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Duurzame inzetbaarheid, preventie  
en arbozorg 
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NVAB 

• Wetenschappelijke beroepsvereniging voor 
arbeids- en bedrijfsgeneeskunde 
 

• Onderdeel KNMG 
 

• 1700 geregistreerde bedrijfsartsen  
 

• Bedrijfsarts is sociaal-geneeskundige, 
Specialist arbeid en gezondheid 
 

• Arbo-arts is geen bedrijfsarts! 
 

• www.bedrijfsartsworden.nl 





Is werk(en) belangrijk? 

‘Zowel Bie als mijzelf zijn niet 

Aan de Alkohol, niet Aan de 

Drugs, maar reeds jaren Aan het 

Werk. Wat een hele erge 

Verslaving is. Daar kom je 

namelijk nooit meer van af.’ 

  

Koot, 1976 



Werk als waarde 

Drie waardedimensies van Aristoteles tot Arendt: 

 

1. economisch/bestaanszekerheid, in het eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien 

2. creativiteit/het scheppende karakter van werk, 
creativiteit, vakbekwaamheid, persoonlijke 
ontwikkeling 

3. participatie/deel uitmaken van een groter geheel, 
sociale ontwikkeling, identiteit, respect voor anderen 
en gevoel van eigenwaarde 

 



Wat is gezondheid? 

WHO 1948: 
 

‘toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden 
en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek’ 

 

Huber 2011: 
 

‘het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie 
te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven’ 





JA:  

• sterk bewijs: werk is goed voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid en welzijn 

• maakt nadelige effecten van werkloosheid op gezondheid ongedaan 

 

Maar: 

• effect afhankelijk van aard, kwaliteit en context van werk 

• werk moet veilig en aangepast zijn 

• verlaging van uitkeringen zonder re-integratie in werk gaat gepaard 
met achteruitgang in gezondheid en welzijn  

 

Is werk goed voor je gezondheid?  
(Review Waddell & Burton, 2006) 



Arbeid ↔ gezondheid 
 

 

 

Fitting the people to 
the job 

 

Or 

 

Fitting the job to the 
people 

 



Rechtvaardigheid 

Gelijke middelen    Gelijke mogelijkheden 



Dus aangescherpt: 
 
GOED WERK IS GOED VOOR U! 



Maatschappelijke uitdagingen 



Toenemende gezondheidsverschillen 

Bron: RIVM 2016 



Toename chronisch zieken in werk 



Flexibilisering arbeidsmarkt 



Nieuwe technologieën  

Vliegende tractoren  
De boer doet wat anders … of wordt hij 
overbodig? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivg4jwsMXLAhXBvhQKHdfDA2oQjRwIBw&url=http://phys.org/news/2013-02-smart-agriculture.html&psig=AFQjCNGpLLC8xpHIoI6pKTZdQ_eNWzeeCA&ust=1458223647108901


Bagageafhandeling Schiphol 
bagagemedewerker overbodig? 
Of tenminste afname aantal werkenden? 



Maatschappelijke uitdagingen 

• Langer doorwerken 

• Maatschappelijke gezondheidsverschillen 

• Meer chronisch zieken 

• Flexibilisering arbeidsmarkt 

• Focus gezondheidszorg 

• Nieuwe technologieën 

• Steeds minder preventie 

 



Arboportaal.nl: preventie 
 

 

 

 

https://youtu.be/zz0HTtTx_Fk 

 

https://youtu.be/zz0HTtTx_Fk
https://youtu.be/zz0HTtTx_Fk
https://youtu.be/zz0HTtTx_Fk
https://youtu.be/zz0HTtTx_Fk


Preventie volgens Wikipedia 
 
… preventie is voorkomen dat er problemen 
ontstaan door van tevoren in te grijpen… 
 

… anticiperen op risicofactoren (= handelen 
voordat het probleem ontstaat) … 

 

… wanneer eerste signalen zich ontwikkelen 
en de problematiek aan het ontstaan is … 



Preventie volgens RIVM 
 
 Doel: 

• bevorderen gezondheid 

• ziekten en gevolgen voorkomen 

• Beschermen gezondheid 

 

Indeling: 

• Doelgroep (medisch vs omgeving) 

• Fase van ziekte (primair, secundair, tertiair) 

• Methode uitvoering 



Uitvoering preventie op werk 
 

Inrichting werkplek en omgeving 
(fysiek, cultureel en sociaal) 

Regelgeving en handhaving 
(werkvoorschriften, veiligheidsinstructie, ADM-beleid) 

Voorlichting en educatie 
(instelling kantoorwerkplek) 

Signaleren en (individueel) advies  
(PMO, preventieconsult) 

Ondersteuning 
(groepstraining; stoppen roken begeleiding) 

 



Preventie  

Investering levert factor 2 tot 12 op! 

