaak	als	gevolg	van	een	conflict	zijn.	Ook	kunnen	een	conflict	en	

psychische	problematiek	een	gemeenschappelijk	oorzaak	hebben,	of	in	de	organisatie,	of	in		

de	betrokken	personen.

	 Er	bestaan	verschillende	conflictmodellen	(Prein,	1996;	Van	der	Vliert,	1989;	Stecr,	�006).	

Vanuit	de	literatuur	bestaat	een	basis	voor	het	in	kaart	brengen	van	de	volgende	aspecten:	

organisatiefactoren	en	persoonsfactoren	(Van	der	Vliert,	1989),	inhoud	(Nauta,	�000,	�001)	en	

fase	(Glasl,	1981).
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2 interventies

 welke rollen en taken vervult de bedrijfsarts?

inleiding
	 Sedert	de	publicatie	van	de	eerste	versie	van	deze	richtlijn	is	een	aantal	onderzoeken	gepubli-

ceerd	over	de	effecten	van	een	activerende	eerstelijns	begeleiding	conform	de	richtlijn	van	

patiënten	met	stressgerelateerde,	werkgebonden	problematiek	(Van	der	Klink,	�003;	Blonk,	

�006;	Nieuwenhuijsen,	�003).	Deze	onderzoeken	laten	zien	dat	een	activerende	begeleiding,	

met	elementen	van	cognitieve	gedragstherapie	(CGT),	leidt	tot	een	aanzienlijk	snellere	reïnte-

gratie	en	leggen	daarmee	een	basis	onder	de	activerende	begeleiding,	zoals	in	deze	richtlijn		

is	uitgewerkt.	Dit	geldt	voor	de	begeleiding	als	geheel	en	vooral	voor	de	combinatie	van	de	

activerende	begeleiding	met	elementen	van	CGT.	Een	aantal	studies	met	alleen	CGT	liet	geen	

aantoonbaar	effect	zien	(Nystuen,	�003;	Grime,	�004;	Huibers,	�004).

	 De	afzonderlijke	interventies	uit	de	vorige	editie	van	deze	richtlijn	zijn	nog	onvoldoende	

onderzocht.	Ook	de	omgevingsgerichte	benadering	die	een	belangrijke	plaats	inneemt	binnen	

deze	richtlijn	is	nog	onvoldoende	onderzocht.

	 Wel	zijn	er	aanwijzingen	uit	onderzoek	bij	werkenden	met	lage	rugklachten	waaruit	blijkt	dat	

het	betrekken	van	de	werkomgeving	effectief	is	(Anema,	�004).	Onderzoek	naar	een	vergelijk-

baar	benadering	bij	psychische	klachten	is	momenteel	gaande.

 wat te doen bij andere dan stressgerelateerde psychische 
problemen?

	 De	richtlijnmethodiek	is	vooral	toegesneden	op	de	stressgerelateerde	component.	Deze	over-

heerst	bij	de	stressgerelateerde	stoornissen	(spanningsklachten	en	overspanning)	maar	speelt	

ook	een	belangrijke	rol	bij	(lichte)	depressies	en	angststoornissen.	

	 Deze	beelden	worden	hieronder	kort	behandeld.

patiënten met een depressieve stoornis
	 Lichte	en	matige	depressie	kan	in	principe	goed	vanuit	de	eerste	lijn	worden	begeleid.	Een	

probleemoplossende	en	benadering	volgens	de	richtlijn	is	daarvoor	geschikt	mits	werkgerichte	

uitgevoerd	(problem	solving	therapy	is	weliswaar	op	het	klachtniveau	een	effectieve	vorm	van	

therapie	(CBO,	�005;	Dowrick	et	al,	�000;	Mynors-Wallis	e.a.	�000)	maar	blijkt	naar	werkuit-

komsten	niet	zonder	meer	effectief	(Kendrick,	�005).	De	bedrijfsarts	moet	het	klachtbeloop,	

het	herstel	van	controle	en	het	functioneringsbeloop,	zorgvuldig	en	voortdurend	in	samenhang	

met	elkaar	evalueren.	Bij	stagnatie	in	het	herstel	moet	verdergaande	behandeling	worden	

overwogen.	Consultatie	van	een	psychiater	kan	daarbij	(afhankelijk	van	de	voorgeschiedenis)	

wenselijk	zijn.	Bij	een	ernstige	depressie	is	verwijzing	naar	een	psychiater	altijd	onmiddellijk	

geïndiceerd.

	 Binnen	de	grote	hoeveelheid	interventie-onderzoek	bij	depressies	is	slechts	bij	een	beperkt	

aantal	onderzoeken	geëvalueerd	op	functioneren	en	verzuim.	In	de	meeste	onderzoeken	bleek	

de	interventie	wel	effectief	op	klachtenbeloop	maar	niet	ten	aanzien	van	verzuim	(Agosti,	1991;	

Boyer,	1998;	Fernandez,	�005;	Kendrick,	�005;	Knekt,	�004;	Miller,	1998;	Romeo,	�004).	Slechts	

een	klein	aantal	studies	bleek	ook	effectief	op	werkuitkomsten:	Burnand	et	al,	�00�;	Schene	et	

al,	submitted;	McCrone,	�004.	Alle	hielden	een	meer	intensieve	vorm	van		

begeleiding	in	dan	de	‘care	as	usual’.	Het	meest	interessant	is	de	ergotherapeutische,	werk-

gerichte	benadering	die	door	Schene	wordt	beschreven.	Deze	op	de	werksituatie	gerichte,	

activerende	benadering	bleek	ook	bij	ernstige	en	langdurige	depressies,	effectief	ten	aanzien	

van	verzuimduur	(Schene,	�005).
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conclusie
1 Bij	lichte	tot	matige	depressies	kan	met	een	eerstelijns	begeleiding	worden	

gestart.
a1 CBO	richtlijn	depressie,	�005.

patiënten met een angststoornis
	 Evenals	bij	depressie	is	binnen	de	grote	hoeveelheid	interventieonderzoek	bij	angst	slechts	bij	

een	beperkt	aantal	onderzoeken	geëvalueerd	op	functioneren	en	verzuim.	In	meerdere	onder-

zoeken	bleek	een	dergelijke	functioneringsgerichte	interventie	effectief	ten	aanzien	van		

verzuim	(Aigner,	�004;	McCrone,	�004;	Proudfoot,	�003;	Greist,	�00�;	Araujo,	1995;	Mehta,	

1990).	Alle	hielden	een	exposure	in	vivo	in:	een	op	de	werksituatie	gericht	proces	van	opbouw.

	 De	gangbare	opbouw	bij	werkhervatting	zou	bij	mensen	met	een	sterke	angstcomponent		

contraproductief	kunnen	uitwerken.	Normaal	gesproken	probeert	de	bedrijfsarts	de	regie	en	

de	verantwoordelijkheid	van	de	opbouw	zoveel	mogelijk	bij	de	werkende	(in	interactie	met	

zijn	of	haar	leidinggevende)	te	leggen.	Met	de	werkende	overlegt	de	bedrijfsarts	in	welke	

taken	of	aspecten	van	het	werk	hij	of	zij	denkt	het	beste	te	kunnen	beginnen.

