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Gevolgen pijn voor arbeidsparticipatie
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Vragen vooraf

Arbeid in de zorg?

Arbeidsverzuim
• 27% pijn bewegingsapparaat (ca. 1/3 rugpijn)
• 22% psychisch / overspannen / burnout
• Onduidelijk: presenteisme / productieverlies
Arbeidsongeschiktheid: ca. 1/3 bewegingsapparaat
Kosten
• Alleen rugpijn: ~4 miljard per jaar
• Direct / Indirect: 20% / 80%
• Indirect: verlies aan arbeidsparticipatie en –productiviteit
• Per uur / per dag:
– €31.60 - €37.90
– ~ €250/dag

Goed werk is goed voor gezondheid en welbevinden

• Veel patiënten willen het graag

• Inkomen

• Veel werkgevers willen het graag

• Structuur

• De zorgverzekeraars willen het graag

• Sociale contacten

• De inkomensverzekeraars willen het graag

• Kernwaarde

• Het zorginstituut wil het graag

• Therapeutisch

Er is sterk bewijs dat werk in het algemeen goed is voor fysieke en
mentale gezondheid en welbevinden
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GOED werk is goed voor gezondheid en welbevinden
Work heals – Structuur

Voorbehoud: kwaliteit van het werk en de omstandigheden. Het werk moet veilig zijn en aangepast.

Work heals – sociaal

•
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•
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•

Kernwaarde

•

Therapeutisch

•

Inkomen

•

Structuur

•

Sociale contacten

•

Kernwaarde

•

Therapeutisch

1. Waarom arbeid?
2. Arbeidsrevalidatie
•

Goed nieuws

•

uitdagingen
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Verschil revalidatie en arbeidsrevalidatie?
Meer overeenkomsten dan verschillen
• Revalidatie: optimaal functioneren
• Arbeidsrevalidatie: optimaal participeren in arbeid
– Focus voor behandelaren en cliënt
– Andere wetten en regels
– Andere spelers – verwijzers – uitstroom
– Arbeid EN gezondheid
– Financiering?

Arbeidsrevalidatie praktijk
Meerdere aanbieders, commercieel / niet commercieel
9 revalidatiecentra – Vroege Interventie
Verwijzing: divers, meestal bedrijfsarts
Quickscan: 1 dagdeel multidisciplinaire diagnostiek
Arts, FT, PSY, AC
Nagesprek
Rapportage / advies: BA, 1e lijn, medisch, AR…
Arbeidsrevalidatie
8-12 weken, 2x/wk
Inhoud afhankelijk van QS
Accenten van zorg naar werk

2

23-03-18

Arbeidsrevalidatie bij pijn bewegingsapparaat:
effectief en kosten-effectief
Effectief
• Betere arbeidsparticipatie
• Betere kwaliteit van leven
• Minder beperkingen
• Minder pijn

Kosten-effectief
• Ratio 1 : 4-10
• Grootste winst: arbeidsparticipatie

Professionele richtlijnen, bv Ketenzorg, NVAB, …
* NB: pijn- of arbeidsrevalidatie: Rug, Nek, CANS, (WSP en FMS)
NB: zelfstandigen

zorg

– (arbeids-) revalidatie continuüm –

werk
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dataset van VI (baseline n~1600)

Werkzame principes arbeidsrevalidatie

RTW opstart tijdens AR en uitbreiding na AR
≠ ingrediënten of disciplines
principes gelden ook buiten 2e lijns AR

1. Bio-psycho-sociaal perspectief in diagnostiek en behandeling
2. Graduele opbouw activiteiten en werk
– Place and train
3. Gedeelde doelstelling: patiënt – werk – behandelaars - BA
4. Timing

1. Bio-psycho-sociaal perspectief in diagnostiek en behandeling

2. Graduele opbouw activiteiten en werk
Multidomein: zorg, werk, coördinatie
Elementen
•

Graded activity en graded exposure

•

CBT (MH)

•

Graduele opbouw werk
–

•

place and train / revalidatie door reintegratie

Afstemming domeinen (zie 3)
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arbeidsrevalidatie
Multi-domein interventie, voorbeeld Politie

…
…

4. Timing

3. Gedeelde doelstelling:
patiënt – werk – bedrijfsarts - behandelaars - partner

Balans …
– Stepped care – niet ‘te zwaar’ / te snel

1 plan waarin afstemming AR en RTW

– Matched care

RTW: doel, duur traject, stappen, werkzaamheden, tijden, etc.

