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Voorwoord

Het onderzoek dat in dit rapport gepresenteerd wordt, is uitgevoerd in het kader van
het project 'RSI: een chronische ziekte', in opdracht van het Ministerie van Sociale
zaken en Werkgelegenheid. Voor het slagen van dit onderzoek was de medewer-
king van de deelnemende bedrijfsartsen van Commit Arbo, Arbo Unie West en
Arbo Unie Midden onontbeerlijk. Wij willen hen dan ook bedanken voor het in-
sluiten van hun cliënten en het invullen van de vragenlijsten. Ook de werknemers
met klachten aan arm of nek die één of meerdere vragenlijsten hebben ingevuld,
bedanken we hiervoor. Tenslotte zijn we de contactpersoon van Commit Arbo,
Dook Noy van Arbo Unie, de vestigingscontactpersonen van Arbo Unie Midden en
het secretariaat van Arbo Unie West zeer erkentelijk voor de prettige samenwer-
king!
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Samenvatting

Er is weinig nationaal en internationaal onderzoek gedaan naar voorspellers voor
verzuim bij RSI. Ook zijn er weinig empirische gegevens over hoe bedrijfsartsen
handelen, verwijzen en adviseren bij cliënten die met RSI-klachten verzuimen. Het
doel van het huidige onderzoek, PAN-project genoemd (Pijn in Arm en Nek), is ten
eerste de vraagstelling te beantwoorden wat de huidige praktijk van sociaal medi-
sche begeleiding en reïntegratie is bij werknemers die verzuimen door RSI-klach-
ten. Ook is het van belang te weten welke factoren het risico verhogen op langdurig
verzuim en arbeidsongeschiktheid door RSI-klachten. Hierbij kan gedacht worden
aan ziektekenmerken, werkkenmerken, privé-omstandigheden, persoonskenmer-
ken, medische gegevens en aspecten van sociaal medische begeleiding.
Om deze vraagstellingen te beantwoorden is een prospectief, longitudinaal onder-
zoek opgezet. De onderzoekspopulatie bestond uit werknemers die geheel of ge-
deeltelijk verzuimden door klachten in arm enJof nek en door bedrijfsartsen inge-
sloten zijn in het onderzoek. Het cohort van werknemers is tweemaal benaderd met
een vragenlijst: bij aanvang van het onderzoek, oftewel één à twee maanden na de
eerste verzuimdag, en zes maanden na aanvang van de studie, oftewel zeven à acht
maanden na de eerste verzuimdag. De bedrijfsartsen dienden eveneens tweemaal
per ingesloten werknemer, op hetzelfde tijdstip als de werknemer, een korte vra-
genlijst in te vullen. De vragenlijst voor werknemers bestond uit vragen over ernst,
aard, en begin van de klachten en beperkingen, beloop van het verzuim, werkken-
merken zoals beroep, uit te voeren taken, en fysieke en psychosociale belasting in
het werk, aanpassingen in het werk, privé-omstandigheden, hobby's, persoonsken-
merken zoals mate van pijnvermijdingsgedrag en nauwgezetheid, zorggebruik en
mate van tevredenheid over de bedrijfsarts, aard en duur van eventuele therapie en
ervaren belemmerende of bevorderende factoren bij terugkeer naar het werk. De
vragenlijst voor de bedrijfsarts bevatte vragen over de eerste verzuimdag, dia-
gnose(s) die gesteld werd(en), de diagnosestelling en door de arts gepercipieerde
oorzaken van de klachten, de voorgestelde aanpak en inschatting van hervatting,
het verloop van het verzuim en de rol van belemmerende en bevorderende factoren
voor de terugkeer naar werk.
In totaal waren 163 werknemersvragenlijsten ontvangen en 178 bedrijfsartsenvra-
genlijsten (eerste meting). Van 150 werknemers was zowel werknemers- als be-
drijfsartseninformatie binnengekomen. Deze patiënten waren aangeleverd door 48
bedrijfsartsen. Van 92 werknemers waren op beide tijdstippen vragenlijsten van
bedrijfsarts én werknemer aanwezig.
Van deze relatief kleine groep mensen is een veelheid aan gegevens verzameld
over de stand van zaken met betrekking tot sociaal medische begeleiding, zoals
verwijzingen, behandelingen, tevredenheid over de behandelingen, het beloop van
de klachten en verzuim bij RSI-patiënten. De gegevens zijn ten eerste waardevol
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omdat zowel gegevens bij de werknemer als bij de bedrijfsarts zijn verzameld.
Hierdoor was bijvoorbeeld een vergelijking mogelijk tussen werknemers met speci-
fieke aandoeningen zoals epicondylitis en Carpale Tunnel Syndroom en met aspe-
cifieke RSI-klachten. Ten tweede is een longitudinale gegevensverzameling uitge-
voerd met een follow-up na zes maanden. Hierdoor konden veranderingen in de
tijd, bijvoorbeeld met betrekking tot het verzuimpercentage, waargenomen worden.

De werknemers in de onderzoeksgroep waren gemiddeld 37 jaar oud en voorname-
lijk vrouwen (77%). Ondanks dat de prevalentie van nek- en armklachten in de
algemene werkende populatie bij vrouwen meestal hoger is dan bij mannen (Blatter
& Bongers, 1999; Picavet, 2000), is deze verhouding wel erg extreem te noemen.
Bij tweederde was alleen een aspecifieke diagnose gesteld door de bedrijfsarts
(nekpijn, pijn in bovenste extremiteiten of RSI). Volgens de bedrijfsarts waren de
klachten in bijna alle gevallen gerelateerd aan het werk. Bij een redelijk deel van de
populatie (eenderde) waren de klachten volgens de bedrijfsarts (mede) veroorzaakt
door het feit dat men doorging met werken ondanks de pijn, of dat men zijn eigen
grenzen niet kende. De beeldvorming in de media en de maatschappij, dat veel
mensen zich RSI inbeelden en elkaar RSI aanpraten, wordt dus niet ondersteund
door het huidige onderzoek. Conflicten en belasting in de privé-sfeer speelden vol-
gens de bedrijfsartsen geen belangrijke rol bij het ontstaan van klachten in de on-
derzoekspopulatie.
Binnen twee maanden na de eerste verzuimdag had 65% van de populatie een fysi-
otherapeut bezocht, 13% een specialist en 2% een psycholoog. Pijnstillers werden
door 60% van de populatie gebruikt. De bedrijfsarts gaf aan 21% van de respon-
denten het advies om totale rust te houden, aan 52% van de populatie gaf deze het
advies gedoseerd te bewegen en aan 13% te gaan sporten. Zeven procent werd door
de bedrijfsarts doorverwezen voor nadere diagnostiek, 11% naar een tweedelijns
voorziening (zoals een RSI-trainingscentrum). Aan 41% van de populatie gaf de
bedrijfsarts het advies aan het werk te gaan of (als men nog gedeeltelijk werkte)
aan het werk te blijven.

Mannen versus vrouwen

Uit de vergelijking tussen vrouwen en mannen bleek dat vrouwen meer klachten en
meer beperkingen rapporteerden dan mannen en dat ze ook iets vaker volledig ver-
zuimden, vaker een fysiotherapeut bezochten en vaker pijnstillers gebruikten dan
mannen. Vrouwen werden echter veel minder vaak doorverwezen voor nadere dia-
gnostiek.



Specifieke versus aspecifieke diagnoses

Er waren geen verschillen tussen werknemers met aspecifieke diagnoses en werk-
nemers waarbij de bedrijfsarts een specifieke diagnose had gesteld in het aantal
mensen dat fysiotherapie of oefentherapie had gehad of in de adviezen die men
kreeg. Alleen het advies om te gaan sporten en het advies om aan het werk te gaan
of te blij ven werd vaker aan de populatie met aspecifieke klachten gegeven. Werk-
nemers met aspecifieke aandoeningen waren wel ontevredener over de bedrijfsarts
dan de werknemers met specifieke aandoeningen.
We kunnen dus concluderen dat er weinig verschillen bestaat in hoe bedrijfsartsen
mensen met aspecifieke en specifieke diagnoses benaderen, behandelen en door-
verwijzen. De verwachting dat pijnstillers, mitella's en operaties in de groep met
specifieke diagnoses vaker zouden voorkomen dan in de groep met aspecifieke
diagnoses wordt niet bevestigd. Oefentherapie en fysiotherapie blijken ook even-
veel voor te komen bij beide groepen. Het is belangrijk deze resultaten mee te ne-
men in discussies over richtlijnen en diagnosestelling bij RSI.

Beeldschermwerkers versus andere beroepen

Beeldschermwerkers verzuimden minder vaak volledig dan niet-beeldschermwer-
kers. Logische bevindingen in deze groep zijn, in verband met het zittend werk, het
hoger aantal behandelingen bij en verwijzingen naar een oefentherapeut Cesar of
Mensendieck en het hogere aantal adviezen om te gaan sporten. Bij beeldscherm-
werkers was het contact met de bedrijfsarts intensiever en werd er vaker doorver-
wezen naar andere hulpverleners. Er vond vaker afstemming tussen bedrijfsarts en
huisarts plaats, maar de beeldschermwerkers waren wel ontevredener over de be-
drijfsarts dan de werknemers zonder veel beeldschermwerk.

