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Nederlandse samenvatting 

Werk  is  van  belang  voor  de  maatschappij  en  de  samenleving.  Enerzijds  is  er  het 

economisch  perspectief  waarbij  (deels  noodzakelijke)  goederen  en  diensten 

geproduceerd worden, waaruit het  individu en de maatschappij  inkomen genereren, 

en  waardoor  vervolgens  consumptie,  investeringen  of  aanbieden  van  (publieke) 

diensten mogelijk worden.  Anderzijds  is  er  ook  het  sociale  en  culturele  perspectief 

wanneer het gaat om zingeving, kennisoverdracht, sociale ontwikkeling en vooruitgang. 

Arbeidsparticipatie  draagt  bij  aan  fysieke  en mentale  gezondheid  van  het  individu, 

zorgt voor financiële autonomie, sociale interactie en persoonlijke ontwikkeling. Echter, 

een chronische ziekte kan relevante invloed hebben op de participatie van het individu 

in  het  arbeidsproces.  Deze  invloed  wordt  niet  alleen  bepaald  door  de  biologische 

aspecten  van  de  ziekte  maar  ook  door  zogenaamde  contextuele  factoren.  Deze 

contextuele  factoren  zijn omgevingsfactoren  (zoals de  aard  van het werk,  de  balans 

tussen  werk  en  privé  of  de  organisatie  van  de  gezondheidszorg  of  het  sociale 

zekerheidssysteem) maar  ook  persoonlijke  factoren  (zoals  het  opleidingsniveau,  de 

manier  van  omgaan  met  stress  of  de  aanwezigheid  van  één  of  meerdere  andere 

aandoeningen).  Contextuele  factoren  kunnen  een  positieve  of  negatieve  invloed 

hebben  op  de  arbeidsparticipatie  van  het  individu.  Zo  kan  een  slechte  sfeer  op  de 

werkplek bijdragen aan een vermindering van een al beperkt werkvermogen terwijl een 

prettige werksfeer het werkvermogen juist kan verbeteren. Ook de beschikbaarheid en 

hoogte van  inkomensuitkeringen bij verzuim of arbeidsongeschiktheid kunnen  invloed 

hebben  op  de  uiteindelijk  individuele  beslissing  van  het  chronisch  ziek  individu  om 

uiteindelijk al dan niet  te verzuimen of een arbeidsongeschiktheid  te accepteren dan 

wel uit te stellen. 

De meeste musculoskeletale aandoeningen  (MSA) zijn chronische ziekten. Maar  liefst 

20% van de Nederlandse en Europese bevolking heeft een chronische MSA. Door het 

veelvuldig  voorkomen en de belangrijke  impact op met  lichamelijk  functioneren,  zijn 

MSA in veel Westerse landen de belangrijkste reden zijn voor uitkeringen omwille van 

arbeidsongeschiktheid en  ziekteverzuim. Gezien de  relevantie  van arbeidsparticipatie 

als deel van ‘gezondheid’, is er in het verleden al veel onderzoek gedaan bij MSA naar 

factoren  die  geassocieerd  zijn  met  nadelige  arbeidsuitkomsten  of  factoren  die  dit 

kunnen voorspellen. Hierbij  lag de focus vaak op biomedische factoren maar recenter 

ook  op  contextuele  factoren.  Diverse  aspecten  van  contextuele  factoren  blijven 

onderbelicht, deels omdat het vrij nieuwe uitdagingen betreffen  in onze samenleving. 

In  dit  proefschrift werd  daarom  specifiek  aandacht  besteed  aan  enkele  contextuele 

factoren die tot op heden nog onderbelicht waren. Ten eerste waren wij benieuwd of 

MSA  in vergelijking met andere chronische aandoeningen een grotere  impact hebben 

op gezondheids‐ en werkuitkomsten. Door de veroudering van de samenleving, steeds 

vroegere diagnosestelling en het optreden van  leefstijl‐gerelateerde aandoeningen op 
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jongere leeftijd is de waarschijnlijkheid groot dat steeds meer mensen één chronische 

aandoening hebben maar ook een toenemende kans om aan meerdere aandoeningen 

tegelijkertijd  te  lijden  (multimorbiditeit).  Derhalve  werd  in  dit  proefschrift  ook 

onderzocht  hoe  de  aanwezigheid  van  MSA  in  multimorbiditeit  deze  uitkomsten 

beïnvloedt. Ten  tweede  concentreerden we ons op de  rol  van een multi‐component 

behandelprogramma met een bio‐psycho‐sociale benadering, dat snel bij het optreden 

van verzuim vroeg wordt ingezet met als doel om de werkhervatting te verbeteren. De 

tegenwoordig gebruikte benadering van patiënten met ziekteverzuim bestaat namelijk 

vaak uit losse medische of paramedische maatregelen die slechts zelden gecombineerd 

worden.  Tevens  wordt  vaak  het  belang  van  psychosociale  aspecten  onderschat. 