	 Vaak	wordt	impliciet	of	expliciet	aangegeven	dat	de	werkende	het	beste	de	belasting	geleide-

lijk	kan	opbouwen.	Deze	invulling	kan	in	strijd	zijn	met	het	procesmodel.	Daarin	vervult	werk-

hervatting	immers	mede	een	functie	in	het	herstelproces,	dat	wil	zeggen	in	het	herkrijgen	van	

greep	op	de	problemen	in	een	bepaalde	situatie.	In	het	gangbare	‘opbouw’model	wordt	de	

cliënt	in	feite	uitgenodigd	datgene	wat	voor	hem	of	haar	moeilijk	of	bedreigend	is	naar		

achteren	te	verschuiven.	Dit	haakt	aan	bij	het	vermijdingsgedrag,	wat	karakteristiek	is	bij	angst.

	 Hierbij	ontstaat	een	situatie	die	bijna	haaks	staat	op	datgene	wat	bij	angststoornissen	het	

meest	effectief	blijkt:	‘exposure’,	een	gedoseerde	en	goed	begeleide	blootstelling	aan		

bedreigende	of	beangstigende	situaties	die	de	angstige	cliënt	in	staat	stelt	stukje	bij	beetje	

greep	te	krijgen	op	zijn	of	haar	angst	door	te	ervaren	dat	de	gevreesde	situaties	hanteerbaar	

kunnen	worden	gemaakt.	In	plaats	daarvan	kan	de	werkende/cliënt	blootstelling	lang		

vermijden	maar	wordt	er	dan	mee	geconfronteerd	dat	hij	of	zij	in	de	laatste	opbouwstap	alles	

wat	bedreigend	is	in	één	keer	onder	ogen	moet	zien.

	 In	een	begeleiding	die	strikt	het	procesmodel	volgt	wordt	de	opbouw	juist	ingericht	volgens		

de	principes	van	exposure.	Aan	de	werkende	wordt	het	model	uitgelegd:	de	werkhervatting	is	

onderdeel	van	het	herstelproces	en	daarmee	van	een	leerproces	waarin	hij	of	zij	moet	leren	

omgaan	met	moeilijke	en	bedreigende	situaties.	Daartoe	moeten	die	situaties	in	kaart	worden	

gebracht	en	vervolgens,	vanaf	het	begin,	in	gedoseerde	vorm	worden	meegenomen	in	de	

opbouw.	De	cliënt	moet	kunnen	terugvallen	op	een	begeleiding	waarin	hij	of	zij	ervaringen	

kan	delen	en	er	advies	in	kan	krijgen.

	 In	situaties	van	licht	vermijdingsgedrag	kan	de	bedrijfsarts	dit	zelf.	Bij	zwaardere	problematiek	

is	het	raadzaam	de	begeleiding	gezamenlijk	met	een	specialist	(psycholoog	of	psychiater)	in	te	

vullen.

conclusie
4 Bij	angststoornissen	moet	de	bedrijfsarts,	met	name	in	de	hervattingsfase,	

alert	zijn	op	vermijdingsgedrag.	Een	(eerstelijns)	exposuremodel	kan	daarbij	

behulpzaam	zijn.
d Mening	van	de	projectgroep

 wat te doen bij andere complicaties?

	 De	groepen	om	wie	het	gaat	staan	vermeld	in	paragraaf	1.5.	Het	betreft	patiënten	bij	wie	vaker	

complicaties	optreden	ten	aanzien	van	klachtendimensies,	persoonlijkheid	of	omgevingsfactoren.

	 Bij	een	aantal	genoemde	categorieën	is	de	bedrijfsarts	vanuit	de	procesbegeleidersrol	alert	op	

een	mogelijk	ongunstig	beloop.	De	bedrijfsarts	verricht	bij	deze	patiënten	zo	nodig	specifieke	

handelingen	of	laat	deze	verrichten.
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beleid bij werkenden met suïciderisico
	 Voor	beleid	bij	suïciderisico	sluit	de	werkgroep	zich	aan	bij	de	NHG-standaard	depressie	(Van	

Marwijk,	�003).

beleid bij werkenden met somatisatie3

	 De	projectgroep	verwijst	hier	naar	de	werkwijzer	Somatisatie	van	STECR	(Stecr,	�004).	Bij	een	

somatiserende	opstelling	kan	de	bedrijfsarts,	bijvoorbeeld	met	reattributietechnieken,	zoals	in	

de	werkwijzer	beschreven,	trachten	de	agenda	van	de	patiënt	te	verbreden	en	de	link	met	

stressoren	te	leggen.

conclusie
4 Bij	somatisatie	bestaat	weinig	of	geen	basis	voor	een	activerende	begeleiding	

conform	de	richtlijn	vanwege	de	lichamelijke	vertaling	van	de	problematiek.	

De	bedrijfsarts	zal	eerst	tot	een	gemeenschappelijke	werkhypothese	moeten	

komen	die	een	basis	geeft	voor	een	probleem	(oplossings)	georiënteerde	

benadering.
d Mening	van	de	projectgroep.

beleid bij werkenden met een conflict
	 Probleemoplossend	gedrag	als	de-escalerende	strategie,	is	één	van	de	meest	effectieve	

vormen	van	conflicthantering	(Van	der	Vliert,	1989).	Dit	sluit	aan	bij	de	kerngedachte	van	de	

richtlijn.	Een	interventie	als	de	probleem-	en	oplossingsinventarisatie	kan	hier	een	rol	spelen	

als	partijen	een	adviserende	begeleiding	vragen.	Als	het	cònflict	in	een	fase	komt	dat	arbitrage	

–	of	zels	een	machtswoord	–	aan	de	orde	komt	is	de	rol	van	de	bedrijfsarts	beperkt	tot	bege-

leiding	van	een	(eventuele)	psychisch	probleem.

 3   Wij gebruiken hierbij de term somatisatie als het fenomeen waarbij de patiënt/werkende een lichamelijke 

vertaling geeft aan interactionele, psychosociale problematiek. De term verwijst hier dus niet naar de  

somatiestoornis zoals beschreven in de DSM IV.
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3(	 (preventie en) terugvalpreventie

	 Op	het	gebied	van	terugvalpreventie	bestaat	weinig	literatuur.	De	werkgroep	heeft	geen		

systematisch	literatuuronderzoek	gedaan	op	dit	aspect.

	 De	beste	terugvalpreventie	is	een	goede	begeleiding.	Dat	begeleiding	conform	deze	richtlijn	

bijdraagt	aan	reductie	van	de	terugvalkans	is	aangetoond	in	onderzoek	(Van	der	Klink,	�003).

	 Bij	depressieve	stoornissen	blijkt	cognitieve	gedragstherapie	een	preventieve	werking	te	

hebben	ten	aanzien	van	terugval	(Bockting,	�005).

conclusie
2 Ter	voorkoming	van	terugval	voert	de	bedrijfsarts	de	richtlijn	integraal	uit,	

inclusief	tenminste	één	terugvalpreventie	consult	ter	afsluiting.
a2 Van	der	Klink,	�003.
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 bijlage 1 
 systeemdoelstellingen in de tijd

	 Ieder	systeem	streeft	naar	een	stabiele	evenwichtstoestand.	Bij	verstoringen	zal	men	trachten	

dat	evenwicht	zo	snel	mogelijk	te	herstellen.	Als	een	werkende	uitvalt	door	ziekte	betekent	dat	

voor	de	werkomgeving	een	verstoring	van	het	evenwicht:	er	blijft	een	takenpakket	liggen,	

maar	iemand	wordt	ook	gemist	als	deel	van	de	omgeving	(als	rol)	en	als	persoon.	Het	systeem	

zal	er	dan	ook	naar	streven	iemand	zo	snel	mogelijk	terug	te	krijgen	en	daarmee	het	even-

wicht	te	herstellen.	Als	iemand	echter	niet	terugkomt,	zal	men	toch	ook	op	andere	manieren	

het	gemis	opvangen:	de	taken	worden	herverdeeld	of	er	komt	een	uitzendkracht.	Na	enkele	

maanden	heeft	dit	zich	gevoegd	tot	een	nieuw	evenwicht:	de	uitzendkracht	is	ingewerkt	etc.	