– Effectiviteit interventie

Nodig:

– Kosten / baten
– 1e lijn? 1½ lijn? natuurlijk beloop?
– Financiering zorg of WG
– Zelf regie houden

Omvang van het effect moet omhoog
1. Waarom arbeid?

•

Gemiddeld omvang verbetering is matig

2. Arbeidsrevalidatie

•

Sterke variatie in effect

•

Goed nieuws

•

uitdagingen

Strategieën
1.

Praktijk en wetenschap

2.

Voor wie is het NIET effectief?
Werkzame ingrediënten?
1.

Wat werkt - voor wie – hoeveel – door wie?
•

2.

Specifieke vitamine deficiëntie - multivitamine

Waarom?
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Inhoud: wat werkt voor wie?
•
•
•
•

Patiënten: heterogeen
Programma’s: brede mix aan ingrediënten
• Multi vitamine
Welke ingrediënten zijn werkzaam voor wie?
Naar: sub groepering / personaliseren

Strategie:
• Functie diagnostiek: waarom werkt hij niet (optimaal)?
– Zelfrapportage en inschatting clinicus
– Goede ontwikkelingen: functionele arbeidscapaciteit
– Reproduceerbaar, valide & criterium genormeerd

Dosis revalidatie: hoe veel, hoe lang, waarom?
1. Stel u heeft 1 kwaal en gaat naar 2 dokters
• Dokter 1: 10 pillen
• Dokter 2: 90 pillen

2. Stel 2 dokters geven u elk een pot met 20 pillen
• Dokter 1: 2 weken
• Dokter 2: 15 weken

Dosis: blinde vlek?
Werkhervatting: hoe snel?

Zeer grote verschillen binnen en buiten NL en wetenschappelijk
onderzoek
Relevant?
Vergelijken van oefentherapie A met B
RCT - Uitkomst: A is effectiever dan B
Echter:
• A = 20 uur
• B = 10 uur
Is A beter, of is B onder gedoseerd?
Hypothese: over EN onderdosering

Uitdagingen - overig
Leeftijd, co- en multimorbiditeit
• Specifieke pijn, chronische aandoeningen en obesitas
• Lage SES
• Waarom? Inzichten Sensitisatie?
Wie werkt voor wie?
• Rol van de clinicus (negatief en positief)
Professionals en de rest van Nederland
• Angst voor bewegen en belasten

Normaal niet pijnlijke
stimuli

SENSITISATIE

Modulatie
Chronische Stress
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Pain is modulated by different contexts,
ranging from positive to negative

Key Points

E. Carlinoa, F. Benedettia, b
Neuroscience; Available
online 28 January 2016

Waarom arbeid?
•

Goed werk is goed voor je

Arbeidsrevalidatie

Complex interplay negative work context - pain

•

Integratie zorg EN werk

•

Positief: effectief, kosteneffectief, werkzame
principes

•

Principes bruikbaar buiten de AR

•

Uitdagingen: personalisatie, mechanisme, dosis,
systeem

System obstacles to Work Participation – evidence statements
1.

receiving worker’s compensation/disability benefit in itself (limited)

2.

specific, unhelpful characteristics of compensatory systems (robust)

3. lack of work-focused healthcare (i.e. a failure by healthcare
professionals to address work issues within the clinical encounter)
(robust)
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4.

lack of access to suitable and satisfactory health care (adequate)

5.

lack of appropriate support from significant others is an obstacle to work participation (adequate)

6.

the beliefs of a significant others (limited)

FT voldoende geëquipeerd voor arbeid?
Arbeidsrevalidatie voldoende beschikbaar en gebruikt?
Financiering optimaal?

Drie velden voor actie
• Met een actief platform van betrokken partijen maakt Fit for
Work zich sterk voor een nationale aanpak gericht op
werkbehoud bij een chronische aandoening.

Drie velden voor actie

• Met alle betrokkenen willen we de barrières slechten die
werken met een chronische aandoening in de weg staan.
• Met praktische ondersteuning voor werknemers en
werkgevers, aandacht voor arbeidsparticipatie vanuit de zorg en
ondersteunend overheidsbeleid.
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