Tenslotte  richtten wij ons op de  relevantie van de economische en culturele context 

gerelateerd  aan  het  land  waar  men  woont  als  voorspeller  voor  nadelige  werk‐

uitkomsten. Dit  is enerzijds relevant omdat samengevatte,  internationale onderzoeks‐

resultaten mogelijk geen betekenisvolle informatie bevatten voor verschillende landen 

en  anderzijds  ook  omdat  de  vertaling  van  onderzoeksresultaten met  betrekking  tot 

werkuitkomsten  geen  rekening  houdt  met  variabelen  die  karakteristiek  zijn  voor 

verschillende landen.  

Deel I  Gezondheids‐  en  werkuitkomsten  van  MSA  in  de  context  van 
multimorbiditeit 

De meeste studies in de gezondheidszorg concentreren zich op de rol van één centraal 

staande  chronische  aandoening  bij  het  onderzoeken  van  gezondheids‐  en  werk‐

uitkomsten terwijl nog maar weinig bekend is over de invloed van multimorbiditeit en 

de rol van MSA in de context van multimorbiditeit. Het is aannemelijk dat personen die 

meer  dan  één  aandoening  hebben  ook  een  groter  risico  op  slechte  gezondheid  en 

verminderde arbeidsparticipatie hebben. In hoofdstuk 2 bestudeerden wij de gegevens 

van  8904  personen  die  deel  hadden  genomen  aan  de  “Nationale  peiling  van  het 

bewegingsapparaat  2010”  van  de  Nederlandse  Organisatie  voor  toegepast‐natuur‐

wetenschappelijk onderzoek (TNO) op vraag van het Nederlands Reumafonds. Twintig 

procent van alle deelnemers had een MSA, en 19% van alle deelnemers had meer dan 

één aandoening, waarvan ruim de helft (56%) een MSA als één van de aandoeningen 

had.  

Met  behulp  van  statistische  modellen  onderzochten  wij  de  impact  van  de 

7 belangrijkste  chronische  aandoeningen; MSA,  psychische  aandoeningen,  diabetes, 

kanker, aandoeningen van het darmstelsel, migraine, hartaandoeningen, aandoeningen 

van  de  ademwegen  en  huidaandoeningen  op  de  fysieke  en  mentale  gezondheid 

gemeten met de 12‐item Short Form Survey (SF12), een generiek meetinstrument voor 

levenskwaliteit. Onze statistische modellen gaven aan met hoeveel punten (B) (op een 

schaal  van  0  tot  100)  de  score  voor  fysieke  en  mentale  gezondheid  daalde  bij 

aanwezigheid  van  een  van  de  chronische  aandoeningen  en  de  bijbehorende 
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betrouwbaarheidsintervallen  (95%BI)  hoe  betrouwbaar  dit  resultaat  was.  Met  een 

ander  model  werd  de  factor  (Exp(B))  berekend  waarmee  in  zorgkosten  (en 

bijbehorende  betrouwbaarheidsintervallen)  toenemen  bij  de  aanwezigheid  van  een 

van de chronische ziektes berekend ten opzichte van de kosten voor personen zonder 

chronische aandoening.  

Van  de  chronische  aandoeningen  hadden  MSA  de  sterkste  impact  op  fysieke 

gezondheid. Op de SF12 zorgde dit voor een daling van 8 punten (B ‐8.37 [95%BI ‐8.84; 

‐7.89]). Tevens hadden MSA (na kanker) de grootste  impact op zorgkosten die 2 maal 

hoger waren dan de kosten voor een persoon zonder MSA (Exp (B) 2.27 [95% BI 2.08; 

2.51]).  Van  alle  onderzochte  aandoeningen  hadden  alleen  psychische  aandoeningen 

een  significante  impact  op mentale  gezondheid. We  constateerden  ook  een  lineaire 

daling  in fysieke en mentale gezondheid en een sterke stijging van zorgkosten bij een 

toenemend aantal aandoeningen. Bij personen met multimorbiditeit waarbij een van 

de  aandoeningen  een  MSA  was,  was  er  sprake  van  een  significant  lagere  fysieke 

gezondheid en hogere zorgkosten dan bij personen met multimorbiditeit zonder MSA. 

Voor  de  zorgkosten  was  dit  verschil  enkel  significant  bij  de  vergelijking  van  de 

combinatie  van MSA met mentale aandoeningen met alle andere  combinaties  van 2 

aandoeningen. Voor de  invloed  van multimorbiditeit op mentale gezondheid was de 

aan‐ of afwezigheid van MSA irrelevant. De resultaten van onze studie geven aanleiding 

tot  discussie  over  de  behoeftes  van  zorgsystemen  in  de  zorg  voor  patiënten  met 

multimorbiditeit.  