Ook	wordt,	door	het	verloop	van	de	tijd,	iemand	als	persoon	niet	meer	zo	gemist.	Geleidelijk	

aan	ontstaat	daarmee	een	situatie	dat	iemands	terugkeer	een	verstoring	van	het	evenwicht	

wordt.	Op	systeemniveau	sluiten	de	deuren	zich.	Men	zal	de	reïntegratiedoelstelling	nog	wel	

met	de	mond	belijden,	maar	in	praktijk	‘gaat	men	er	niet	meer	voor’,	men	heeft	‘mentaal	

afscheid’	genomen	van	de	collega.	Sterker	nog,	men	gaat	zich	steeds	meer	afvragen	of	terug-

keer	niet	de	risico’s	met	zich	meebrengt	van	een	minder	productieve	medewerker	met	mis-

schien	een	verhoogde	kans	op	uitval.

	 Bij	de	andere	omgevingssystemen	waar	de	medewerker/	patiënt	deel	van	uitmaakt	kunnen	

zich	parallelle	processen	afspelen:	ook	in	de	thuissituatie	ontstaat	geleidelijk	een	nieuw		

evenwicht	en	ook	hier	zal	het	systeem	ernaar	streven	dat	dit	wordt	gehandhaafd.

	 In	de	zorgomgeving,	ten	slotte,	is	men	zich	vaak	te	weinig	bewust	van	deze	processen	en	biedt	

men	geen	tegenwicht	door	het	centraal	(blijven)	stellen	van	functioneringsherstel	en	reïntegratie	

als	hoofddoelstelling.

	 Deze	processen	zouden	wel	eens	een	deelverklaring	kunnen	vormen	voor	het	uit	de	statistieken,	

maar	ook	uit	de	dagelijkse	praktijk	van	bedrijfs-	en	verzekeringsartsen,	bekende	gegeven	dat	

de	kans	op	langdurige	arbeidsongeschiktheid	sterk	gaat	toenemen	met	de	ziekteduur	wanneer	

iemand	langer	dan	6	weken	ziek	is.	Natuurlijk	speelt	selectie	daarbij	een	rol:	de	ernstiger	

gevallen	blijven	over.	Maar	dat	lijkt	het	fenomeen	niet	geheel	te	kunnen	verklaren.	Op	het	

niveau	van	de	ziektebeelden	kan	het	ook	niet	worden	verklaard:	er	is	op	conceptueel	niveau	

niets	bekend	over	een	kwalitatieve	verandering	van	psychische	ziektebeelden	op	de	gegeven	

termijn.
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 bijlage 2  
 4dkl, het instrument en mogelijkheden voor gebruik

 het instrument4

inhoud
	 De	4DKL	is	een	unieke	vragenlijst	ontwikkeld	door	Terluin	in	de	huisartsenpraktijk	(Terluin,	1996).	

De	4DKL	bestaat	uit	een	distress-,	depressie-,	angst-	en	somatisatieschaal.	De	depressieschaal	

en	angstschaal	bestaan	uit	respectievelijk	6	en	1�	items.	De	items	worden	gescoord	op	een		

5-puntsschaal	(0-4).	Vóór	het	berekenen	van	de	schaalscores	worden	de	scores	‘3’	en	‘4’	

getransformeerd	tot	een	‘�’.

afname en scoring
	 Het	invullen	van	de	4DKL	kost	ongeveer	10	minuten.	De	op	de	vragenlijst	afgedrukte	instructie	

is	op	zichzelf	voldoende.	Men	kan	nog	benadrukken	dat	het	om	klachten	in	de	afgelopen	week	

gaat.	Men	kan	ook	aangeven	dat	sommige	items	indringend	kunnen	overkomen.

	 Per	item	is	een	5-punts	schaal	gegeven:	van	0	(de	klacht	kwam	in	de	afgelopen	week	niet	

voor)	tot	4	(de	klacht	was	heel	vaak	of	voortdurend	aanwezig).	Bij	de	scoring	worden	de		

antwoordmogelijkheden	3	en	4	omgescoord	naar	�.	Vervolgens	worden	de	schaalscores	van		

de	vier	schalen	berekend	door	de	scores	van	iedere	schaal	op	te	tellen.	De	4DKL	levert	dus	vier	

schaalscores	op.

	 De	individuele	topscores	(3	en	4)	blijven	betekenisvol	in	het	contact	tussen	bedrijfsarts	en	

patiënt.	De	vragen	die	dermate	hoog	scoren	zijn	extra	aandacht	waard	en	bieden	in	de	verdere	

anamnese	vaak	aanvullende	informatie.	De	reden	van	de	aftopping	in	de	score	heeft	te	maken	

met	valideringsprincipes.

	 Hogere	scores	wijzen	op	meer	klachten.

	 Volgens	Terluin	is	er	een	reële	kans	op	depressie	bij	een	score	hoger	dan	4	op	de	depressie-

schaal.	Bij	een	score	hoger	dan	8	op	de	angstschaal	is	er	volgens	Terluin	een	kans	op	het	

bestaan	van	een	angststoornis.

betrouwbaarheid
	 De	4DKL	is	betrouwbaar	bevonden	in	de	werkende	bevolking	(Terluin	e.a,	�004)	en	huisarts-

bezoekers	(Terluin	e.a,	�006).	De	depressieschaal	heeft	een	Cronbach’s	alpha	van	0,8�;	de	

angstschaal	heeft	een	Cronbach’s	alpha	van	0,79.	De	test-hertest	betrouwbaarheid	van	de	

angstschaal	over	een	periode	van	�	maanden	en	één	jaar,	zoals	gemeten	in	een	groep	van	300	

overspannen	werkenden,	is	achtereenvolgens	0,59	en	0,56.	De	test-hertest	betrouwbaarheid	

van	de	depressieschaal	over	deze	twee	periodes	is	respectievelijk	0,54	en	0,45.	Dit	zijn	binnen	

deze	instabiele	groep	werkenden	redelijk	goede	test-hertest	waarden.

validiteit
	 In	het	onderzoek	van	Terluin	e.a.	(�004)	en	Van	Rhenen	e.a.	(�005)	is	tevens	de	construct-

validiteit	van	de	4DKL	in	de	werkende	bevolkign	onder	de	loep	genomen.	Dit	is	gedaan	door	

de	angst-	en	depressieschaal	te	correleren	met	schalen	die	gerelateerde	maar	verschillende		

constructen	meten	zoals	vermoeidheid,	copingstijl	en	taakeisen.	Uit	de	analyses	blijkt	dat		

de	twee	schalen	zwakke	correlaties	hebben	met	de	meeste	van	deze	schalen.	Deze	bevindingen	

ondersteunen	de	divergente	construct	validiteit	van	de	4DKL.	De	convergente	validiteit	van	de	

4DKL	is	alleen	binnen	de	populatie	van	huisartsbezoekers	onderzocht	(Terluin,	1998;	Terluin		

e.a,	�006).	Uit	dit	onderzoek	blijkt	dat	de	convergente	validiteit	van	de	angstschaal	goed	is.		