Belemmerende en bevorderende factoren volgens arts en werknemer

Aan bedrijfsarts en werknemer was gevraagd wat zij de belangrijkste belemme-
rende en bevorderende factoren voor terugkeer naar werk beschouwden. De be-
langrijkste belemmerende factoren waren zowel volgens de bedrijfsarts als volgens
de werknemers hoge fysieke belasting in het werk en lage fysieke belastbaarheid.
Een hoge fysieke belasting zal in dit geval dus veel repeterend werk en een hoge
statische belasting betekenen. Positief hiervan is dat beide factoren -tot op zekere
hoogte- beïnvloed kunnen worden, enerzijds door aanpassingen in het werk en
anderzijds door training en oefeningen. Uit het onderzoek blijkt dat aan de belast-
baarheid (met behulp van het advies om gedoseerd te bewegen) zeker aandacht
werd besteed, door bedrijfsartsen en uiteraard door fysio- en oefentherapeuten. Ook
blijkt uit dit onderzoek dat getracht werd de fysieke belasting te verminderen; in de
helft van de gevallen werden werkaanpassingen geadviseerd.
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De belangrijkste bevorderende factor voor terugkeer naar werk was de arbeidsmo-
tivatie van de werknemer. Hierover waren de bedrijfsarts en de werknemer het
eens. Het beïnvloeden van de arbeidsmotivatie is dus van groot belang, bijvoor-
beeld door werknemers bij het werk betrokken te houden en invloed te geven op de
manier van reïntegratie.

Mate van werkhervatting en voorspellers voor werkhervatting

Uit dit onderzoek blijkt dat de helft van de werknemers die op de eerste verzuim-
dag volledig verzuimden (en na één à twee maanden, op het moment van inclusie,
nog steeds verzuimden), ongeveer acht maanden later alweer volledig aan het werk
was. Vergeleken met een studie in Amerika (pransky, 1999) is dit een hoog per-
centage. Uit onderzoek naar de omvang van verzuim en arbeidsongeschiktheid
door RSI bleek ook dat het aandeel van WAO-intredes door RSI klein was ten op-
zichte van het totaal aantal nieuwe WAO-gevallen (Blatter et al., 2001), terwijl ver-
zuim door RSI hoog was.
Vrouwen bleken langzamer te hervatten, ook na correctie voor de ernst van de
klachten en andere factoren. Het is van belang dat er door onderzoekers en be-
drijfsartsen meer aandacht geschonken wordt aan dit fenomeen, om meer informa-
tie te krijgen over de mogelijke oorzaken hiervan. Overigens werd dit verschil in
hervatting tussen mannen en vrouwen niet gevonden bij ME/CVS-patiënten (Blat-
ter, concept) en werknemers die langdurig verzuimden door psychische klachten
(Houtman et al., 2002). Overige voorspellers voor een minder snelle werkhervat-
ting waren vooral niet-beïnvloedbare factoren als een parttime aanstelling (minder
dan 20 uur per week), samenwonen of getrouwd zijn, distale locatie van de klach-
ten (vooral pols) en de oorzaak van de klachten (te maken met inadequaat ziekte- of
herstelgedrag, hier door de artsen uitgelegd als 'grenzen niet kennen'). Het door-
verwezen zijn naar bepaalde therapeuten, het hebben ondergaan van behandelingen
of het uitvoeren van werkaanpassingen waren factoren die vaak geen associatie
vertoonden met werkhervatting, ook niet na correctie voor de ernst van de klachten.
Het doorverwijzen naar oefentherapie, begeleiding hebben gehad van andere the-
rapeuten (dan fysiotherapeut, oefentherapeut, psycholoog of specialist) en het advi-
seren van andere werktijden was wel geassocieerd met een snellere volledige werk-
hervatting. Verwij zen naar de huisarts was juist een voorspeller voor langzamere
volledige hervatting. Uit dit onderzoek komen dus weinig concrete aanbevelingen
voor acties voort, doordat weinig behandelingen en andere interventies gerelateerd
leken te zijn aan snellere hervatting. Wel lijken oefentherapie en aanpassen van
werktijden dus een positief effect te sorteren.
De kleine aantallen waarin de analyse van de voorspellende factoren is uitgevoerd,
noodzaakt een voorzichtige interpretatie van deze resultaten. Alleen grote effecten
kunnen waargenomen worden in onderzoek van een dergelijke omvang. De wei-
nige en eveneens kleinschalige onderzoeken die eerder uitgevoerd zijn naar voor-



spellende factoren voor verzuim door RSI konden overigens ook geen relatie aan-
tonen tussen interventies en werkhervatting (Himmelstein et al., 1995; Pransky et
al., 1999).
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1. Inleiding

In de Nederlandse literatuur wordt gevonden dat 20% tot 30% van de werknemers
langdurige of regelmatig voorkomende klachten heeft aan nek, schouder of arm,
die gerelateerd zijn aan het werk (RSI) (Blatter et al., 2000; Gezondheidsraad,
2000). Voor sommige industrietakken is dit zelfs hoger. Echter, niet al deze klach-
ten zijn even ernstig. Recentelijk is bekend geworden dat in Nederland ongeveer de
helft van de werknemers met klachten van nek, schouder en arm hiervoor medicij-
nen neemt of ermee naar een huisarts, specialist of fysiotherapeut gaat. Van alle
werknemers verzuimt 8% (in een jaar) tijdelijk of langdurig door RSI-klachten, 2%
verzuimt langer dan vier weken, en 4 op de 10.000 werknemers belandt in de WAO
door RSI (Blatter et al., 2001). Doordat het hier gaat om een chronische aandoe-
ning, waarvoor de beste therapie vooralsnog onduidelijk is (Konijnenburg et al.,
2001; Piligian et al., 2000) en die tevens voor een belangrijk deel gerelateerd is aan
het werk, zijn preventie van chroniciteit, herplaatsing en reïntegratie moeilijk en in
de huidige praktijk vooral een proces van 'trial and error'. Een betere karakterise-
ring van de RSI-patiënten en een beter inzicht in de huidige praktijk van sociaal
medische begeleiding en in de factoren die ervoor zorgen dat de klachten chronisch
worden, kunnen leiden tot een verbeterde arbeidsparticipatie van deze nieuwe
groep chronisch zieken.
Ondanks het schaarse aantal studies naar de effectiviteit van behandelingen van
specifieke aandoeningen aan arm en nek, zoals tendinitis, epicondylitis en cubitaal
tunnel syndroom, is hierover wel redelijke consensus bereikt (Gezondheidsraad,
2000). Voor sommige van deze diagnoses is in Nederland dan ook een standaard
van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) beschikbaar. De situatie voor
aspecifieke klachten is veel minder consistent. Er is in Nederland weinig onderzoek
bekend naar de praktijk van sociaal medische begeleiding door de bedrijfsarts bij
(aspecifieke) RSI-klayhten. Sluiter en Frings-Dresen (1999) voerden een vragen-
lijstonderzoek uit onder ruim 800 leden van de RSI-patiëntenvereniging. Hieruit
bleek dat 83% ooit fysiotherapie had gehad, 62% oefentherapie Cesar of Mensen-
dieck, dat rust en gedoseerd bewegen bij respectievelijk 97% en 90% was aangera-
den en dat 50% ooit medicatie had gehad. De meningen van de patiënten over de
effecten van de behandelingen waren over het algemeen ongunstig. In hoeverre de
populatie bestond uit personen met specifieke of aspecifieke diagnoses was niet
bekend. In de internationale literatuur zijn enkele beschrijvingen te vinden van de
curatieve en sociaal medische praktijk bij nek- en arrnklachten (Miller & Topliss,
1988; Pransky et al., 1999). De populaties verschillen echter te veel van de Neder-
landse situatie om bruikbare informatie te kunnen opleveren. Pransky et al. (2000)
beschreven het beloop van verzuim bij 70 werknemers die een aandoening aan nek
of arm hadden gehad. Een jaar na de melding van de aandoening bleek dat 35% in
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de tussentijd niet verzuimd had, dat 23% meer dan een maand had verzuimd en dat
10% helemaal niet gewerkt had. Na een jaar werkte 86%, waarvan 76% fulltime.
Voorspellers voor het chronisch worden van RSI-klachten zijn onderzocht door
Himmelstein et al. (1995) in een cross-sectioneel onderzoek bij 124 RSI -patiënten
en door Pransky et al. (1999) in een follow-up onderzoek bij dezelfde populatie.
Hoewel oorzaak-gevolg relaties niet onderzocht konden worden, concludeerden
Himmelstein et al. uit een vergelijking van werkende en verzuimende RSI-patiën-
ten dat het oplossen van conflicten en onder controle houden van pijn een positief
effect zouden kunnen hebben op werkhervatting. De prospectieve analyse van 112
patiënten, enkele jaren later, liet geen relaties zien tussen uitgevoerde interventies
enerzijds en werksituatie of vermindering van klachten anderzijds.
In een verkennend retrospectief onderzoek onder 50 patiënten met RSI-klachten
bleken een aspecifieke diagnose en ongunstige psychosociale factoren in het werk
of thuis (onoplosbare conflicten en dergelijke) belangrijke voorspellers voor lang-
durig verzuim. Volgens de auteurs waren deze conclusies statistisch echter niet
goed onderbouwd (Bonzani et al., 1997). Cole en Hudak publiceerden in 1996 een
literatuuronderzoek over het klinisch beloop en de prognose van aspecifieke werk-
gerelateerde klachten van nek en arm. De 13 gevonden studies waren geen van alle
methodologisch sterk genoeg om een meer dan zwakke onderbouwing te leveren.
Zwakke aanwijzingen waren er bijvoorbeeld voor een slechtere prognose bij
patiënten waarbij de klachten al lang aanwezig waren bij het eerste contact en, in
tegenstelling tot wat Bonzani et al. vonden, bij patiënten met specifieke aandoenin-
gen. Turner et al. bestudeerden 20 studies naar risicofactoren voor langdurig ver-
zuim. Deze studies hadden niet specifiek betrekking op chronische aandoeningen
van nek en arm, maar richtten zich op de lage rug en het bewegingsapparaat in het
algemeen (Turner et al., 2000). Oudere werknemers hadden over het algemeen een
slechtere prognose. De meeste studies konden geen relatie met geslacht aantonen
maar in de studies waar dat wel het geval was hadden vrouwen een slechtere prog-
nose. Hoe meer pijnklachten en functionele beperkingen er door de werknemer
gerapporteerd werden, des te slechter was de prognose. Er werden geen overtui-
gende resultaten gevonden met betrekking tot arbeidsgerelateerde factoren zoals
arbeidsverleden, fulltime of parttime werk, bedrijfsgrootte en lichamelijke belas-
ting. Wel werden aanwijzingen gevonden voor een relatie tussen de hoogte van het
inkomen of de uitkering en werkhervatting (hoe hoger het inkomen, des te minder
snel de terugkeer naar werk). Ook bleken psychologische factoren, zoals een hoge
score op een hysterie schaal en het hebben ervaren van stress, werkhervatting te
vertragen. Kort samengevat kunnen we concluderen dat er zwakke aanwijzingen
zijn dat psychosociale factoren, langdurige aanwezigheid van klachten, pijn, beper-
kingen, inkomen en stress de werkhervatting voorspellen.
Beide auteurs beëindigen hun artikelen met uitgebreide aanbevelingen om de kwa-
liteit van de studies te verhogen. Zo bevelen Cole en Hudak (1996) aan in het ver-
volg studies uit te voeren met heldere definities voor de patiënten, meerdere fol-
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low-up meetmomenten, meerdere uitkomstmaten en multivariate analysemethoden.
Ook vinden zij dat variabelen als duur en ernst van de klachten meegenomen moe-
ten worden. Turner et al. (2000) raden aan onderzoek te doen met specifieke
patiëntenpopulaties, onderscheid te maken tussen vroege en late voorspellers, en
variabelen als werkkarakteristieken, werkaanpassingen, familieomstandigheden en
interactie met hulpverleners mee te nemen.
Het onderzoek dat in dit rapport gepresenteerd wordt, is een longitudinaal onder-
zoek naar de sociaal medische praktijk en determinanten van langdurig verzuim
door pijn in nek of arm. Gegevens zijn op twee meetmomenten verzameld, zowel
bij de werknemer als bij de bedrijfsarts van de werknemer. Informatie werd verza-
meld over de ernst van de klachten en beperkingen, de persoon (omgaan met pijn,
nauwgezetheid), het werk, de behandelingen en werkaanpassingen, en de tevreden-
heid over de bedrijfsarts. De vraagstellingen van het onderzoek luiden:
1. Wat is de huidige praktijk van sociaal medische begeleiding en reïntegratie van