 

Gesloten systeem (Starbucks)  

• gezondheidswinst  

• kosteneffectief  



Weinig investering in preventie  
door werkgevers 
(Astri Report 2011) 



Terugtredende overheid 

• Deregulering 

• Marktwerking 

• Verschuiving collectieve 
naar private 
verantwoordelijkheid 



Betutteling vs effectieve overheidspreventie 
(Focusgroep uit VTV en Guus Schrijvers Nieuwsbrief 23-10-'11)  

Betutteling: 

• het gevoel dat er overal 
regeltjes zijn die de vrijheid 
inperken; 

• de inbreuk die gemaakt wordt 
in de persoonlijke levenssfeer, 
bijv. waar je wel of niet mag 
roken; 

• het gevoel als onmondig en 
infantiel te worden 
behandeld. Je mag wel 
‘dokken’, maar een ander 
bepaalt wat goed voor je is; 

• de stigmatisering van 
personen, bijv. rokers of 
mensen met overgewicht. 

Succesvolle betutteling:  

• opdringen hygiënisch gedrag en 
riolering (1860); 

• ontmoediging alcoholgebruik 
arbeiders (‘Toe vader drink niet 
meer’ en verbod op uitbetaling 
loon in jenever) (1890); 

• inrichting consultatiebureaus voor 
jonge moeders (‘ik laat mijn kind 
niet door de staat opvoeden’) 
(1920); 

• veilig verkeersgedrag 
(bromfietshelm, max. snelheid, 
autogordels, rotondes, Bob) 
(1970-) 



Weinig preventie arbodiensten en  BA’s 

Onder invloed marktwerking 

• Sterke nadruk op 
verzuimbegeleiding 
 

• Gebrek aan wetenschappelijke 
kennis, (nog) weinig 
richtlijn(en) voor bedrijfsartsen 
 

• Maar… 80% bedrijfsartsen  
wil meer tijd voor preventie 
arbeidsrisico’s en 70% meer 
tijd voor preventie leefstijl/ 
vitaliteit  



Tijdsbesteding van bedrijfsartsen in % 
(Astri Report 2011, N=584) 

Externe 
arbodienst 

Interne 
arbodienst 

Zelf-
standig 

Totaal  

Ziekteverzuimbegeleiding 69 59 66 67 

PMO 7 7 6 7 

Arbeidsgeneeskundig SU 8 12 9 9 

Preventieve activiteiten 
werk-gebonden risico’s  
(incl. RI&E) 

3 6 5 4 

Preventieve activiteiten 
gericht op leefstijl 

3 5 4 4 

Nascholing/ 
Professionalisering 

6 7 6 6 

Overig 1 1 1 1 



Wat bepaalt gezondheid en is focus voor 
preventie? 

Werkomgeving 
• mechanisch 

• fysisch 

• chemisch 

• biologisch 

• ergonomisch 

• psychosociaal 
 

Sociale factoren 
• werkgelegenheid 

• inkomen 

• ongelijkheid in geslacht, 
ras, leeftijd, etc. 

 

Werkgerelateerd gezondheidsgedrag 
• individueel risicogedrag 

• bewegen, zittend werk 

• voeding 

• roken, alcohol 
 

 

 

Toegang tot voorzieningen 
• preventieve (arbo)diensten 

• curatieve zorg en revalidatie 

• verzekering 

 



Voorbeeld: overgewicht 

Werknemers met ernstig overgewicht hebben een 
grotere kans op bedrijfsongevallen 

Neovius et al. Obesity reviews 2009;10:17-27 

Chau et al. Am J Ind Med 2004;45:84-92  



Medisch? Functioneringsprobleem? 

Werknemers met ernstig overgewicht verzuimen meer, 
hebben grotere kans op arbeidsongeschiktheid en zijn 
minder productief  
    

 

Directe kosten (gezondheidszorg): € 505 miljoen 

Indirecte kosten (verzuim en productiviteit): € 2,0 miljard 

Jans et al. J Occup Environ Med 2007;49:975-80 
Wolf et al. Obes Res 1998;6:97-106 
Hertz et al. J Occup Environ Med 2004;46:1196-203s 





Knelpunten rondom preventie 

Werk(plaats) biedt aangrijpingspunt voor preventie 
 

Aanwezige mogelijkheden te weinig benut 
• Overheid: handhaving/stimulering 

• Werkgevers: investering in preventie 

• Werknemers: deelname aan programma’s 

• Arbodiensten/arboprofessionals: ontwikkeling initiatieven  
 

 

Werk als preventie van gezondheidsproblemen en onnodige 
uitgaven zorg en sociale zekerheid 
 

Prikkels in preventie in arbeid vooral kansrijk als bijgedragen 
wordt aan vergroting duurzame inzetbaarheid  

 

 

 

 

 

 

 



Bedrijfsgezondheidskundige aanpak  

1. Gezonde werkomgeving (arbeidsrisico’s) 

2. Positief werkklimaat (ontwikkeling/ontplooiing) 

3. Gericht op participatie 

4. Coping: veerkracht, weerbaarheid en eigen 
verantwoordelijkheid 

5. Verzuimbegeleiding o.b.v. mogelijkheden 

 

 



Bedrijfsgezondheidskundige aanpak II 
  

6. De bedrijfsarts voorkomt medicalisering 

7. Preventief medisch onderzoek 

8. Holistisch perspectief (werk, prive & persoon) 

9. Capability benadering 

10. Gedragsverandering individu en organisatie 
(motiverende gespreksvoering) 

 

 



Take home message: 

Voor de toekomst van Nederland is een 

gezonde beroepsbevolking nodig, 

waarbij meer aandacht voor preventie 

noodzakelijk is,  

zonder af te doen aan de waarde van 

goede verzuimbegeleiding! 

 

 