De	convergente	validiteit	van	de	depressieschaal	is	acceptabel.

 4   Deze tekst is afkomstig van de website www.psychischenwerk.nl, onder tools & checklists. Vanaf die site is de 

vragenlijst ook gratis te downloaden. 
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diagnostische waarden
	 Zoals	beschreven	zijn	door	Terluin	afkappunten	voor	het	vaststellen	van	een	angststoornis	of	

depressie	voorgesteld.	De	precisie	waarmee	op	basis	van	deze	afkappunten	de	diagnose	angst	

of	depressie	kan	worden	gesteld,	is	echter	niet	onderzocht	binnen	de	setting	van	de	bedrijfs-

gezondheidszorg	of	werkende	bevolking.

	 Binnen	een	gemêleerde	populatie	van	gezonde	en	zieke	(niet)-werkenden	zijn	de	diagnostische	

waarden	wel	onderzocht	(Terluin	e.a,	�006).	Van	de	deelnemers	met	een	major	depressie	

wordt	bij	een	score	van	6	of	meer	in	dit	onderzoek	7�%	als	zodanig	door	de	4DKL	depressie-

schaal	herkend.	Van	de	werkenden	zonder	major	depressie	wordt	bij	een	score	van	5	of	

minder	80%	als	zodanig	herkend.	Van	de	huisartsbezoekers	met	een	angststoornis	wordt	bij	

een	score	van	10	of	meer	op	de	4DKL	angstschaal	6�%	als	zodanig	herkend.	Van	de	huisarts-

bezoekers	zonder	angststoornis	met	een	score	van	9	of	minder	op	de	4DKL	angstschaal	56%	

als	zodanig	herkend.	Omdat	de	populatiesamenstelling	de	diagnostische	waarden	beïnvloedt	

(case-mix	bias),	is	voorzichtigheid	geboden	bij	het	toepassen	van	deze	waarden	in	de	

bedrijfsgezondheidszorg.

meten van verbetering
	 Voorlopige	resultaten	laten	volgens	Terluin	zien	dat	de	distress-schaal	het	beste	verbetering	

meet.	Tachtig	procent	van	de	huisartspatiënten	die	zich	na	twee	weken	beter	voelt,	wordt	op	

basis	van	de	distress-verschilscore	van	vier	punten	of	meer	als	“verbeterd”	herkend.	Van	de	

patiënten	die	zich	niet	beter	voelt	na	twee	weken	wordt	77	procent	als	zodanig	herkend		

(verschilscore	is	drie	punten	of	minder).	Voor	het	kwantificeren	van	verbetering	adviseert	

Terluin	daarom	een	verschilscore	van	vier	punten	op	de	distress	schaal	te	gebruiken.

normering
	 Voor	de	4DKL	is	een	handleiding	beschikbaar	waarin	tabellen	met	decielscores	(het	percentage	

mensen	dat	beneden	een	bepaalde	score	blijft)	worden	gegeven	voor	verschillende	groepen	

patiënten.	Terluin	geeft	de	volgende	aanwijzingen:	Terluin,	�00�	Bij	een	distressscore	tussen	

10	en	�0	is	het	waarschijnlijk	dat	de	patiënt	spanning	ondervindt	die	gerelateerd	is	aan	stress,	

bijvoorbeeld	door	overbelasting,	problemen	en/of	levensgebeurtenissen.

	 Een	hogere	distressscore	(>�0)	in	combinatie	met	relatief	lage	scores	voor	depressie,	angst	en	

somatisatie	is	indicatief	voor	overspanning.	Doorvragen	over	piekeren	(item	19)	en	herbelevingen	

(items	47	en	48)	kan	inzicht	geven	in	de	achtergronden	van	de	stress.

	 Een	depressiescore	>	�	is	een	signaal	en	bij	een	score	>	5	moet	goede	diagnostiek	(conform		

de	DSM-IV	criteria)	worden	gepleegd	omdat	dit	indicatief	is	voor	een	depressieve	stoornis.	

Daarmee	is	er	minstens	een	indicatie	tot	overleg	met	een	huisarts.	Lichte	depressies	kunnen	

qua	begeleiding	conform	stressgerelateerde	stoornissen	begeleid	worden.	Daarbij	blijkt	een	

duidelijke	dagstructuur	met	voldoende	mate	van	lichamelijke	inspanning	de	laatste	tijd	uit	

onderzoek	net	zo	effectief	als	toepassing	van	een	antidepressivum	of	therapie.	Ernstige	

depressie	vormt	een	indicatie	tot	overleg	met	en	verwijzing	naar	de	huisarts	omdat	een	anti-

depressivum	en/of	psychotherapie	is	geïndiceerd.

	 Een	angstscore	>	7	is	een	signaal	en	bij	een	score	>	1�	moet	diagnostiek	conform	DSM-IV	

worden	gepleegd	omdat	er	een	substantiële	kans	is	op	het	bestaan	van	een	angststoornis	

waarvoor	medicamenteuze	behandeling	en/of	psychotherapie	geïndiceerd	kunnen	zijn.

	 Een	somatisatiescore	>	10	is	een	signaal	en	bij	een	score	>	�0	is	er	een	gerede	kans	op	het	

bestaan	van	een	somatisatiestoornis	zoals	omschreven	in	de	DSM-IV.	Bij	een	score	tussen	10	

en	�0	is	er	doorgaans	sprake	van	een	lichamelijk	probleem	of	een	in	principe	goedaardige	

somatisatie	in	het	kader	van	een	stressprobleem.	In	het	laatste	geval	kan	de	distressscore		

ook	licht	tot	matig	verhoogd	zijn	maar	depressie	en	angst	moeten	aan	de	lage	kant	scoren.

	 We	benadrukken	hier	dat	een	vragenlijst	geen	diagnose	levert.	Wel	kan	een	score	een	belang-

rijke	indicatie	opleveren	om	de	diagnostiek	in	een	bepaalde	richting	aan	te	scherpen.	Naast	

het	berekenen	van	schaalscores	kan	de	lijst	een	hulpmiddel	zijn	om,	in	interactie	met	de	

patiënt,	tot	een	afgewogen	oordeel	te	komen	over	de	psychopathologische	toestand	van	de	

patiënt.	Hoog	gescoorde	items	kunnen	met	de	patiënt	worden	besproken	en	kunnen	aanlei-

ding	zijn	door	te	vragen	naar	verwante	symptomen	en	mogelijke	oorzaken	van	de	klachten.
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 mogelijkheden voor gebruik

	 De	lijst	kent	de	volgende	indicaties:

ondersteuning bij (aanvangs)diagnostiek
	 De	lijst	kan	gebruikt	worden	in	aanvulling	op	de	bevraging	van	de	klachten	tijdens	het	spreek-

uurcontact.	De	lijst	zal	altijd	extra	informatie	geven	omdat	geen	enkele	professional	ertoe	

komt	systematisch	de	vijftig	items	te	bevragen	die	de	lijst	telt.