werknemers die verzuimen door RSI-klachten?
2. Welke factoren, zoals ziektekenmerken, werkkenmerken, privé-omstandighe-

den, persoonskenmerken, medische gegevens en aspecten van sociaal medi-
sche begeleiding, voorspellen langdurig verzuim door RSI-klachten?



2. Methoden

2.1 Onderzoeksopzet

Het onderzoek is een prospectieve cohort-studie. Het cohort bestond uit werkne-
mers met geheel of gedeeltelijk verzuim door pijnklachten in arm en/of nek, die
door bedrijfsartsen afkomstig uit twee arbodiensten ingesloten zijn in het onder-
zoek. Van één arbodienst participeerden in principe alle bedrijfsartsen; van de an-
dere participeerden de bedrijfsartsen van twee vestigingen. Het cohort van werk-
nemers werd tweemaal benaderd met een vragenlijst: bij aanvang van het onder-
zoek, één à twee maanden na de eerste verzuimdag (TO), en zes maanden na aan-
vang van de studie, zeven à acht maanden na de eerste verzuimdag (Tl). De be-
drijfsartsen vulden over elke ingesloten cliënt eveneens tweemaal een korte vra-
genlijst in, op hetzelfde tijdstip als de werknemer. In de tweede ronde zijn rappel-
brieven verzonden aan bedrijfsartsen en werknemers; in de eerste ronde was dit
voor de werknemers niet mogelijk omdat we niet over de adressen van de werkne-
mers beschikten.

2.2 Inclusie van onderzoekspopulatie

Aan 340 bedrijfsartsen, verspreid over twee grote arbodiensten, waren onderzoeks-
pakketten verstrekt. Iedere bedrijfsarts ontving zeven enveloppen met een vragen-
lijst voor de werknemer, een informatiefolder voor de werknemer, een toestem-
mingsformulier voor de werknemer (voor het opvragen van gegevens bij de be-
drijfsarts en het geven van naam, adres en woonplaats) en een vragenlijst voor de
bedrijfsarts. Elke bedrijfsarts kreeg een informatiefolder waarin onder andere de
inclusiecriteria waren opgenomen. Voorafgaande aan het onderzoek werden pre-
sentaties over het onderzoek gehouden op meerdere vestigingen van de arbodien-
sten. De aanvraag tot deelname die aan de bedrijfsartsen werd gestuurd, was verge-
zeld van een schrijven van de directie van de arbodiensten.
Werknemers werden ingesloten nadat zij hun eerste consult bij een aan het onder-
zoek participerende bedrijfsarts hadden gehad. Inc1usiecriteria waren:

geheel of gedeeltelijk verzuim;
niet langer dan zes weken geleden uitgevallen uit het werk;
diagnose vallend onder lijst met CAS-codes of via een beslisboom met uitslui-
tingscriteria (zie bijlage).

Exc1usiecriteria waren:
half j aar voorafgaand aan het eerste consult met (ongeveer) dezelfde diagnose
verzuimd hebben;
oorzaak van de aandoening of pijn was een ongeval, blessure of (aangeboren)
ziekte zoals reuma of diabetes.
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2.3 Vragenlijsten

De eerste vragenlijst (op TO) voor werknemers bestond uit vragen over ernst, aard
en begin van de klachten (afgeleid van Sluiter en Frings-Dresen, 1999) en beper-
kingen (afgeleid van DASH, Hudak et al., 1996), beloop van het verzuim, werk-
kenmerken zoals beroep, uit te voeren taken en fysieke en psychosociale belasting
in het werk (Job Content Questionnaire, Karasek, 1985; Maslach Bumout Inven-
tory, Schaufeli, 1990), aanpassingen in het werk, privé-omstandigheden, hobby's,
persoonskenmerken zoals mate van kinesiofobie oftewel bewegingsvermijdingsge-
drag (Tamp a Scale of Kinesiophobia, Kori et al., 1990, Vlaeyen et al., 1995) en
nauwgezetheid/perfectionisme (NEO-PI, Costa en McCrae, 2000), zorggebruik en
mate van tevredenheid over de bedrijfsarts (Verbeek et al., 2002), aard en duur van
eventuele therapie. Van de antwoorden met betrekking tot beperkingen, kinesiofo-
bie, nauwgezetheid en tevredenheid werden schalen geconstrueerd. Deze schalen
hadden alle een redelijke (tussen 0,60 en 0,80) of hoge (boven 0,80) betrouwbaar-
heid (De Heus et al., 1995) (zie tabel 2.1).

Tabel 2.1 Betrouwbaarheid van geconstrueerde schalen
aantal items Cronbach's Alpha

Ernst van beperkingen
Kinesiofobie (bang te bewegen)
Nauwgezetheid/perfectionisme
Ontevredenheid bedrijfsarts

21
17
12
14

0,97
0,63
0,75
0,94

De vervolgvragenlijst (op Tl) voor werknemers bestond voor het grootste deel uit
vragen die ook al in de eerste lijst gesteld waren, zoals vragen over de ernst en aard
van de klachten, zorggebruik, mate van tevredenheid over de bedrijfsarts en
werkaanpassingen. Toegevoegd werden vragen over het verloop van het verzuim
en over ervaren belemmerende of bevorderende factoren bij terugkeer naar het
werk.
De eerste vragenlijst voor de bedrijfsarts bevatte vragen over de eerste verzuimdag,
diagnose(s) die gesteld werd(en), de diagnosestelling en door de arts gepercipieerde
oorzaken van de klachten, de voorgestelde aanpak en inschatting van hervatting.
Een deel van de tweede vragenlijst voor de bedrijfsarts bevatte ongeveer dezelfde
vragen als de eerste, zoals de diagnose die (uiteindelijk) gesteld werd, behandelin-
gen die de werknemers gehad hadden, aanpassingen in het werk die gedaan waren
en een inschatting van het tijdstip van hervatting. Vragen die waren toegevoegd
gingen over het verloop van het verzuim en de rol van belemmerende en bevorde-
rende factoren voor de terugkeer naar werk.