In hoofdstuk 3 beperkten we de populatie uit hoofdstuk 2 tot personen in de werkzame 

leeftijd (18‐65 jaar) die ofwel betaald werk hadden, arbeidsongeschikt waren, werkloos 

waren of afhankelijk waren van een bijstandsuitkering. In deze steekproef had 17% een 

MSA,  14%  had  meer  dan  één  aandoening  en  61%  van  de  personen  met  multi‐

morbiditeit  had  een MSA. Met  onze modellen  berekenden wij  voor  elke  chronische 

ziekte hoe groot de kans (OR en bijbehorende 95% BI) op ongunstige werkuitkomsten 

was. Voor de uitkomsten arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en afhankelijkheid  van 

een  bijstandsuitkering  werd  deze  kans  berekend  in  vergelijking  met  de  uitkomst 

betaald werk. Voor de uitkomst ziekteverzuim werd de kans berekend ten opzichte van 

het  niet  optreden  van  ziekteverzuim.  We  toonden  aan  dat  alle  chronische 

aandoeningen  verband hielden met het  vaker  vóórkomen  van arbeidsongeschiktheid 

en  afhankelijkheid  van  een  bijstandsuitkering  en  de meerderheid  van  aandoeningen 

ook met de kans op ziekteverzuim gedurende de 12 maanden voorafgaande aan het 

invullen van de vragenlijst.  

Voor  personen  met  mentale  aandoeningen  was  het  risico  op  ongunstige 

werkuitkomsten  stelselmatig het hoogst, namelijk  in vergelijking met mensen  zonder 

mentale  aandoening  10  keer  hoger  voor  arbeidsongeschiktheid  (OR  [95%  BI]:  10.54 

[7.69; 14.44]), 5  keer hoger  voor de afhankelijkheid  van een bijstandsuitkering  (5.60 

[2.77; 11.34]), 3 keer hoger voor werkloosheid 3.03  [1.91; 4.80] en ook 3 keer hoger 

voor  ziekteverzuim  (3.24  [2.33;  4.52]).  Voor  mensen  met  MSA  was  het  risico  op 
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arbeidsongeschiktheid,  afhankelijkheid  van  een  bijstandsuitkering  en  ziekteverzuim 

meer dan twee keer hoger dan voor mensen zonder MSA (arbeidsongeschiktheid: 2.06 

[1.56; 2.71]; bijstandsuitkering: 2.15  [1.18; 3.91] en ziekteverzuim: 2.29  [1.92; 2.73]). 

Dit gold niet voor werkloosheid (1.35 [0.94; 1.96]).  

Een toenemend aantal aandoeningen was gerelateerd aan een sterke toename van het 

risico op ongunstige werkuitkomsten. Tevens bleek de aanwezigheid van een MSA een 

versterkend effect te hebben op de  impact van multimorbiditeit op deze uitkomsten. 

Deze trend bleek het sterkst aanwezig te zijn bij de associatie van multimorbiditeit met 

ziekteverzuim  (kans  voor  multimorbiditeit  met  MSA  4.04  [95%  BI  3.07;  5.34]  ten 

opzichte van 2.40 [95% BI 1.78; 3.24] voor multimorbiditeit zonder MSA). 

Eerder was de invloed van verschillende chronische ziektes op arbeidsuitkomsten nooit 

vergeleken en werd ook weinig aandacht geschonken aan de  invloed  van het aantal 

aandoeningen dan wel aanwezigheid van specifieke co‐morbiditeiten. Onze resultaten 

onderstrepen  de  noodzaak  om  werkuitkomsten  bij  chronisch  zieke  werknemers  te 

verbeteren door middel van gezamenlijke strategieën in de dagelijkse klinische zorg. 

Deel II  Vroege  interventie  ter  verbetering  van  werkuitkomsten  bij 
patiënten met MSA 

In hoofdstuk 4 evalueerden wij de effecten en kosten van een 4 weken durend intensief 

multidisciplinair  behandelprogramma  dat  bestond  uit  diverse  componenten  inclusief  

een  kuur‐component  (“Revalidatie  en  Rёintegratie  voor  patiënten met  reumatische 

aandoeningen”  (3R‐programma)).  We  onderzochten  (1)  of  het  programma  in 

vergelijking met de gebruikelijke zorg voordelige effecten had op de werkhervatting en 

de duur van het ziekteverzuim,  (2)  in hoeverre de programmakosten de winst  in niet 

verzuimde  werkdagen  waard  waren  en  (3)  in  welke  mate  het  programma  het 

zorggebruik van deelnemers zou verminderen en hun gezondheid zou verbeteren. Ter 

vergelijking met de programma‐groep konden wij over een databestand van een grote 

Nederlandse Arbodienst beschikken waarin werkuitkomsten van werknemers met MSA 

geregistreerd werden. Personen die deelnamen aan het 3R‐programma hervatten hun 

werk gemiddeld 17 dagen eerder wat  in een gemiddelde vermindering van €4223  in 

productiviteitskosten  resulteerde  vergeleken  met  de  groep  die  gebruikelijke  zorg 

ontving. Verder was  in de 3R‐groep ook de  kans op werkhervatting na het 4 weken 

durende  programma  significant  hoger  dan  voor  de  groep  met  gebruikelijke  zorg 