	 Het	kan	een	validering	betekenen	van	de	in	het	spreekuur	opgebouwde	werkhypothese.		

Een	enkele	keer	levert	de	lijst	echter	verrassingen	op	en	vormt	dan	een	goede	ingang	om	

dieper	op	de	betreffende	aspecten	in	te	gaan.

	 De	lijst	kan	ook	ingezet	worden	om	de	spreekuurbevraging	te	kunnen	versoberen.	Het	is	

belangrijk	in	de	contacten	het	accent	op	functioneren	te	houden	en	dat	kan	het	wenselijk	

maken	tijdens	het	spreekuur	niet	al	te	veel	tijd	en	aandacht	aan	de	klachten	te	besteden.		

Met	de	4DKL	krijgt		de	arts	dan	toch	een	goed	beeld	van	de	klachtendimensies.

	 Ten	slotte	kan	een	belangrijke	doelstelling	van	diagnostiek	zijn	om	voor	de	patiënt/werkende	

zelf	zaken	te	verhelderen.	Een	zelf	ingevulde	vragenlijst	met	een	daarop	teruggekoppelde	

score	heeft	in	dat	opzicht	vaak	meer	impact	dan	een	interview.

	 De	lijst	kan	nooit	de	eigen	diagnostiek	door	de	bedrijfsarts	vervangen.

monitoring
	 Bij	gebruik	van	de	4DKL	als	monitoringsinstrument	is	vooral	het	beloop	van	de	klachten	belang-

rijk.	Uit	onderzoek	bij	overspannen	werkenden	weten	we	dat	bij	de	diagnose	overspannenheid	

de	aanvangsklachten	hoog	zijn	en	op	het	niveau	liggen	van	poliklinisch	psychiatrische	patiënten.	

In	tegenstelling	tot	die	groep	patiënten	dalen	de	klachten	bij	overspannen	patiënten	in	de	

eerste	1�	weken	spectaculair	(Van	der	Klink,	�003).

	 Hoewel	in	de	richtlijn	procescontingent	gewerkt	wordt	en	het	niveau	van	de	klachten	niet	

bepalend	zijn	voor	de	te	plegen	interventies	is	het	toch	goed	om	de	klachten	niet	uit	het	oog		

te	verliezen	en	kan	ook	het	klachtbeloop	informatie	bieden.	Indien	de	daling,	zoals	hiervoor	

beschreven,	niet	optreedt	is	het	geïndiceerd	te	achterhalen	waarom	dit	het	geval	is	(zijn	er	

problemen	die	de	klachten	onderhouden	of	speelt	er	toch	andere	problematiek	dan	stress-

gerelateerde).	Vaak	gaat	dit	overigens	ook	gepaard	met	processtagnatie	en	is	het	goed	zich	te	

realiseren	dat	het	klachtenbeloop	ook	na	1�	maanden	nog	steeds	niet	geheel	terug	is	op	het	

niveau	van	een	gezonde	populatie.

	 Monitoring	kan	op	geleide	van	tijd	plaatsvinden	–	standaard	na	6	weken	nogmaals	afnemen	–	

of	op	geleide	van	stagnatie	in	het	herstelproces	wat	betreft	het	vervullen	van	de	hersteltaken.	

De	lijst	kan	dan	onderdeel	vormen	van	een	bredere	probleemoriëntatie	om	de	oorzaak	van		

de	stagnatie	te	achterhalen.	Monitoring	kan	alleen	wanneer	ook	vroeg	in	het	proces	een	eerste	

basiswaarde	opgenomen	is.

	 �	wk					6	wk																	1	jr

 Figuur 2   Klachtbeloop bij overspanning
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motivator
	 De	lijst	is	op	drie	manieren	als	motivator	te	gebruiken.

	 Op	de	eerste	plaats	kan	hij	gebruikt	worden	bij	patiënt/werkenden	die	een	begrijpelijke		

terughoudendheid	voelen	jegens	het	activerend	beleid	uit	angst	dat	hun	klachten	verergeren.		

De	huisarts	of	bedrijfsarts	kan	uitleggen	dat	een	initiële	verhoging	van	de	klachten	zeker	

mogelijk,	zelfs	waarschijnlijk,	is	als	men	weer	gaat	belasten.	Het	is	uiteraard	niet	de	bedoeling	

dat	de	klachten	duurzaam	verergeren.	De	arts	kan	aanbieden	de	4DKL	als	monitor	op	het	

klachtenbeloop	te	gebruiken	en	de	uitkomsten	samen	met	de	patiënt	te	beoordelen	op	hun	

consequenties.	Bij	een	normaal	beloop	van	het	beeld	zullen	de	klachten	na	enkele	weken	

gedaald	zijn	en	zal	de	patiënt	zich	gerust	gesteld	voelen	dat	ondanks	de	activering	de	klachten	

niet	zijn	toegenomen.	Dit	motiveert	om	verder	te	gaan	met	het	activerend	beleid.	Mochten	

onverhoopt	de	klachten	wel	zijn	toegenomen	is	het	ook	volstrekt	reëel	naar	de	oorzaak	daar-

van	te	gaan	zoeken.

	 De	tweede	manier	om	de	lijst	als	‘motivator’	te	gebruiken	is	bij	patiënten/werkenden	die	hun	

klachten	sterk	lichamelijk	beleven	en	weinig	opening	geven	de	psychische	component	–	die		

de	arts	vermoedt	–	te	bespreken.	De	4DKL	heeft	voor	deze	groep	een	herkenbare	start	omdat	

de	lijst	begint	met	16	vragen	over	fysieke	klachten.	Als	de	lijst	goed	is	geïntroduceerd	zal	de	

patiënt	de	overige	34	vragen	ook	wel	invullen.	Bij	de	terugkoppeling	kan	men	de	patiënt,	als	

de	hypothese	van	de	arts	juist	is	en	de	distress-dimensie	inderdaad	ook	hoog	scoort,	hiermee	

confronteren.

	 “Uw	score	op	lichamelijke	klachten	is	hoog,	zoals	we	natuurlijk	ook	verwachtten,	maar	het	valt	

me	op	dat	u	ook	een	hoge	score	heeft	op	die	klachten	die	meestal	optreden	bij	mensen	die	

met	één	of	meer	problemen	worstelen.	Is	dat	voor	u	herkenbaar	of	wilt	u	daar	eens	over	

nadenken?”	Op	deze	basis,	vanuit	een	‘zwart	op	wit’	terugkoppeling	van	een	lijst	die	zij	zelf	

hebben	ingevuld,	is	een	groot	deel	van	de	mensen	bereid	hierover	na	te	denken.	Een	confron-

tatie	met	de	psychische	hypothese	puur	vanuit	de	waarneming	van	de	arts	is	vaak	een	vruchte-

loze	poging.