2.4 Statistische analyses

Voor de beschrijvende analyses van de praktijk van sociaal medische begeleiding
zijn percentages en schaalgemiddeldes gepresenteerd voor de populatie RSI-
patiënten in zijn geheel en apart voor mannen en vrouwen, werknemers met speci-
fieke en aspecifieke klachten (zie bijlage I voor definities) en werknemers met
beeldschermwerk (meer dan 4 uur per dag) en zonder beeldschermwerk. Om aan te
geven of er statistisch significante verschillen tussen deze subgroepen bestonden,
zijn verschillen met een p-waarde tussen 0,05 en 0,10 aangeduid met '\1 wanneer
het een lager percentage of gemiddelde en 1:::. wanneer het een hoger percentage of
gemiddelde betrof. Verschillen met een p-waarde lager dan 0,05 zijn aangeduid
met respectievelijk T en ..... Pearson chi-kwadraat p-waardes zijn gebruikt; alleen
bij kleine aantallen (verwachte aantallen kleiner dan 5), werd een exacte p-waarde
berekend (Fisher) bij twee bij twee tabellen.
Voor de analyse van voorspellers van werkhervatting, zijn het aantal dagen vanaf
de eerste verzuimdag tot aan volledige werkhervatting berekend. De werkhervat-
tingsdata en werkhervattingspercentages waren gerapporteerd door de bedrijfsarts.
De gemiddelde duur tot werkhervatting is berekend voor de totale populatie en
voor de verschillende categorieën van de onafhankelijke variabelen. De onafhan-
kelijke variabelen zijn voornamelijk gegevens die gemeten zijn op TO en soms
gegevens die gemeten zijn op Tl. Door het kleine aantal respondenten waarvan
zowel op TO als op Tl gegevens aanwezig zijn, is de statistische power van die
analyses laag. Dit betekent dat de resultaten minder snel statistisch significant zijn
dan wanneer dezelfde resultaten met grotere aantallen respondenten gevonden zou-
den zijn. De determinanten die in de univariate analyses een statistisch significant
effect (p'<û, 10) lieten zien, zijn meegenomen in de multivariate analyses (survival-
techniek met behulp van Cox proportional hazards analyses). De ernst van de
klachten en beperkingen zijn standaard opgenomen in de regressievergelijking,
omdat deze de relatie tussen behandeling of werkaanpassingen enerzijds en werk-
hervatting anderzijds kunnen beïnvloeden.
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3. Resultaten

3.1 Logistiek en respons

In totaal waren aan 340 bedrijfsartsen 2.380 vragenlijstpakketten verstrekt. De in-
clusieperiode omvatte zeven maanden voor één arbodienst en respectievelijk zes en
vijf maanden voor de twee regionale afdelingen van de andere arbodienst. In die
periode zijn 163 werknemersvragenlijsten (eerste ronde) ontvangen en 178 be-
drij fsartsenvragenlij sten. Van 150 werknemers was zowel werknemers- als be-
drijfsartseninformatie binnengekomen. Deze patiënten waren aangeleverd door 48
bedrijfsartsen. De non-respons onder bedrijfsartsen was hoog; veel vestigingen
deden in zijn geheel niet mee. We verwachten dat er dus vooral selectieve inclusie
heeft plaatsgevonden op het niveau van de bedrijfsarts of vestiging, maar niet op
het niveau van diagnose, beroep of geslacht. In de instructie voor de bedrijfsartsen
was aangegeven dat niet alleen beeldschermwerkers in aanmerking kwamen voor
inclusie, maar dat werknemers uit de totale Nederlandse werkende populatie af-
komstig mochten zijn. De onderzoekspopulatie is dan ook werkzaam in meerdere
beroepen.

3.2 De praktijk van sociaal medische begeleiding bij werknemers
die verzuimen met RSI-klachten, naar geslacht, diagnose en
beeldschermwerk

3.2.1 Algemene karakteristieken

In tabel 3.1 is de onderzoekspopulatie gekarakteriseerd. Behalve voor de totale
populatie zijn de gegevens ook uitgesplitst naar geslacht, diagnose en beeldscherm-
werk. Te zien is onder andere dat de onderzoekspopulatie voor iets meer dan drie
kwart bestond uit vrouwen, dat de gemiddelde leeftijd 37 jaar was, bijna de helft
een MBO of voortgezette opleiding had gehad, bijna drie kwart getrouwd was of
samenwoonde en ongeveer 40% de zorg voor thuiswonende kinderen had. Ondanks
dat de populatie in een variëteit aan beroepen werkzaam was, had toch bijna 40%
een baan in de administratieve sector. Verder werkte iets meer dan de helft 36-40
uur. De gemiddelde quetelet-index in de populatie is 24,7; dit is vergelijkbaar met
de quetelet-index in de Nederlandse bevolking (Ooijendijk et al., 2002).
Tussen respondenten met aspecifieke en specifieke diagnoses en tussen beeld-
schermwerkers en niet-beeldschermwerkers werden verschillen in leeftijd, oplei-
ding en privé-omstandigheden gevonden. Zo waren patiënten met specifieke dia-
gnoses relatief ouder dan patiënten met aspecifieke diagnoses, minder vaak alleen-
wonend en vaker getrouwd, en waren beeldschermwerkers relatief jonger dan niet-
beeldschermwerkers, vaker alleenwonend en minder vaak getrouwd. Deze bevin-
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dingen waren aan elkaar gerelateerd: werknemers met aspecifieke diagnoses had-
den vaker beeldschermwerk dan werknemers met specifieke diagnoses.

Tabel 3.1 Algemene karakteristieken van de totale populatie en uitgesplitst naar geslacht,
diagnose en beeldschermwerk'
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Geslacht vrouw n.v.1. n.v.1. 77% 80% 76% 79% 77%
Leeftijd Igemiddelde) 39,6 36,8 35,2 ~41,1 39,6 T 35,0 37,5
Opleiding

Lagere school/LBO 22% 34% 25% ~44% 51% T 8% 31%
MBO/Voortgezet 46% 48% 50% 42% 42% 54% 47%
HBO/WO 32% \718% 25% 15% 7% ~ 38% 22%

Alleenwonend 24% 19% 24% \713% 14% ~ 27% 20%

Getrouwd/samenwonend 70% 73% 65% ~ 82% 80% T 62% 72%
Zorg voor thuiswonende kinderen 22% ~46% 37% 45% 51% T 27% 41%
Quetelet -index Ikg/m2) 25.4 24,5 24,1 b,.25,5 25,5 T 23,8 24.7

Beroep
Professioneel/medisch 32% T 14% 21% 11% 13% b,.24% 18%

Administratief 16% ~46% 48% T 30% 16% ~ 65% 39%
Commercieel 5% 8% 6% 11% 11% 4% 8%
Dienstverlening 16% 24% 16% b,.28% 40% T1% 22%

Ambachtelijk/industrieel 30% T 8% 9% ~ 20% 20% T 5% 13%
Hoeveel uur werkt Ie) u officieel?

36-40 uur 92% T 44% 60% 48% 41% ~ 71% 55%
28 tot 35 uur 8% 18% 14% 14% 18% 13% 16%
20 tot 27 uur 0% ~ 21% 19% 14% 19% 12% 16%
Minder dan 20 uur 0% ~ 18% 6% ~ 23% 22% T4% 14%

Beeldschermwerk > 4 u/dag 43% 48% 60% T25% n.v.1. n.v.1. 47%
Diagnose specifiek 33% 38% n.v.1. n.v.1. 52% T 20% 36%
50 % of meer verbeterd in
werkhervattingspercentage; TO> Tl 67% 52% 56% 54% 65% T41% 55%

IT en. : p<O,05;" en /).: p<O,10

De vrouwen waren minder hoog opgeleid dan de mannen; beeldschermwerkers
waren hoger opgeleid dan niet-beeldschermwerkers en patiënten met specifieke
diagnoses waren lager opgeleid dan patiënten met aspecifieke diagnoses. Het be-
roep en het aantal uren dat men per week werkte verschilde eveneens tussen de
subgroepen: vrouwen hadden vaker administratieve beroepen en parttime banen
dan mannen. Ook beeldschermwerkers hadden vaker parttime banen dan niet-
beeldschermwerkers. Werknemers waarbij een specifieke diagnose was gesteld
hadden vaker industriële en dienstverlenende beroepen dan werknemers met een
aspecifieke diagnose.



3.2.2 Diagnose, klachten en beperkingen

In tabel 3.2 zijn de diagnose en aard van de klachten van de onderzoekspopulatie
weergegeven. De gegevens zijn voor de totale populatie gepresenteerd, maar tevens
apart voor mannen en vrouwen, voor respondenten met specifieke en aspecifieke
diagnoses, en voor beeldschermwerkers (respondenten die vier uur per dag of meer
beeldschermwerk uitvoeren) en respondenten met andere beroepen.
Met betrekking tot de medische karakteristieken van de populatie is te zien dat de
'diagnose' RSI van schouder/bovenarm door de bedrijfsarts het meest gesteld was
(in 40% van de gevallen); daarna volgden RSI van elleboog/onderarm (29%), epi-
condylitis lateralis (22%), RSI van pols/hand (22%), pijn in bovenste extremiteiten
(21%) en aspecifieke nekpijn (19%). Bij 36% van de populatie was tenminste één
specifieke diagnose gesteld; bij het merendeel waren dus alleen aspecifieke diagno-
ses gesteld.
De meest voorkomende, door de werknemers gerapporteerde klachten waren
schouderklachten: door 73% van de respondenten werd gerapporteerd dat zij meer
dan vier dagen per week schouderklachten hadden. Bovenarm- en onderarmldach-
ten werden daarna het meest gerapporteerd (63%); hand-/vingerklachten werden
door 56% gerapporteerd, nekklachten door 51% en elleboogklachten door 47%. Dit
is niet dezelfde volgorde van vóórkomen als wanneer klachten in de algemene po-
pulatie worden onderzocht; nekklachten zijn dan namelijk het meest voorkomend
(Blatter & Bongers, 1999). Opvallend is dat vrouwen meer klachten in de nek rap-
porteerden (of vaker langdurige klachten) dan mannen. Respondenten met speci-
fieke diagnoses hadden significant meer elleboog- en onderarmldachten dan res-
pondenten met aspecifieke diagnoses. Dit lijkt te verklaren uit het feit dat de groep
specifieke diagnoses voor het grootste deel uit epicondylitis lateralis en medialis
bestond.
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Tabel 3.2 Diagnose en klachten één tot twee maanden na eerste verzuimdag (TO)1
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Diagnoses (meerdere mogelijk)
Aspecifieke nekpijn 6% "'24% 22% 14% 19% 21% 19%
Pijn bovenste extremiteiten 30% 21% 27% T 11% 16% "'31% 21%
RSI schouder/bovenarm 27% ,6.44% 52% T 18% 38% 44% 40%