(hazard  ratio  (HR) 1.60  [95% BI 1.22‐2.11]). De kosten van het 3R‐programma waren 

echter substantieel en liepen op tot €6,172 per patiënt per cyclus van 4 weken waarbij 

maar  liefst  26%  van  dit  bedrag  te  wijten  waren  aan  de  hotelkosten.  Zo  kan  dan 

uiteindelijk berekend worden dat de behandelkosten €356 zijn per verzuimdag die kan 

worden  voorkomen.  Noemenswaardig  is  dat  de  kosten  door  zorggebruik  in  de 

6 maanden na het programma €775  lager waren dan  in de 6 maanden voorafgaande 

aan het programma. Ook werden significante gezondheidsverbeteringen gemeten met 
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een gemiddelde EuroQol 5 Dimension (EQ‐5D) utiliteit van 0.57 (±0.26) aan het begin 

van  het  programma  en  0.70  (±  0.22)  6 maanden  na  het  programma  (p<0.01).  De 

gemiddelde  EuroQol  Visual  Analogue  Scale  (VAS)  score  op  deze  tijdstippen  was 

respectievelijk 56.1 (± 15.1) en 69.4 (±13.6) (p<0.01). 

Onze  studie  geeft  inzicht  in  de  kosten  en  baten  van  een  holistisch  werk‐

hervattingsprogramma voor werknemers met MSA. De resultaten kunnen relevant zijn 

in de discussie over de optimalisatie van de gezondheidszorg. 

Deel III   Invloed van economische en culturele  context gerelateerd aan het  land waar 

men woont op werkuitkomsten en validiteit van meetinstrumenten voor presenteeïsme 

bij patiënten met reumatoïde artritis 

In  hoofdstuk  5  onderzochten wij  de  bijdrage  van  het  land waar men woont  en  van 

diverse land‐ karakteristieken (waaronder het bruto nationaal product (BNP), een index 

voor  menselijke  ontwikkeling  (Human  Development  Index=HDI),  werkloosheids‐

percentages, uitgaves voor sociale zekerheid of geografische  ligging) aan werk‐status, 

ziekteverzuim  en  presenteeïsme  (productievermindering  op  het  werk)  bij  patiënten 

met  reumatoïde  artritis  (RA)).  Hiervoor  gebruikten  wij  data  van  een  studie  bij 

3920 patiënten  uit  17  landen  wereldwijd  die  deel  hadden  genomen  aan  de 

COMOrbidities  in  Rheumatoid  Arthritis  international  study  (COMORA)‐studie  en  van 

wie  informatie  bekend  was  over  demografie,  ziekte‐karakteristieken  en  werk 

uitkomsten.  Tussen  de  verschillende  landen  vonden  wij  grote  verschillen  in 

werkuitkomsten,  en  deze  konden  niet  toegeschreven  worden  aan  verschillen  in 

demografische en klinische karakteristieken.  In vergelijking met de Verenigde Staten, 

het land met hoogste tewerkstelling in een betaalde baan, hadden patiënten met RA in 

Marokko de  laagste kans op betaald werk  (OR 0.2;  [95%BI 0.1;0.3] en  in  vergelijking 

met Japan  (het  land met het minste ziekteverzuim) de grootse kans op ziekteverzuim 

(OR 12.6  [95%BI 4.5;35.9]). De kans op presenteeïsme was het hoogst  in Taiwan  (OR 

13.8[95%BI 5.9;32.0] vergeleken met Venezuela waar presenteeïsme het laagst was). 

Wanneer we de  invloed van  land probeerden  ter verklaren, zagen we dat een hoger 

BNP gerelateerd was aan een hogere kans op betaald werk (OR 0.66 [95%BI 0.54;0.80]) 

en minder kans op ziekteverzuim (OR 2.68 [95%BI 1.91;3.76]). Ook een betere HDI en 

lagere nationale werkloosheid waren geassocieerd aan hogere kansen op betaald werk 

en een  lagere kans op ziekteverzuim. De richting van de associatie veranderde echter 

op  paradoxale  wijze  toen  presenteeïsme  de  uitkomst  was:  een  hoger  BNP  en  HDI 

waren gerelateerd aan meer presenteeïsme. Na het groeperen van landen aan de hand 

van  hun  geografische  ligging  toonden  wij  dat  patiënten  in  landen  in  Afrika,  Latijns 

Amerika, Azië en Europa minder kans hadden op betaald werk dan patiënten in Noord 

Amerika. Patiënten in Europa, Afrika en Latijns Amerika hadden een significant hogere 

kans op ziekteverzuim dan patiënten  in Aziatische  landen. Landen  in Europa, Azië en 

Noord Amerika hadden significant meer kans op presenteeïsme dan patiënten in Latijns 