	 De	derde	manier	om	de	lijst	als	‘motivator’	te	gebruiken	ligt	op	het	vlak	van	de	samenwerking	

tussen	bedrijfsarts	en	huisarts.	De	4DKL	is	in	het	veld	van	de	huisartsen	ontwikkeld	en	wordt	

daarbinnen	al	jaren	gebruikt,	zij	het	niet	door	alle	huisartsen.	Bekendheid	met	deze	lijst	en	

het	spreken	van	eenzelfde	taal	aan	de	hand	van	onder	meer	de	uitkomsten	van	deze	lijst	kan	

van	meerwaarde	zijn	in	het	overleg	tussen	bedrijfsarts	en	huisarts	en	helpt	om	het	proces	dat	

de	patiënt	moet	doorlopen	continuïteit	te	bieden.
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 bijlage 3 
 verslagen focusgroepen

a verslag van de focusgroep van werkenden/patiënten op 22–11-2005
	 over	de	NVAB	–richtlijn	‘handelen	van	de	bedrijfsarts	bij	werkenden	met	psychische	klachten’.

aanwezig
•	 Zeven	(ex-)werkenden	die	in	het	verleden	te	maken	hebben	gehad	met	psychische	klachten		

en	daardoor	in	contact	zijn	geweest	met	een	bedrijfsarts.	Een	aantal	vertegenwoordigers	

hebben	een	vertegenwoordigende	rol	namens	een	cliëntenorganisatie	(i.c.	Platform	GGZ,	

Cliëntenbond,	WAHO).

•	 Haske	van	Veenendaal,	Adviseur	CBO

•	 Rena	de	Roos,	bedrijfsarts	en	lid	van	de	projectgroep	die	de	richtlijn	herziet

•	 Jos	Manders,	senior	beleidsmedewerker	NVAB

verslag
	 Dit	verslag	biedt	geen	chronologische	weergave	maar	is	gestructureerd	aan	de	hand	van	een	

achttal	thema’s	en	adviezen	aan	bedrijfsartsen.	Deze	bleken	in	de	loop	van	het	gesprek		

relevant	te	zijn.

1 Maak geen scheiding maar wel onderscheid tussen individuele aspecten (persoonskenmerken) 

en collectieve aspecten (werkomstandigheden).

	 Werkenden/	deelnemers	aan	de	focusgroep	benadrukten:

-	 zie	klachten	als	signalen,

-	 biedt	erkenning	voor	de	problemen	van	de	persoon,

-	 maak	het	probleem	niet	de	‘schuld’	van	het	individu

-	 erkenning	van	het	probleem	van	de	werkende	is	groter	als	er	bij	de	bedrijfsarts	kennis	

is	over	het	bedrijf	en	de	leidinggevenden

Enkele	citaten	in	dit	kader:

-	 ik	kreeg	het	advies:	‘blijf	maar	thuis’	met	als	duidelijke	ondertoon:	dan	kan	het	bedrijf	

tenminste	verder

-	 ik	kon	slecht	tegen	dingen	die	niet	naar	mijn	zin	zijn

-	 ze	wilden	me	meteen	overplaatsen

-	 in	dezelfde	situatie	krijgt	de	één	klachten	en	de	ander	niet,	maar	tóch	moet	een	bedrijfsarts	

preventief	bezig	zijn:	blijf	klachten	van	mensen	zien	als	een	signaal

-	 de	ba	zou	toch	enigszins	invloed	moeten	hebben	op	hoe	het	bedrijf	functioneert

-	 de	ba	koppelt	de	bedrijfssituatie	teveel	los	van	het	individu

2 De bedrijfsarts moet altijd aan beide kanten informatie verzamelen.

	 Enkele	citaten	in	dit		kader:

-	 de	bedrijfsarts	moet	onderzoek	doen	naar	mijn	situatie

-	 de	bedrijfsarts	moet	ín	het	bedrijf	zitten,	rondkijken,	zo	maar	eens	binnen	lopen,	zich	een	

beeld	vormen

-	 het	was	goed	dat	ik	de	vraag	kreeg	of	er	elders	geïnformeerd	mag	worden

-	 houdt	eventueel	een	anonieme	enquête	naar	de	werkomstandigheden
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3 Besteedt veel aandacht aan het goed invullen van de hersteltaken op het werk

	 Enkele	citaten	in	dit	kader

-	 mijn	eigen	reintegratieplan	werd	kritiekloos	aanvaard	door	de	ba,	in	plaats	van	het	goed		

te	bekijken	of	het	volgens	de	regelen	der	kunst	(wetenschap/best	practice)	was

-	 mijn	reintegratieplan	bleek	niet	met	de	werkgever	afgestemd,	dus	niet	uitvoerbaar

-	 het	is	fijn	als	de	ba	concrete	tips	en	goede	voorbeelden	heeft	over	hoe	je	lichamelijk		

en	psychisch	actief	kan	blijven,	zodat	het	herstel	optimaal	plaatsvindt

4 Wees alert op terugval, houdt contact met de patiënt en volg het proces ook ná herstel  

(secundaire preventie). Voeg eventueel een 4e fase toe in het schema om deze belangrijke taak 

goed voor het voetlicht te krijgen

	 Enkele	citaten	in	dit		kader:

-	 ik	voelde	aankomen	aan	mijn	lijf	dat	het	weer	mis	zou	gaan	en	een	depressie	dreigde.	

Daarom	ging	ik	uit	eigen	beweging	naar	de	ba.	Ik	vond	het	lastig	om	toen	te	horen:		

“wat	verwacht	u	van	ons,	wij	kunnen	uw	werkomstandigheden	niet	veranderen”.

-	 de	afspraak	om	telefonisch	contact	te	houden	werkte	prima

-	 ook	het	contact	na	volledig	herstel	was	prettig

5 Er zou een richtlijn moeten komen voor leidinggevenden

	 Enkele	citaten	in	dit		kader:

-	 de	leidinggevende	moet	zich	wel	aan	het	afgesproken	beleid	willen	en	kunnen	houden

-	 de	ba	vroeg	of	ik	het	bespreekbaar	had	gemaakt	met	de	baas,	maar	dan	krijg	je	er	nog	een	

probleem	bij.

-	 een	meer	gelijkwaardige		verdeling	van	de	inspanning	van	werkgever	en	werkende	is	billijk

6 Heroriënteren en activeren is belangrijk

	 Enkele	citaten	in	dit		kader:

-	 op	de	bank	zitten	werkt	averechts,	maar	verkeerd	werk	heeft	ook	een	averechts	effect	op		

de	reïntegratie.

-	 ik	werd	gedwongen	iets	anders	te	doen,	tegen	mijn	zin.	Maar	dat	was	wél	goed	om	weer		

in	het	ritme	te	komen	en	contacten	op	te	doen.

-	 de	ba	moet	ook	een	rol	spelen	in	de	heroriëntatie	op	je	baan;	ligt	je	hart	wel	bij	deze	baan	

en	bij	deze	organisatie?	Bij	mij	bleek	zo’n	gesprek	uiteindelijk	een	nieuw	perspectief	te	

bieden.

7 Faseren, het proces goed monitoren, stagnaties opmerken en alleen op basis van resultaat 

naar de volgende fase overgaan.

	 Enkele	citaten	in	dit		kader:

-	 je	moet	dat	verhaal	over	die	fasen	al	vroeg	te	horen	krijgen	van	de	bedrijfsarts,	dan	weet	je	

wat	je	te	verwachten	hebt.

-	 leidt	fasering	niet	weer	tot	tijdsdruk	na	1�	weken:	nu	staat	in	de	richtlijn	dat	97%	herstelt	

moet	zijn?

-	 fasering	is	prima,	maar	wel	afstemmen	op	de	patiënt.

-	 druk	uitoefenen	door	onder	tijdsdruk	te	geforceerd	naar	een	volgende	fase	over	te	stappen		

werkt	averechts

-	 de	benodigde	tijd	wordt	niet	bepaald	door	de	crisis,	maar	door	de	oplossingen!