RSI elleboog/onderarm 33% 27% 32% 23% 19% "'39% 29%
RSI pols/hand 21% 21% 31% T 5% 14% ... 30% 22%
Discopathie cervicaal 0% 1% 0% 2% 1% 0% 1%
Cervicobrachiaal syndroom 6% 7% 0% ... 18% 5% 9% 7%
Adhesieve capsulitis 0% 5% 0% "'9% 6% 1% 3%
schouder
Epicondylitis lateralis 18% 24% 0% ... 61% 34% T 9% 22%
Epicondylitis medialis 9% 9% 0% ... 23% 11% 6% 8%
Carpale tunnel syndroom 3% 1% 0% ... 5% 3% 0% 2%
Andere diagnose 3% 9% 8% 8% 9% 7% 8%

Klachten minstens 4 tot 7 dagen per week
Nek 32% ... 56% 47% 54% 48% 54% 51%
Schouder 65% 75% 70% 79% 79% 68% 73%
Bovenarm 64% 62% 61% 71% 67% 58% 63%
Elleboog 38% 49% 35% ... 67% 53% 41% 47%
Onderarm 64% 63% 55% ... 81% 65% 62% 63%
Pols 31% 49% 47% 45% 38% 51% 45%
Hand/vinger 52% 57% 51% 66% 56% 57% 56%

1 T en A :p<O,05;" en 1:::..: p<O,10

In tabel 3.3 zijn gegevens gepresenteerd over de werkgebondenheid van de klach-
ten en ernst van de beperkingen. Volgens de werknemers had 88% van de klachten
met het werk te maken, wat gedefinieerd was als kortdurende of langdurige over-
belasting door inspanningen tijdens het werk, of kortdurende of langdurige werk-
druk. Aspecifieke aandoeningen waren volgens de werknemers zelf vaker het ge-
volg van het werk dan specifieke aandoeningen (92% versus 77%). Aan de werk-
nemers was gevraagd of er naast de RSI-klachten ook andere redenen waren voor
het verzuim. Door 11% werden psychische klachten/werkdruk genoemd, door
eveneens 7% problemen door conflicten/relatieproblemen, door 12% andere bewe-
gingsapparaatklachten en door 5% ademhalings- of hoofdpijnklachten. Er werden
geen statistisch significante verschillen tussen subgroepen gevonden.
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Tabel 3.3 Oorzaak klachten en ernst van de beperkingen volgens werknemer één tot twee
maanden na eerste verzuimdag (TOP
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Klachten volgens werknemer
met werk te maken 89% 87% 92% T 77% 86% 91% 88%
Andere klachten of redenen voor verzuim (meerdere mogelijk)

Ademhaling/hoofdpijn 3% 6% 5% 5% 3% 5% 5%
Bewegingsapparaat 8% 13% 9% 11% 12% 12% 12%
Psychisch/werkdruk 8% 11% 9% 14% 8% 14% 11%
Conflicten/relatie 8% 7% 4% 11% 8% 7% 7%
Geen andere klachten 81% 77% 83% 73% 80% 76% 78%

Ernst van beperkinqerr' 2,18 À 3,11 2,82 ~3,13 2,96 2,86 2,91

1 T en"': p<O,05; Ven 1::;.: p<O,10
2 O=geen probleem, 5=zeer ernstig

De ernst van de beperkingen ten gevolge van de klachten was gemeten met een lijst
van 21 activiteiten, zoals het openen van een dichtgeschroefde pot, schrijven, om-
draaien van een sleutel en het dragen van een boodschappentas. Deze lijst was
afgeleid van de DASH (Hudak et al., 1996). Men moest daarbij aangeven of men
geen probleem had, een klein probleem, een probleem, een ernstig probleem of dat
het onmogelijk was de activiteit uit te voeren. Op basis van het totaal aan
activiteiten is een schaal geconstrueerd, waarop men gemiddeld 2,91 scoorde (tabel
3.3). Vrouwen rapporteerden beduidend meer beperkingen dan mannen
(schaalscore van 3,11 versus 2,18), zowel op TO als op Tl; werknemers met
specifieke diagnoses hadden iets meer beperkingen dan werknemers met
aspecifieke diagnoses.

De onderzoekspopulatie bestond voor iets meer dan drie kwart uit vrouwen

De 'diagnose' RSI van schouder/bovenarm was door de bedrijfsarts het meest
gesteld (in 40% van de gevallen) en bij 36% van de populatie was tenminste
één specifieke diagnose gesteld

Door 11% werden psychische klachten/werkdruk genoemd, door 7% proble-
men door conflicten/relatieproblemen als bijkomende oorzaak van het ver-
zuim
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3.2.3 Persoonlijkheidsfactoren

Met behulp van een lijst met 17 vragen is gemeten hoe de respondenten met hun
pijn en letsel omgingen (tabel 3.4): bijvoorbeeld of men beweging vermeed om pijn
te verminderen, dacht dat beweging gevaarlijk was en of men dacht dat pijn in-
'houdt dat er letsel is (Kori, 1990; Vlaeyen et al., 1995). Een hoge score betekent
dat men zeer bang is om te bewegen. Dit wordt ook wel kinesiofobie genoemd. De
gemiddelde score in de populatie was 2,33; dus hoger dan de 2,18' die gevonden
werd in een populatie van patiënten met chronische lage rugklachten (Vlaeyen et
al., 1995). Er werden geen verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen, res-
pondenten met specifieke en aspecifieke diagnoses en beeldschermwerkers en niet-
beeldschermwerkers.
De mate van perfectionisme (nauwgezetheid) in het werk en het dagelijks leven, is
gemeten met 12 vragen over gewetensvol zijn, systematisch, productief, betrouw-
baar, een uitblinker, waarbij de vijf antwoordmogelijkheden varieerden van hele-
maal mee eens tot helemaal niet mee eens. Een hoge score betekent een grote
nauwgezetheid. De gemiddelde score van de populatie was 3,08, wat iets lager is
dan de gemiddelde score van 97 Belgische vrouwen met RSI-klachten die in de
verpakkings- en assemblage-industrie werkzaam waren. Een score boven de 3,1i
wordt overigens als hoog beschouwd (Malchaire et al., 1999), waaruit opgemaakt
kan worden dat de mate van perfectionisme in de populatie redelijk hoog was. Tus-
sen de subgroepen werden slechts kleine verschillen gevonden: respondenten met
specifieke diagnoses en niet-beeldschermwerkers waren iets nauwgezetter dan de
andere groepen.

Tabel 3.4 Kinesiofobie en perfectionisme één tot twee maanden na eerste verzuimdag (TO)1
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Kinesiofobie (bang te bewegen)2 2,38 2,32 2,33 2,37 2,37 2,30 2,33
Perfectionisme/nauwgezetheid2 3,03 3,10 3,06 .6,3,19 3,16 T 2,99 3,08

1 T en.: p<O,05;" en .6,: p<O,10
2 gemiddelde op een schaal van 1 tot 4 (kinesiofobie) en 0 tot 4 (perfectionisme); 4=zeer bang/perfectionistisch

I na omrekening van het gepresenteerde resultaat van 37 (codering van 17 tot 68)
2 na omrekening van het oorspronkelijke afkappunt van 38 (schaal tussen 0 en 48)



3.2.4 Psychosociale factoren en emotionele uitputting op het werk

Psychosociale factoren op het werk zijn gemeten met behulp van meerdere vragen
waarvan schaalscores zijn berekend (tabel 3.5). Taakeisen in het werk werden na-
gevraagd met behulp van vragen over hard moeten werken, snel moeten werken,
genoeg tijd hebben om het werk af te maken. De gemiddelde score in de populatie
van werknemers die verzuimden met pijn in arm en nek was 14,25. Vergeleken met
de score in een populatie van werkenden zonder verzuim of specifieke klachten
(12,97) is dit relatief ongunstig (SMASH, Van den Heuvel, 2002; Ariëns, 2001).
Vaardigheidsmogelijkheden waren nagevraagd met vragen over nieuwe dingen le-
ren, eisen over vakbekwaamheid en het ontwikkelen van vakbekwaamheid. De
situatie was hier iets ongunstiger dan de situatie van de eerdergenoemde werkende
populatie (14,09 in PAN en 14,52 in SMASH). Autonomie werd gemeten met vra-
gen over vrijheid om te beslissen wat er gebeurt en hoe men het werk doet; sociale
steun van leiding en collega's met vragen over interesse, samenwerking, aandacht
en vriendelijkheid van chef en collega's. Ook op deze drie factoren scoorden de
verzuimende werknemers uit het huidige onderzoek vergelijkbaar of slechts iets
ongunstiger dan de werknemers uit het SMASH onderzoek (SMASH: respectieve-
lijk 8,18; 10,91 en 12,03).
Vrouwen bleken minder vaardigheidsmogelijkheden en minder autonomie op het
werk te hebben dan mannen.