Amerikaanse landen. 
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We onderzochten ook hoe goed factoren die kenmerken van het  land weergeven, de 

variatie  in  de  verschillende  werkuitkomsten  verklaarden.  Hoewel  de  aard  van  de 

gebruikte modellen enkel een indirecte vergelijking toeliet leken modellen met de HDI 

de  uitkomsten  “betaald  werk”  en  ‘presenteeïsme”  het  beste  te  verklaren,  terwijl 

“ziekteverzuim” het beste verklaard leek te worden door modellen met het BNP. Onze 

resultaten  suggereren  vooral  dat  internationaal  onderzoek  naar werkuitkomsten  bij 

patiënten met RA  rekening moet houden met  land‐specifieke  verschillen. Resultaten 

zouden  idealiter minimaal op het niveau  van het geografische gebied gepresenteerd 

worden. Verder  is het van belang dat arbeidsgerelateerde  zorg of hervormingen van 

zorg voor patiënten met RA  in overeenstemming zijn met de nationale structuren en 

behoeftes. Het laatste vergt mogelijk de herbeoordeling van internationaal bewijs voor 

effectieve werk‐interventies in een nationale context.  

In hoofdstuk 6 exploreerden wij de conceptuele interpretatie van 5 voorgeselecteerde, 

door  de  patiënt  zelf  ingevulde  ‘globale’  (bestaande  uit  een  enkele  vraag) 

meetinstrumenten  voor presenteeïsme bij werkende personen met  inflammatoire of 

degeneratieve reumatische aandoeningen in verschillende landen. De gegevens uit het 

voorgaande onderzoek suggereren  immers dat we meer aandacht moeten geven aan 

internationale  vergelijkingen  in  de  gezondheidszorg,  en  dat  dit  ook  inhoudt  dat we 

kijken  naar  de  vragenlijsten  waarmee  we  de  impact  van  werk  op  werkvermogen 

beoordelen.  De  geselecteerde  instrumenten  die  gescoord moesten worden  op  een 

schaal van 0 tot 10 waren: de Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire 

(WPAI), de Work Productivity Scale – Rheumatoid Arthritis  (WPS‐RA), de Work Ability 

Index (WAI), de Quality & Quantity vragenlijst (QQ) en de WHO Health & Performance 

Questionnaire  (HPQ).  In elk deelnemend  land,  te weten Groot‐Brittannië, Nederland, 

Frankrijk, Italië, Zweden, Roemenië en Canada, werden 10 deelnemers geworven op de 

polikliniek  Reumatologie.  Deductieve,  thematische  analyses  werden  uitgevoerd  die 

gebaseerd waren op vooraf vastgestelde  thema’s voor alle attributen van de globale 

meetinstrumenten,  namelijk  het  construct,  de  genoemde  referenties,  de  herinner‐

periode en de verwijzing naar de ziekte (Tabel 1).  

We vonden dat de interpretatie van het bevraagde construct in de verschillende landen 

over  het  algemeen  vergelijkbaar was.  Een  uitzondering  vormde  het  gebruik  van  het 

woord “interference”, in het Nederlands vertaalt naar “belemmering” van de WPS‐RA, 

welke  door  deelnemers  uit  Roemenië  niet  goed  werd  begrepen.  Verder 

interpreteerden  deelnemers  uit  Roemenië  en  Zweden  het woord  “performance”  (in 

het Nederlands “prestatie(s)”) anders dan deelnemers uit andere landen. Zij gaven aan 

dat  deze  term  eerder  gerelateerd  was  aan  competitie  (zoals  bij  voorbeeld  bij  het 

sporten) dan aan werken. Moeilijkheden die niet direct toe te schrijven waren aan het 

land  van  herkomst  werden  ondervonden  bij  de  herinnerperiode  “current”  (in  het 

Nederlands  “huidige”)  van  de WAI  en  de  “compared  to  normal”  (in  het Nederlands 

“vergeleken  met  een  normale  werkdag”)  referentie  van  de  QQ.  Hoewel  de  WPAI 

uiteindelijk door 29% van de deelnemers geselecteerd werd als instrument dat het best 
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de  impact  van  de  ziekte  op  arbeidsvermogen weerspiegeld,  zorgde  de  omgekeerde 

scoring (0=positief; 10=negatief) in vergelijking met de andere meetinstrumenten voor 

verwarring. De HPQ werd  laag beoordeeld omdat deelnemers herhaaldelijk aangaven 

het  onprettig  te  vinden  om  zichzelf  te  vergelijken met  hun  collegae  en  omdat  de 

herinnerperiode van 1‐2 jaar als te lang ervaren werd.  

Onze  studie  toonde  dat  de  validiteit  van  meetinstrumenten  die 

productiviteitsvermindering op het werk meten deels afhankelijk is van de culturele en 

linguïstische gewoontes van patiënten.  

 
Tabel 1  Construct, herinnerperiode, referenties en verwijzing naar ziekte per meetinstrument. 