-	 het	tempo	ven	reïntegratie	moet	wel	aan	de	realiteit	getoetst	worden

-	 weeg	motieven,	wensen	en	perspectieven	mee
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8 Preventie is heel belangrijk

	 Enkele	citaten	in	dit	kader:

-	 wat	is	er	op	tegen	om	één	signaal	aan	te	pakken	?

-	 het	is	een	gemiste	kans	dat	de	bedrijfsarts	niet	preventief	bezig	is,	je	moet	er	op	tijd	bij	zijn	

bij	psychische	klachten

-	 preventie	en	zo	nodig	anonieme	(los	van	de	individuele	werkende	met	psychische	klachten)	

informatievergaring	over	werkomstandigheden	die	ziekmakend	zijn,	is	heel	belangrijk

-	 de	bedrijfsarts	moet	meer	een	rol	spelen	in	het	stimuleren	van	de	werkomgeving	om	de	

problemen	constructief	op	te	pakken.

�005-1�-14

b verslag van de focusgroep van leidinggevenden op 23–11-2005
	 over	de	NVAB	–richtlijn	‘handelen	van	de	bedrijfsarts	bij	werkenden	met	psychische	klachten’.

aanwezig
•	 Vier	leidinggevenden	uit	diverse	sectoren	(onderwijs,	zorg,	electro-	en	petrochemische		

industrie),	waarvan	twee	deelnemers	eerder	aan	een	cursus	deelnamen	waarin	de		

betreffende	richtlijn	is	besproken.

•	 Haske	van	Veenendaal,	Adviseur	CBO

•	 San	Oeij,	bedrijfsarts	en	lid	van	de	projectgroep	die	de	richtlijn	herziet

•	 Jos	Manders,	senior	beleidsmedewerker	NVAB

verslag
	 Dit	verslag	biedt	geen	chronologische	weergave	maar	is	gestructureerd	aan	de	hand	van	een	

zestal	thema’s	en	adviezen	aan	bedrijfsartsen.	Deze	bleken	in	de	loop	van	het	gesprek	relevant	

te	zijn.

1 Leidinggevenden dienen op de hoogte zijn van het model dat  door de bedrijfsarts wordt                         

gehanteerd en de bijbehorende fasen.

	 Enkele	citaten	in	dit	kader:

-	 achteraf	bleek	bij	toeval	dat	ik	de	fasen	goed	had	toegepast,	maar	de	ba	zou	mij	verteld		

moeten	hebben	hoe	dat	model	in	elkaar	zit

-	 als	je	wil	samenwerken	dan	heb	je	een	gezamenlijk	referentiekader	nodig

-	 de	fasen	zijn	herkenbaar,	de	tijd	per	fase	kan	verschillen

-	 de	ba	geeft	een	advies	in	een	individueel	geval	maar	moet	óók	scholing	bieden

-	 maak	naast	de	richtlijn	voor	de	bedrijfsarts	een	complementair	product	voor	

leidinggevenden

2 Nauw contact tussen ba en  leidinggevende is noodzakelijk

	 Enkele	citaten	in	dit		kader:

-	 je	hebt	een	vaste	relatie	met	een	bedrijfsarts	nodig	en	deze	moet	ook	de	leidinggevende	

kennen

-	 communiceer	en	verduidelijk	je	rol,	spreek	je	verwachtingen	uit,	evalueer	gezamenlijke	

trajecten

-	 als	een	ba	zegt	tegen	een	werkende	dat	hij	over	vier	weken	terug	moet	komen	dan	denkt	

die	werkende	al	te	gemakkelijk	dat	hij		vier	weken	niets	hoeft	of	kan	doen.	Dat	soort		

misverstanden	mag	niet	voorkomen

-	 de	timing	in	individuele	gevallen	is	toch	niet	in	een	richtlijn	te	vatten

-	 er	zijn	verschillende	soorten	uitvallers	(vooraf	goed	functionerend,	vooraf	slecht	functione-

rend,	uitvallers	vanwege	problemen	elders,	bijvoorbeeld	thuis),	maar	iedereen	moet	toch	

alle	fasen	doorlopen
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3   Maak een preventierichtlijn

	 Enkele	citaten	in	dit		kader:

-	 het	leren	herkennen	van	signalen	door	leidinggevenden	is	belangrijk

-	 het	hele	psychische	verzuim	is	bij	ons	gedaald	tot	nul	o.a.	omdat	we	begeleid	en	geschoold	

zijn	in	een	aanpak	waarbij	het	bedrijf	het	voortouw	neemt

-	 preventie	is:	kunnen	signaleren,	begrip	hebben,	voorzieningen	scheppen

4   Hersteltaken binnen het bedrijf zijn moeilijk te vinden

	 Enkele	citaten	in	dit	kader:

-	 wij	hebben	5000	plaatsen	en	tóch	is	herplaatsen	moeilijk;	de	bedrijfsarts	kan	dat	ook	niet	

overzien.

-	 schuiven	met	de	(ploegen-)dienst	is	een	belangrijk	instrument	waar	je	iets	mee	kunt.

-	 wij	bespreken	éérst	met	de	werkende	wat	er	mogelijk	en	haalbaar	is	en	pas	dan	vragen	we	

aan	de	ba	dit	op	medische	gronden	te	toetsen:	we	gebruiken	de	ba	voor	de	‘second	

opinion’.

-	 De	bedrijfsarts	moet	het	probleemoplossend	vermogen	en	de	verantwoordelijkheid	van	de	

werkende	versterken,	want	werkenden	moeten	actief	zijn	in	het	herstel

-	 we	boeken	geweldige	resultaten,	o.a.	door	in	afstemming	met	de	bedrijfsarts	verantwoord	

te	pushen.

-	 de	bedrijfsarts	is	onze	coach,	geeft	een	second	opinion	en	is	er	voor	de	complexe	gevallen.

-	 Van	de	bedrijfsarts	verwachten	wij	een	goed	advies	over	de	inzetbaarheid,	waarbij	ook	de	

realiteit	van	het	bedrijf	in	ogenschouw	wordt	genomen.

-	 het	werksysteem	herstelt	sneller	dan	de	zieke	werkende:	ik	heb	na	drie	weken	geen	direct	

belang	meer	bij	reïntegratie	want	vervanging	is	geregeld.	Je	doet	het	dan	uit	loyaliteit.

5  Optimaliseer de voorwaarden voor samenwerking en afstemming.

	 Enkele	citaten	in	dit	kader:

-	 financiële	prikkels	voor	werkgevers	zijn	noodzakelijk		maar	zijn	er	alleen	voor	de	eigen	

risicodragers

-	 de	bedrijfsarts	moet	het	bedrijf	kennen	en	bij	voorkeur	fysiek	nabij	bereikbaar	zijn

-	 werkgevers	kunnen	veel	kritiek	van	de	bedrijfsarts	op	de	arbeidsomstandigheden	verdragen	

als	de	verhoudingen	goed	zijn	en	de	bedrijfsarts	zich	aan	de	afspraken	en	de	protocollen	

van	het	bedrijf	houdt

-	 wij	nemen	afscheid	van	een	bedrijfsarts	als	blijkt	dat		hij	zich	niet	aan	een	richtlijn	houdt

-	 essentieel	is	dat	de	bedrijfsarts	snel	contact	opneemt

-	 de	werkgever	is	leading	en	verantwoordelijk	voor	het	proces:	het	initiatief	ligt		bij	leiding-

gevende	of	HRM	en	die	vragen:	wat	kun	je	wél	voor	ons	betekenen

-	 wij	hebben	alle	langdurige	verzuimers	systematisch	gereïntegreerd

-	 draag	uit	dat	het	weer	oppakken	van	werk	niet	alleen	goed	is	voor	de	werkgever	maar	ook	

voor	de	werkende

-	 de	bedrijfsarts	is	er	voor	het	functioneren,	andere	professionals	voor	de	inhoud	of	oorzaak

6  Bij ‘schurende werkverhoudingen’ die  stagnerend werken moet de bedrijfsarts objectief 

blijven.