Tabel 3.5 Psychosociale factoren en emotionele uitputting één tot twee maanden na eerste
verzuimdag (TO)1
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Psychosociale risicofactoren
Taakeisen/ 13,97 14,33 14,31 13,97 14,29 14,28 14,25
Vaardigheidsmogelijkheden3 15,21 T 13.76 14,22 13.76 13,88 14,33 14,09
Autonomie4 8,77 T 7,87 8,15 7,90 7,99 8,18 8,08
Sociale steun chef 10,47 10,27 10,49 10,13 10,52 10,13 10,32
Sociale steun coliega'sS 12,25 11,99 12,05 12,05 12,11 12,04 12,05

Emotionele uit~uttin96 0,28 0,34 0,34 0,27 0,28 .... 0,39 0,33
' .. en a :p<O,05; "y en 1::.: p<O,10
2 5=/aag, 20=zeer hoog (ongunstig)
3 5=/aag, 20=zeer hoog (gunstig)
4 3=/aag, 12=zeer hoog (gunstig)
5 4=laag, 16=zeer hoog (gunstig)
6O=niet uitgeput, 1=zeer uitgeput

Emotionele uitputting op het werk was gemeten met vragen over onder andere
mentaal uitgeput zijn aan het eind van de werkdag, opgebrand zijn, leeg zijn en
vermoeid (tabel 3.5). De gemiddelde score was 0,33. Vergeleken met de SMASH

15



16

populatie (0,18) en een referentiebestand van ruim 11.000 werknemers (0,19;
Blatter et al., 2002) was de emotionele uitputting een stuk hoger in de huidige
populatie verzuimende werknemers. Beeldschermwerkers scoorden ongunstiger op
emotionele uitputting dan niet-beeldschermwerkers.

De werknemers die verzuimden met pijn in arm en nek scoorden relatief on-
gunstig met betrekking tot:

o Kinesiofobie (bang om te bewegen), vergeleken met patiënten met chroni-
sche lage rugklachten

o De taakeisen in het werk, vergeleken met werkenden zonder verzuim of
specifieke klachten

o De emotionele uitputting, vergeleken met werkenden zonder verzuim of
specifieke klachten

3.2.5 Verzuim

Aan de onderzoeksgroep was gevraagd of men eerder had verzuimd om dezelfde
reden als men nu verzuimde (tabel 3.6). Dit bleek voor 27% van de populatie het
geval te zijn. Dit geeft aan dat een groot deel van de patiënten chronische RSI-
patiënten zijn en dat het niet uitgesloten is dat een deel van de populatie over enige
tijd wederom met RSI-klachten van het werk verzuimt. Verschillen tussen subgroe-
pen waren niet groot en niet statistisch significant.
Aan de bedrijfsarts was gevraagd wat het arbeidsongeschiktheidspercentage was op
de eerste verzuimdag van de werknemer. Hieruit bleek dat 76% van de populatie
volledig verzuimde, 19% gedeeltelijk en 5% niet had verzuimd. Ondanks dat ver-
zuim een inc1usiecriterium was voor deelname aan de studie, heeft een aantal be-
drijfsartsen dus ook werknemers met RSI-klachten ingesloten die niet verzuimden
maar bijvoorbeeld aangepast werk gingen doen. Vrouwen verzuimden iets vaker
volledig dan mannen; niet-beeldschermwerkers verzuimden veel vaker volledig dan
beeldschermwerkers.



Tabel 3.6 Verzuimgegevens één tot twee maanden na eerste verzuimdag (TOP
cc

Ln cc M
N 11 § Ln

a>
.......

U ..:.: 2: ~ .......
M '" '" u

2: '" ..:.: = 11
11 ~U') '" ;;; u 2: 2:
2: ;;; u ~ "'" ~ cc '" (ij
c '" Cl> ~ 'ü "'00 '0..:.:'" ~ra 0 ~u Cl> -g I1

cu .....q-
:;; :> Cl. ~~/\ 0

...: 2: Cl) ...: 2: t-

Eerder verzuimd om dezelfde redenen 21% 29% 26% 32% 29% 25% 27%
Verzuim eerste verzuimdag

Volledig 68% 79% 72% 82% 87% .., 63% 76%
Gedeeltelijk 23% 19% 22% 14% 10% À 32% 19%
Niet 10% ..,2% 6% 5% 3% 5% 5%

1" en ... : p<O,05; "en b_: p<O,10

Van de populatie had 27% eerder om dezelfde reden verzuimd als men nu
verzuimde

Niet-beeldschermwerkers verzuimden veel vaker volledig dan beeldscherm-
werkers

3.2.6 Diagnosestelling en oordeel bedrijfsarts over oorzaak van de klach-
ten

De symptomen die het meest genoemd waren als basis voor de diagnoses telling
(ingevuld door 99 artsen) waren pijn (68 keer), klachten in nek, schouder of arm
(14 keer) en tintelingen (8 keer) (niet in tabel gepresenteerd). In de overige geval-
len werd stijfheid, krachtverlies en beperkingen genoemd. In 44% van de gevallen
voerde de bedrijfsarts testen uit om, in combinatie met de symptoombeschrijving
van de werknemer, de diagnose te stellen (tabel 3.7). Om de specifieke diagnoses te
stellen was in 61% van de gevallen een of meerdere testen gebruikt; voor het stel-
len van de aspecifieke diagnoses was in 35% van de gevallen een of meerdere tes-
ten gebruikt. Testen die het meest werden genoemd door de 58 artsen die deze
vraag ingevuld hadden, waren provocatietesten (9 keer), algemeen lichamelijk on-
derzoek van de bovenste extremiteiten (9 keer), testen om bewegingsbeperking vast
te stellen (7 keer), functietesten (7 keer), weerstandstesten (6 keer) en drukpijntes-
ten (6 keer) (niet in tabel gepresenteerd).
In bijna alle gevallen waren de klachten gerelateerd aan het werk volgens de be-
drijfsarts: in 45% volledig en in 54% gedeeltelijk. Bij beeldschermwerkers waren
de klachten vaker volledig aan het werk gerelateerd dan bij niet-beeldschermwer-
kers (54% versus 38%). Volgens de bedrijfsartsen speelde bij 94% van de respon-
denten fysieke belasting op het werk een rol (vaker bij respondenten met specifieke
diagnoses en minder vaak bij beeldschermwerkers); bij 51% speelde psychosociale
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belasting een rol (relatief vaker bij beeldschermwerkers). Als psychosociale belas-
ting op het werk werd meestal werkdruk genoemd (53 keer), gebrek aan regelmo-
gelijkheden (18 keer) en sfeer (5 keer) (niet in tabel gepresenteerd) .

. Van de bedrijfsartsen antwoordde 35% 'ja' op de vraag of er sprake was van inade-
quaat ziekte- en herstelgedrag als (één van de) oorzaken van de klachten. Bijna alle
bedrijfsartsen die hierop een toelichting hadden gegeven (n=54) bedoelden hiermee
dat mensen hun grenzen niet kenden, geen nee konden zeggen, niet op tijd rustten
of dat zij te lang doorgingen met het werk, ondanks de pijn. Slechts enkele be-
drijfsartsen noemden andere zaken, zoals 'te vroeg hervat' (2 keer), 'slechte licha-
melijke conditie', 'lage verzuimdrempel' of 'is teveel met de ziekte bezig' (niet in
tabel gepresenteerd). Om de reden dat inadequaat ziektegedrag hier dus niet de
gebruikelijke betekenis van somatiseren of vermijdingsgedrag heeft, breiden we
deze term in het vervolg uit met' grenzen niet kennen'.
In 20% van de gevallen waren de klachten volgens de bedrijfsarts mede door fy-
sieke belasting thuis veroorzaakt en in 13% door problemen in de privé-sfeer. Er
waren geen statistisch significante verschillen tussen de subgroepen.

Tabel 3.7 Diagnosestelling en oorzaken volgens bedrijfsarts één tot twee maanden na eerste
verzuimdag (TOP
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Diagnosestelling op basis symptomen 94% 98% 98% 97% 97% 97% 98%
Diagnosestelling op basis van testen 53% 43% 35% .. 61% 45% 46% 44%
Klachten volgens bedrijfsarts werkgerelateerd

Nee 0% 3% 1% 3% 4% 0% 2%
Gedeeltelijk 52% 52% 50% 59% 58% 46% 54%
Volledig 48% 45% 49% 38% 38% .. 54% 45%

Klachten werkgerelateerd door fysieke
belasting 94% 93% 91% ,6. 98% 97% T 88% 94%
Klachten werkgerelateerd door
psychosociale belasting 52% 54% 55% 45% 43% .. 63% 51%
Klachten door inadequaat
ziekte/herstelgedrag/grenzen niet kennen 42% 36% 34% 38% 40% 35% 35%
Klachten door fysieke belasting thuis 21% 17% 18% 23% 18% 19% 20%
Klachten door problemen in de privé-sfeer 12% 14% 15% 11% 15% 11% 13%