Meetinstrument  Construct  Herinnerperiode  Referenties  Verwijzing naar 

ziekte 

WPAI  Productiviteit 

(additionele termen: 
bereikte, soort werk, zo 

zorgvuldig als 

gewoonlijk, 
hoeveelheid werk) 

7 dagen  n.v.t.  ziektespecifiek 

(reumatoïde artritis, 
artritis psoriatica, 

ziekte van 

Bechterew, artrose) 

QQ   kwaliteit & kwantiteit  vandaag  ten opzichte van 

normaal  

n.v.t. 

HPQ  prestaties  1 of 2 jaar (vraag B), 4 
weken (vraag C) 

De prestatie van 
collega’s (vraag A) 

n.v.t. 

WAI  werkvermogen  op dit moment  werkvermogen in 

beste periode 

n.v.t. 

WPS‐RA  productiviteit & 

belemmering 

afgelopen maand  n.v.t.  artritis 

Work  Productivity  and  Activity  Impairment Questionnaire  (WPAI), Work  Productivity  Scale  –  Rheumatoid 
Arthritis  (WPS‐RA),  Work  Ability  Index  (WAI),  Quality  &  Quantity  vragenlijst  (QQ),  WHO  Health  & 

Performance Questionnaire (HPQ) 

 

 

In hoofdstuk 7 onderzochten wij de vergelijkende validiteit van de meetinstrumenten 

uit hoofdstuk 6. Wij vergeleken de test‐hertest betrouwbaarheid en onderzochten de 

correlaties  (samenhang)  tussen de scores van de verschillende meetinstrumenten en 

tussen  de  scores  en  het  algehele welbevinden  van  de  deelnemers.  De  test‐hertest 

betrouwbaarheid  is  een  kenmerk  van  de  kwaliteit  van  een meetinstrument.  Hierbij 

worden de metingen van 2 momenten met elkaar vergeleken. Een hogere mate aan 

overeenkomst tussen de scores van de verschillende meetmomenten geeft een hogere 

mate van betrouwbaarheid weer. We lieten zien dat de scores die deelnemers hadden 

aangegeven  bij  de  WPS‐RA,  WAI,  QQ  en  WPAI  tijdens  het  eerste  meetmoment 

(baseline)  op  acceptabele  wijze  overeen  kwamen  met  de  scores  2  weken  later 

(intraclass  correlation  coefficient  (ICC)  >0.74).  De  laagste  overeenkomst  werd 

gevonden bij de HPQ  (ICC=0.59), die  vraagt naar  algehele  ’prestaties’  gedurende de 

afgelopen  4  weken  (28  dagen).  De  correlaties  tussen  de  verschillende  meet‐
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instrumenten waren meestal matig met uitzondering van de vergelijking van de WPS‐

RA met  de WPAI  (Spearman’s  Rho  r=0.88).  Deze  correlatie  is  waarschijnlijk  sterker 

omdat beide instrumenten vragen naar “productiviteit” ook al is de herinnerperiode bij 

de WPAI 7 dagen en bij de WPS‐RA 1 maand. Correlaties tussen de meetinstrumenten 

en het algehele welbevinden waren laag tot matig (r=‐0.44 (QQ) to r=‐0.66 (WPS‐RA)). 

Onze  resultaten suggereren dat de HPQ minder valide  is en dat de WPS‐RA en WPAI 

grotendeels uitwisselbaar zijn. De herinnerperiode kan dan bepalend zijn voor de keuze 

voor een van de twee  instrumenten. Het  is echter ook niet onbelangrijk om hierbij de 

voorkeur van de patiënt mee te nemen die, zoals getoond in hoofdstuk 6, uitgaat naar 

de WPAI. In deze studie was het door het geringe aantal patiënten niet mogelijk om het 

onderscheid  in  validiteit  tussen  landen  te  bestuderen.  Er  is  echter  reeds  en 

vervolgstudie gestart die een groter aantal patiënten uit verschillende landen omvat.  

In  hoofdstuk  8  en  9  zijn  de  bevindingen  uit  dit  proefschrift  samengevat  en 

bediscussieerd.  

De  toename  in  het  aantal  mensen  met  méér  dan  één  chronische  aandoening 

(multimorbiditeit) vraagt aandacht voor de specifieke  impact van multimorbiditeit op 

gezondheid, en de  inrichting van gezondheidszorg en sociale zekerheidssystemen. Op 

dit ogenblik is de klinische zorg nog niet aangepast aan de behoeftes van patiënten met 

meerdere  chronische  aandoeningen.  Gezondheidsopleidingen  en  systemen  zijn  nog 

steeds georganiseerd volgens een benadering die één ziekte centraal stelt. Er zijn veel 

kansen voor de verbetering van de zorg voor patiënten met een of meer chronische 

aandoeningen. Dit proefschrift toont aan dat alle chronische aandoeningen, maar veel 

meer  nog  multimorbiditeit,  geassocieerd  zijn  met  negatieve  werk‐uitkomsten  zoals 

arbeidsongeschiktheid,  werkloosheid,  afhankelijkheid  van  uitkeringen  en  ziekte‐