	 Enkele	citaten	in	dit		kader:

-	 de	ba	moet	geen	partij		kiezen

-	 de	ba	moet	adviseur	zijn	van	werkgever	en	werkende

-	 bij	niet	goed	functionerende	leidinggevenden	wend	je	je	tot	diens	leidinggevende	of	tot	het	

SMT

-	 een	werkende	is	in	zo’n	geval	probleem-eigenaar:	je	moet	leren	omgaan	met	je	eigen		

mogelijkheden	én	beperkingen.	De	bedrijfsarts	moet	dat	duidelijk	maken	of	anders	

verwijzen.
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 bijlage 4  
 checklist uitvoering van de richtlijn 

 aanvinken indien van toepassing

1  correctie probleemoriëntatie
	 Criteria:

	 Genoteerd	staat	inschatting	van	probleemoplossend	vermogen	van	werkende

	 Genoteerd	staat	(minstens	1)	functioneringsbeperking	(bij	voorkeur	FML	systematiek)

	 Genoteerd	staat	(minstens	1)	oorzakelijke	factor	én/of

	 Genoteerd	staat	(minstens	1)	uitlokkende	factor	én/of

	 Genoteerd	staat	(minstens	1)	onderhoudende	factor

	 Genoteerd	staat	of	er	in	dit	geval	sprake	is	van	een	relatie	tussen	verrichte	arbeid	en	

gezondheid.

	 Genoteerd	staat	of	andere	systemen	(o.a.	zorg-,	privé-)	zijn	gecheckt

2  correcte diagnose
	 Criteria:

	 Genoteerd	staat	waaruit	blijkt	dat	er	sprake	is	van	‘controleverlies’

	 Genoteerd	staat	de	dimensionale	diagnose	op	het	registratieformulier

	 Genoteerd	staat	de	procesdiagnose	(vermelding	van	procesfase)

	 Genoteerd	staat	de	categoriale	diagnose/hypothese,	gebaseerd	op:

•	 Bij	stressgerelateerde	stoornis:	minstens	1	distress-	symptoom	én	controleverlies	én/of	

lijdensdruk

•	 Bij	depressieve	stoornis:	minstens	1	kern	symptoom	

	 en	5	secundaire	symptomen	+	duurcriteria	én	functioneringsvrlies

•	 Bij	angststoornis:	minstens	1	angst-symptoom

•	 Bij	overige	psychiatrie:	1	psychiatrisch	symptoom

3  algemene interventies van de bedrijfsarts als procesbegeleider

	 Frequentie	van	de	consulten	uitgevoerd	als	volgt:

•	 eerste	drie	maanden:	elke	3	weken

•	 vanaf	drie	maanden:	elke	4-5	weken	(niet	langer	dan	6	wkn)

•	 rond	reïntegratie:	binnen	1�	dagen

•	 na	volledige	werkhervatting:	binnen	1�	tot	�0	dagen

	 Tijd	beschikbaar	per	consult

•	 tenminste	30	min

	 Contact	met	werkgever	uitgevoerd	als	volgt:

•	 elke	maand

•	 bij	reïntegratie	en	volledige	werkhervatting

	 Genoteerd	staat:	óf,	wanneer,	hoe	en	waarom	een	proces	stagneert

•	 (stagnatie	zoals	gedefinieerd	in	het	schema	op	pag.	IX	van	de	concept	richtlijn)
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	 In	geval	van	stagnatie:

	 verwijzing	en	vervolgens	zorg	door	specialist	/	de	curatieve	sector	/	anderen:

•	 vermelding	van		wie	welke	zorg	levert

•	 vermelding	van	hoe	de	procesbegeleider	met	curatieve	sector	contact	onderhoudt

•	 vermelding	van	hoe	het	functioneringsbeloop	wordt	gemonitord

Ga	door	naar	5.

	 of

	 aanvullende	interventie	bedrijfsarts	(ev.	na	consultatie	van	een	specialist)

	 Ga	door	naar	4

4  aanvullende of specifieke interventies van de bedrijfsarts

	 De	keuze	voor	de	aanvullende	interventie	wordt	geëxpliciteerd:

	 Bij	individugerichte	interventie:

	 Genoteerd	staat	minstens	1	interventie	op	individueel	niveau

	 Tenminste	één	ingelast	consult	om	het	effect	van	de	interventie	te	evalueren

	 Genoteerd	staat	of	proces	na	de	interventie	weer	gunstig	verloopt

	 Bij	systeemgerichte	interventie:

	 Genoteerd	staat	minstens	1	interventie	op	systeemniveau

	 Tenminste	één	extra	systeemcontact	om	het	effect	van	de	interventie	te	evalueren

	 Genoteerd	staat	of	proces	na	de	interventie	weer	gunstig	verloopt

5 terugvalpreventie

	 Op	individueel	niveau:

	 Genoteerd	staat	welke	signalen	patiënt	gaat	monitoren

	 Genoteerd	staat	wat	de	patiënt	zal	doen	als	signalen	weer	optreden

	 Genoteerd	staat	welke	voorwaarden	zijn	geformuleerd	voor	een	blijvend	succesvolle	terug-

keer	naar	werk.

	 Op	systeemniveau

	 Genoteerd	staat	welke	signalen	het	systeem	gaat	monitoren

	 Genoteerd	staat	wat	het	systeem	gaat	doen	als	signalen	weer	optreden

	 Genoteerd	staat	welke	voorwaarden	zijn	geformuleerd	voor	een	blijvend	succesvolle	terug-

keer	naar	werk.

6 opmerkingen:
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 bijlage 5
 vragenlijst betreffende de implementeerbaarheid   
 van de richtlijn

	 Aparte	vragenlijst	aan	het	einde	van	de	praktijktestperiode	met	als	optiek:

 waarom zijn taken die uitgevoerd hadden moeten worden niet  
(of niet volledig) uitgevoerd ?

	 1

>	 inhoudelijke	redenen

	 niet	van	toepassing	bij	deze	medewerker/patiënt,

	 interventie	vergt	meer	specifieke	kennis	en	vaardigheid

	 richtlijn	is	onduidelijk

	 anders,	nl……………………….nl……………………….

	 �

>	 praktische	redenen

	 tijdgebrek,

	 gebrekkige	omstandigheden

	 gebrekkige	hulpmiddelen	(4	DKL,	…)

	 anders,	nl……………………….

	 3

>	 voorwaardelijke	redenen

	 geen	medewerking	/	tegenwerking

	 contractuele	beperkingen

	 anders,	nl……………………….nl……………………….

	 4

>	 overige	redenen

	 ……………..

	 ……………..

	 ……………..