1 T en Á : p<O,05;" en 1::..: p<O,10



In tabel 3.9 staat weergegeven hoe vaak men bedrijfs- en huisarts bezocht had.
Deze gegevens waren gerapporteerd door de werknemer zelf. Weergegeven is hoe-
veel werknemers vaker dan eenmaal een hulpverlener bezochten. Hiervoor is geko-
zen om de 'shoppers' in het medische circuit niet mee te tellen.
Van de werknemers die verzuimden met RSI -klachten bezochten er 41% de be-
drijfsarts meer dan een keer in de eerste twee maanden na uitval; 65% had in de zes
maanden erna de bedrijfsarts meer dan eens bezocht. In de eerste twee maanden
had 47% meer dan eens de huisarts gezien; ditzelfde percentage gold voor de peri-
ode van zes maanden daarna. Er was wel verschil tussen de subgroepen in de mate
van bedrijfsarts- en huisartsbezoek. Zo zagen meer beeldschermwerkers dan niet-
beeldschermwerkers hun bedrijfsarts, maar zagen zij hun huisarts minder vaak.
Vrouwen bezochten vaker dan mannen hun bedrijfsarts en hun huisarts, wat overi-
gens een algemeen verschijnsel is.
De tevredenheid over de bedrijfsarts was gemeten met behulp van 14 vragen die
onder andere betrekking hadden op het tonen van respect voor de werknemer, het
tonen van interesse, het hebben van ervaring en kundigheid, en het kunnen luiste-
ren. Op basis van de antwoorden op deze 14 vragen (vijf categorieën, variërend van
helemaal mee eens tot helemaal niet mee eens) is een schaalscore berekend, die
gemiddeld 2,20 was ten tijde van het afnemen van de eerste vragenlijst en 2,28 ten
tijde van de tweede vragenlijst. Hoe hoger de score, hoe ontevredener men is.
Werknemers met aspecifieke diagnoses bleken, vooral in de eerste periode, onte-
vredener over hun bedrijfsarts te zijn dan werknemers met specifieke diagnoses.
Dit is opvallend aangezien er weinig verschillen waren tussen specifieke en aspeci-
fieke diagnoses wat betreft de behandeling en werkaanpassingen, en de verschillen
die er waren gunstiger uitpakten voor de patiënten met aspecifieke diagnoses (zie
tabellen 3.8 tlm 3.10). Beeldschermwerkers bleken, eveneens in de eerste periode,
ontevredener dan niet-beeldschermwerkers, wat eveneens opvallend is omdat bij
beeldschermwerkers vaker behandelingen en werkaanpassingen hadden plaatsge-
had. Wanneer we naar enkele vragen afzonderlijk kijken, blijkt dat 8 maanden na
de eerste verzuimdag 14% van de populatie vindt dat de bedrijfsarts meer op het
belang van het bedrijf let dan op het belang van de patiënt, dat 8% vindt dat de be-
drijfsarts hem of haar dwingt aan het werk te gaan, dat 53% vindt dat de bedrijfs-

Volgens de bedrijfsarts speelde de psychosociale belasting bij 51% van de
populatie een rol in het ontstaan van de klachten

Volgens de bedrijfsarts speelde het 'grenzen niet kennen' bij 35% een rol in
het ontstaan van de klachten

3.2.7 Huisarts- en bedrijfsarts bezoek
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arts goede adviezen geeft over hoe om te gaan met klachten en dat 56% vindt dat
een goede behandeling is voorgesteld (niet in tabel gepresenteerd).
Op Tl werd ook gevraagd of men tevreden over huisarts en bedrijfsarts was,
waarop men kon kiezen uit: 1) zeer tevreden, heeft geholpen 2) niet tevreden en
niet ontevreden 3) ontevreden, het hielp niets. Van de respondenten was 14% onte-
vreden over de bedrijfsarts of vond dat het contact niets hielp; 9% vond dit van de
huisarts.

Tabel 3.8 Consulten bedrijfs- en huisarts één tot twee maanden na eerste verzuimdag (TO) en
zeven tot acht maanden na eerste verzuimdag (T1)1
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Begeleiding bedrijfsarts (> 1 keer); TO 32% 44% 43% 39% 31% ... 53% 41%
Begeleiding bedrijfsarts (> 1 keer); Tl 45% ... 70% 72% ,,53% 56% ... 76% 65%
Ontevredenheid met bedrijfsarts2 ; TO 2,21 2,20 2,31 T 2,00 2,02 ... 2.41 2,20
Ontevredenheid met bedrijfsarts2 ; Tl 2,20 2,30 2,34 2,14 2,17 2.41 2,28
Ontevreden over bedrijfsarts/hielp niets; Tl 5% 17% 15% 11% 11% 18% 14%
Behandeling huisarts (> 1 keer); TO 32% ... 51% 43% 55% 56% T 36% 47%
Behandeling huisarts (> 1 keer); Tl 32% 51% 45% 51% 58% T 33% 47%
Ontevreden over huisarts; Tl 9% 9% 10% 8% 9% 9% 9%1'" en ... : p<O,05; Ven 1::,.: p<O,10
2 gemiddelde op een schaal van 1 tot 5; 5=zeer ontevreden

3.2.8 Bezoek andere hulpverleners en medicijngebruik

Aan de werknemers met RSI-klachten is gevraagd of zij onder behandeling van een
andere hulpverlener dan bedrijfs- of huisarts waren (tabel 3.9). Ongeveer 8 maan-
den na de eerste verzuimdag was tevens gevraagd of men tevreden was over de
betreffende behandelaar/vond dat de behandeling hielp.
Fysiotherapie bleek de meest voorkomende behandeling bij RSI-klachten te zijn:
65% van de werknemers had één à twee maanden na de eerste verzuimdag meer
dan eens de fysiotherapeut bezocht, waarvan 24% een behandeling had gehad die
(tot dat moment) vier weken of korter duurde en waarvan 41% al langer dan een
maand de fysiotherapeut bezocht (niet gepresenteerd in de tabel). Driekwart be-
zocht vaker dan eenmaal een fysiotherapeut in het half jaar daarna. De fysiothera-
peut werd vaker door vrouwen dan door mannen bezocht. Ruim 10% van de perso-
nen die in die periode een fysiotherapeut bezochten was ontevreden over de fysio-
therapeut of vond dat het niets hielp. Vrouwen waren relatief vaker ontevreden
over de fysiotherapeut dan mannen.
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Tabel 3.9 Bezoek therapeuten één tot twee maanden na eerste verzuimdag (TO) en zeven tot
acht maanden na eerste verzuimdag (T1)1
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Behandeling fysiotherapeut (> 1 keer); TO 51% .69% 61% 71% 66% 64% 65%
Behandeling fysiotherapeut
(> 1 keer); Tl 68% 77% 72% 78% 75% 76% 75%
Ontevreden over fysiotherapeut; Tl 0% Á14% 13% 8% 7% 16% 11%
Behandeling oefentherapeut
(> 1 keer); TO 14% 17% 19% 11% 7% .27% 16%
Behandeling oefentherapeut
(> 1 keer); Tl 14% 15% 15% 14% 15% 16% 15%
Ontevreden over oefentherapeut; Tl 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Behandeling manuele therapeut
(> 1 keer); TO 8% 10% 9% 7% 6% Á14% 9%
Behandeling manuele therapeut
(> 1 keer); Tl 5% 13% 10% 11% 9% 13% 11%
Ontevreden over manuele therapeut; Tl 0% 1% 2% 0% 0% 2% 1%
Behandeling psycholoog (> 1 keer); TO 0% 2% 2% 0% 0% Á4% 2%
Behandeling psycholoog (> 1 keer); Tl 0% 4% 5% 0% 0% Á7% 3%
Ontevreden over psycholoog; Tl 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Behandeling specialist (> 1 keer); TO 0% Á7% 5% 7% 6% 5% 6%
Behandeling specialist r> 1 keer); Tl 14% 13% 15% 11% 18% '17% 13%
Ontevreden over specialist; Tl 5% 4% 5% 3% 4% 5% 4%
Behandeling andere therapeut
(> 1 keer); TO 8% 7% 8% 5% 2% .14% 7%
Behandeling andere therapeut
(> 1 keer); Tl 9% 21% 20% 16% 11% .27% 18%
Ontevreden over andere therapeut; Tl 0% 1% 2% 0% 0% 2% 1%
1 T en À: p<O.05; V enS p<O,10

Van de onderzoekspopulatie bezocht respectievelijk 16% en 15% een oefenthera-
peut Cesar of Mensendieck meer dan eens in de eerste periode en de tweede peri-
ode, 9% en 11% een manuele therapeut, 2% en 3% een psycholoog, 6% en 13%
een specialist, en 7% en 18% een andere therapeut. Slechts 4% was ontevreden
over de specialist of vond dat het bezoek niets hielp. Over de oefentherapeut, ma-
nuele therapeut en psycholoog was bijna niemand ontevreden. Beeldschermwerkers
bezochten vaker dan andere werknemers een oefentherapeut, manuele therapeut,
psycholoog of 'andere therapeut'.
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Pijnstillers; TO 41% .. 65% 56% ~?O% 72% .... 45% 60%

Pijnstillers; Tl 38% .. 61% 54% 56% 60% 52% 56%
Geen baat bij/weet nog niet 63% 57% 44% .. 75% 66% 48% 58%

. Rust; TO 84% 89% 89% 89% 89% 87% 88%
Rust; Tl 76% 83% 81% 79% 79% 84% 81%

6% 20% 8% .. 32% 31% .... 3% 18%
56% 58% 57% 57% 50% .. 67% 57%
71% 81% 76% 82% 71% .. 89% 79%
6% .. 38% 28% 33% 36% 26% 31%
0% .. 14% 11% 9% 7% 15% 11%
5% 9% 7% 12% 8% 9% 8%

88%
0% f:::.9% 6% 9% 10% 4%

Hulpmiddelen; Tl 10% 21% 15% 26% 17% 20%
Geen baat bij/weet nog niee
Andere behandeling; TO 9% 21% 18% 22% 20% 18% 19%
Andere behandeling; Tl 29% 17% 20% 21% 21% 18% 20%
Geen baat bij/weet nog niet2 56%
1 .... en ~ : p<0,05;" en t::.: p<0,10
2 te kleine aantallen voor uitsplitsing naar subgroep
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Tabel 3.10 Therapie één tot twee maanden na eerste verzuimdag (TO) en zeven tot acht maan-

den na eerste verzuimdag (T1)1

Pijnstillers werden veel gebruikt: 60% van de werknemers met RSI-klachten ge-
bruikte pijnstillers in de eerste twee maanden na verzuim en 56% gebruikte pijn-
stillers in het halfjaar daarna (tabel 3.10). Bijna 60% van de mensen die pijnstillers
slikten gaven echter aan hier geen baat bij te hebben of dit nog niet te weten.
Vrouwen slikten meer pijnstillers dan mannen, bij specifieke diagnoses werden
meer pijnstillers genomen dan bij aspecifieke diagnoses (maar zei men er ook vaker
geen baat bij te hebben) en ook niet-beeldschermwerkers namen meer pijnstillers
dan beeldschermwerkers.
Bijna iedereen (ongeveer 90%) had ooit rust voorgeschreven gekregen; slechts 18%
vond dat die rust geen baat had gehad. Dat men gedoseerd moest bewegen was bij
57% (in de eerste periode) en 79% (daarna) geadviseerd. Eenderde van de mensen
aan wie dit was geadviseerd gaf aan hier geen baat bij te hebben. Bij beeldscherm-
werkers was dit vaker geadviseerd dan bij niet-beeldschermwerkers.
Operaties waren bij respectievelijk 11% en 8% uitgevoerd, waarbij vrouwen vaker
een operatie hadden gehad dan mannen. Opvallend genoeg was er geen verschil in
het percentage operaties tussen werknemers met aspecifieke en specifieke diagno-
ses. Maar liefst 88% van de mensen die geopereerd waren zei hier geen baat bij te
hebben gehad of dit nog niet te weten.
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Het gebruik van hulpmiddelen, zoals een mitella of een spalk, werd door 7% in de
eerste twee maanden na verzuim gerapporteerd. Dit percentage steeg naar 19% in
de periode daarna. Vrouwen droegen weer vaker een spalk of een mitella dan man-
nen. Bijna 60% zei geen baat bij de hulpmiddelen te hebben.