verzuim.  Dit  geeft  de  mogelijkheid  voor  een  gemeenschappelijke  aanpak  voor 

arbeidsgerichtte zorg, mede gezien eerder onderzoek aantoont dat risico factoren voor 

negatieve werkuitkomsten  voor de  verschillende aandoeningen grotendeels generiek 

zijn. De  huidige  kennis met  betrekking  tot  preventie  van  negatieve werkuitkomsten 

blijft onvolledig gezien de focus vaak op een specifieke ziekte ligt en de meer generieke 

functionele  problemen  van  deze  ziektes  onvoldoende  aandacht  krijgen.  Bovendien 

maakten  we  duidelijk  dat  elke  extra  aandoening  de  kans  op  moeilijkheden  in  het 

arbeidsproces  sterk  verhoogd.  De  efficiëntie  van  innovatieve  interventies  die  zich 

richten op het  verbeteren  van arbeidsparticipatie  zou  vergroot kunnen worden door 

ziekte overschrijdende aandacht, gericht op problemen en restricties. Een eerste stap 

zou hierbij de  introductie van een  screening‐tool  zijn, ontworpen om beperkingen  in 

arbeidsparticipatie  aan  het  licht  te  brengen  gedurende  de  reguliere,  klinische 

spreekuren. Dit  instrument zou tevens aangevuld moeten worden door een tool voor 

type  advies  of  verwijzing  gebaseerd  op  de  specifieke  belemmeringen  die  het 

screeningstool  oppikt.  Bij  deze  screening moet multimorbiditeit  de  nodige  aandacht 

krijgen als mogelijke risicofactor. Hierbij is het eveneens belangrijk om te weten dat de 

aanwezigheid van MSA en eventueel ook van mentale aandoeningen tot een toename 
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van het risico op negatieve werkuitkomsten kan leiden bij personen met meer dan een 

aandoening.  De  inzet  van  zulke  screenings‐  en  verwijstools  binnen  de  zorg  voor 

patiënten met chronische aandoeningen vergt dat gezondheidsprofessionals ook leren 

klinisch te redeneren rondom arbeid als een gezondheid gerelateerde uitkomst.  

Een nieuwe behandelmogelijkheid die in dit proefschrift geëvalueerd werd is het vroeg 

aanbieden  van  een  multidisciplinair  behandelprogramma  met  een  ontspannings‐

component en focus op arbeid bij mensen met MSA. Het programma richt zich op de 

fysieke  en  mentale  eisen  in  relatie  tot  de  draagkracht  van  het  individu  en  de 

thuissituatie.  Een  uniek  kenmerk  van  het  3R‐programma  is  de  erkenning  dat  ook 

stressreductie door fysieke ontspanning en door het leren van coping‐strategieën voor 

beperkingen, werkgerelateerde  stress  factoren  en de  uitdagingen  van de werk‐privé 

balans  een  bijdrage  kan  leveren  aan  arbeidsparticipatie.  Door  het  ontwerp  van  de 

studie  is het echter niet mogelijk om te achterhalen welke componenten bijgedragen 

hebben aan de gevonden gunstige effecten. Hoewel het 3R programma geëvalueerd 

werd  voor  MSA  lijken  de  componenten  van  het  programma  relevant  voor 

arbeidsparticipatie van personen met diverse chronische aandoeningen. Fysiotherapie 

is bijvoorbeeld  vooral  gericht op het  verbeteren  van het  fysieke  functioneren  en de 

algehele conditie en  is daarom  in principe ook geschikt voor andere aandoeningen.  In 

deze  context  is  het  feit  dat  de  positieve  resultaten  van  het  3R‐programma 

onafhankelijk  waren  van  het  type  MSA  noemenswaardig.  Desondanks  is  verder 

onderzoek noodzakelijk om te achterhalen of deze interventie even effectief zou zijn bij 

patiënten met andere chronische aandoeningen.  

De positieve effecten van het 3R‐programma waren mogelijk deels toe te schrijven aan 

het  vroege  ingrijpen  in het proces  van  ziekteverzuim. Het  is  echter de  vraag of een 

4‐weeks,  hoog‐intensief‐programma  onmiddellijk  aangeboden  moet  worden  aan 

personen die  slechts enkele dagen  verzuimen,  zeker  gezien de hoge  kosten  van het 

programma  en  de  4 weken  durende  afwezigheid  op  het werk.  De  bovengenoemde 

screening van personen met  (risico op) negatieve werkuitkomsten kan ook helpen bij 

een  genuanceerde  selectie  van  deelnemers  waarbij  op  basis  van  individuele 

risicofactoren  een  eenvoudige  dan  wel  complexere  intensievere  begeleiding 

aangeboden wordt. Dit kan zeer waarschijnlijk de kosteneffectiviteit verbeteren en zal 

vooral kosten besparen voor het totale budget dat nodig zou zijn om op grote schaal 

intensieve begeleiding aan te bieden. Tot slot is het bovendien zeer aannemelijk dat bij 

grotere  volumes  van  dit  type  zorg  ook  de  prijs  van  de  behandeling  gunstiger  zal 

worden. 

De  toepasbaarheid  van  het  3R‐programma  in  andere  landen  dan  Nederland  is 

potentieel  uitdagend  gezien  de  uitvoerbaarheid  van  het  programma  grotendeels 

afhankelijk  is  van  a)  de  mogelijkheid  van  zorgsystemen  om  patiënten  vroeg  in  de 

periode  van  ziekteverzuim waar  te  nemen  en  b)  de  beschikbaarheid  van  financiële 

middelen voor abeidsinterventies. Financiële middelen kunnen theoretisch beschikbaar 

gesteld worden door werkgevers, verzekeraars of overheden. Hierbij moet echter ook 
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gedacht  worden  aan  de  impact  van  het  land  van  verblijf  en  daaraan  gerelateerde 

culturele  en  economische  factoren  op  arbeidsparticipatie.  In  ons  internationaal 

onderzoek  toonden wij  grote  verschillen  in  arbeidsparticipatie  bij  patiënten met  RA 

tussen  landen  en  systemen,  en  dit  was  onafhankelijk  van  de  ernst  van  de  ziekte. 

Daarom  zijn  observationele  en  interventionele  studies  naar  arbeidsparticipatie  in 

principe niet generaliseerbaar en kunnen enkel als dusdanig worden beschouwd als zij 

zijn onderzocht  in de context van multinationale studies die rekening houden met het 

land van verblijf of systeem specifieke factoren. Onze resultaten suggereren dat BNP of 

HDI geschikt zouden zijn voor de classificatie van landen in dergelijke studies. De exacte 

werkingsmechanismen  van  de  componenten  van  BNP  en  dus  ook  HDI  blijven 

onduidelijk. Het zijn grove maten die onvoldoende  inzicht geven  in de oorzaak van de 

verschillen  in  werkuitkomsten  tussen  landen.  Desondanks  verduidelijken  ze  de 

beperkingen  in  de  overdraagbaarheid  van  studieresultaten  van  werkgerelateerde 

studies uit verschillende  landen evenals het belang van adequate reglementen vanuit 

het systeem. 

Een bijzonder interessante uitkomst van onze studie betreffende de impact van land en 

systeem factoren op werk uitkomsten was de paradox dat personen in landen met een 

lager BNP en HDI wel minder kans hadden om betaald te werken en meer kans hadden 

op ziekteverzuim echter een lagere kans hadden op productiviteitsvermindering op het 

werk  onafhankelijk  van  de  ernst  van  de  ziekte.  Mogelijke  verklaringen  voor  deze 

paradox is de hoge werkdruk in de “rijkere” landen maar ook culturele verschillen in de 

interpretatie van de studievraag. Belangrijk uitgangspunt is dat we ook aantoonden dat 

de WPAI, die gebruikt was voor de dataverzameling van arbeidsuitkomsten, goed en 

vergelijkbaar  begrepen  te  worden  in  verschillende  landen.  Een  waarschijnlijkere 

verklaring voor de paradox  is daarom dat er  in  landen met een  lager  inkomen meer 

aandacht  gegeven moet worden  aan  absenteïsme  terwijl  in  landen met  een  hoger 

inkomen meer aandacht gegeven moet worden aan presenteeïsme. Bij de aanpak van 

presenteeïsme  is  het  verminderen  van  de  werkdruk  van  personen met  chronische 

aandoeningen  van  uiterst  groot  belang,  vooral  gezien  presenteeïsme  reeds  eerder 

geïdentificeerd werd als voorspellende factor voor verzuim. 

Conclusie 

Dit proefschrift concentreerde  zich op arbeidsparticipatie als  relevante uitkomstmaat 

bij  de  zorg  voor  patiënten  met  MSA.  We  toonden  de  fundamentele  rol  van  de 

persoonlijke  context  (multimorbiditeit)  en  de  omgevingscontext  (re‐integratie 

programma,  land van verblijf)  in relatie tot werkuitkomsten aan. Met de toenemende 

mate  van  erkenning  voor  deze  rol  is  een  van  de  toekomstige  uitdagingen  een 

herstructurering van het gezondheidszorgsysteem waarin de contextuele behoeftes  in 

verband met  participatie  even  belangrijk  zijn  als  de  behoeftes  die  voortkomen  uit 

ziektegerelateerde  symptomen.  Hoewel  wij  toonden  dat  de  variatie  in  arbeids‐
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participatie  voor  een  groot  deel  bepaald  wordt  door  land‐specifieke  culturele  en 

economische  factoren,  suggereren  de  gegevens  ook  dat  er  behoefte  is  aan  een 

efficiënter gezondheidszorgsysteem met een holistische en probleemgestuurde aanpak 

en met bijzondere aandacht  voor arbeidsparticipatie. De concrete  stappen die nodig 

zijn voor deze transitie hebben aandacht nodig en behoeven verder onderzoek. 

 