3.2.9 Werkaanpassingen

Aan de werknemers was gevraagd of er naar aanleiding van de klachten werkaan-
passingen waren gerealiseerd (tabel 3.11). Bij 40% waren in de eerste twee maan-
den na uitval aanpassingen gerealiseerd die betrekking hadden op andere werktij-
den, korter werken, of meer pauzes. Eenzelfde percentage werd gerapporteerd
(44%) voor de aanpassingen in de maanden daarna. Aangepaste werk- ofpauzetij-
den kwamen in die periode vaker voor bij vrouwen, werknemers met aspecifieke
diagnoses en beeldschermwerkers.
Herinrichting van de werkplek of aanschaf van hulpmiddelen zoals stoelen, toet-
senborden en documenthouders, werd in dezelfde orde van grootte gerapporteerd
(37% en 42%). Hulpmiddelen werden veel vaker aangeschaft voor de beeld-
schermwerkers dan voor de niet-beeldschermwerkers. Het takenpakket was bij 31%
aangepast in de eerste twee maanden na uitval en bij 36% in de 6 maanden daarna
(minder, meer, of andere taken, zelf indelen van werk); ook deze werkaanpassingen
waren vaker bij beeldschermwerkers toegepast dan bij niet-beeldschermwerkers.
Respectievelijk zeven en vier procent van de onderzoekspopulatie had in de eerste
en tweede periode een cursus timemanagement, conflictbeheersing of een andere
cursus gehad.
Ook over de werkaanpassingen was (8 maanden na verzuim) gevraagd of men er
baat bij had gehad. De aanpassingen die het ongunstigst werden beoordeeld waren
'een ander beeldscherm', 'speciale mousepads' en 'een andere pauzeverdeling':
van alle drie de aanpassingen gaf ongeveer 85% aan hier geen baat bij te hebben
gehad of het nog niet te weten. De aanpassingen die het gunstigst werden beoor-
deeld waren 'meer hulp van andere krijgen', 'zelf indelen van werk' en 'het ge-
bruik van pauzesoftware ': 'slechts' ongeveer een derde gaf aan hier geen baat bij te
hebben (niet in tabel gepresenteerd).
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Tabel 3.11 Aanpassingen in het werk één tot twee maanden na eerste verzuimdag (TO) en
zeven tot acht maanden na eerste verzuimdag (T1)1

cc
Lr) cc M
N U § Lr) Cl

......
11 ..:.: Z ~ ......

M '" '" 11
11

Z '" ..:.: ..r:: Z11 ~Ln '" ~ '" zz ~ '" ~ -= ~ cc '" <ti'u "c..:.:'"c:: '" '" ~ "'co ëil "- ..q ~~II '" -g "11ca 0 c.. ~ ~ 1\ 0:::lE :> c:( z Cl) c:( Z t-

I Werk/pauzetijden; TO 30% 43% 41% 39% 37% 44% 40%
Werk/pauzetijden; Tl 27% t::.49% 53% T 31% 31% À 60% 44%
Werkplekinrichting/hulpmiddelen; TO 41% 36% 41% 32% 19% À 59% 37%
Werkplekinrichting/hulpmiddelen; T 1 50% 40% 56% T 22% 21% À 67% 42%
TakenpakketIfunctie; TO 30% 31% 31% 32% 27% 35% 31%
TakenpakketIfunctie; Tl 23% 40% 39% 31% 25% À49% 36%
Cursus; TO 3% 9% 6% 11% 8% 7% 7%
Cursus; Tl 0% 5% 3% 6% 4% 4% 4%
1 T en.: p<O,05; '1en t::,.: p<O,1°

3.2.10 Aanpak van de bedrijfsarts

Aan de bedrijfsarts is in de eerste vragenlijst, in principe volgend op het eerste
consult van de werknemer, gevraagd wat voor advies men aan de werknemer had
gegeven met betrekking tot de behandeling, verwijzing naar andere hulpverleners
en werkaanpassingen (tabel 3.12). Aan 21% van de werknemers werd totale rust
met de arm geadviseerd, aan 52% gedoseerd te bewegen en aan 15% te gaan spor-
ten. Uiteraard konden combinaties van deze adviezen ook voorkomen. Verschillen
tussen subgroepen werden alleen gevonden voor het sportadvies, dat relatief vaker
aan werknemers met aspecifieke diagnoses en aan beeldschermwerkers gegeven
werd. In 7% van de gevallen verwees de bedrijfsarts door voor nadere diagnostiek;
dit gebeurde opvallend genoeg vaker bij mannen en bij beeldschermwerkers, onge-
acht of het aspecifieke of specifieke diagnoses betrof. Van de werknemers was
15% tijdens het eerste consult (één à twee maanden na uitval) reeds onder behan-
deling, zodat een verwijzing niet nodig was. Het grootste deel van de werknemers
(35%) werd verwezen naar de fysiotherapeut; 7% naar oefentherapie Mensendieck
(vaker bij beeldschermwerkers), 2% naar oefentherapie Cesar, 1% naar de psycho-
loog en 9% naar een andere therapie. Naar een tweedelijns zorginstelling (zoals een
RSI-trainingscentrum) werd in 11% van de gevallen verwezen en in 9% naar de
huisarts. De meeste verschillen tussen subgroepen werden gevonden tussen beeld-
schermwerkers en andere werknemers, waarbij beeldschermwerkers vaker naar
oefentherapie Cesar en Mensendieck doorverwezen werden.
De aanpak van de bedrijfsarts was in slechts 2% van de gevallen afgestemd met de
huisarts. Bij 8% ging dit alsnog gebeuren; in 90% van de gevallen vond de be-
drijfsarts dit niet nodig. Bij mannen was de aanpak vaker afgestemd met de huisarts
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dan bij vrouwen en bij beeldschermwerkers was er vaker het voornemen dit te gaan
doen dan bij niet-beeldschermwerkers.

Tabel 3.12 Adviezen met betrekking tot behandeling één tot twee maanden na eerste verzuim-
dag (TO)1

cc
Lr) cc M
N 11 E Lr)

en

'"' 11 -"" :2 ~ ~ '"' 11M '" -"" '" or:: 11
11 :2 :-EU") '" ;;: u :2 :2
:2 ;;: u ~ :;::: ~ cc en (ij
c:: => '" ~ ·u "'ex> "C-",,=> ~ca 0 ~u '" -g I1

ëi) ... "'d"
c. .i!l~/\ 0

:iE > od: :2 Cl) od: :2 I-

Aanpak bedrijfsarts
Adviseren totale rust met arm 18% 23% 20% 23% 21% 24% 21%
Adviseren gedoseerd te bewegen met
arm 52% 51% 53% 51% 54% 47% 52%
Adviseren te gaan sporten 18% 12% 19% T 6% 6% .21% 15%
Verwijzen voor diagnostiek 18% T4% 5% 9% 3% .13% 7%
Verwijzen voor behandeling 24% 31% 26% 31% 21% .39% 28%
Fysiotherapie 33% 35% 33% 38% 29% 40% 35%
Oefentherapie Mensendieck 9% 6% 9% 3% 3% .11% 7%
Oefentherapie Cesar 0% 3% 4% 0% 0% .6,.4% 2%

Psycholoog 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1%
Andere therapie 6% 10% 10% 8% 9% 10% 9%
Niet nodig (al onder behandeling)

9% 18% 12% 20% 22% V1O% 15%

Verwijzen naar tweede lijn (RSI·
trainingscentrum) 6% 12% 9% 14% 9% 13% 11%
Verwijzen naar huisarts 12% 8% 9% 11% 8% 10% 9%
Andere aanpak 33% 25% 30% 28% 31% 23% 29%
Geen van bovenstaande 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Aanpak afgestemd met huisarts
Ja 6% V1% 1% 3% 3% 1% 2%

Nee maar dit is niet nodig 85% 91% 89% 91% 94% V84% 90%

Nee maar dit ga ik wel doen 9% 9% 10% 6% 4% .14% 8%

1 ~ en. : p<O,05; Ven 1:::,.: p<O,10

Aan 41% van de werknemers die verzuimden met RSI-klachten adviseerde de be-
drijfsarts aan het werk te gaan ofte blijven (tabel 3.13); dit werd vaker geadviseerd
aan beeldschermwerkers. Ander werk werd aan 8% van de werknemers geadvi-
seerd. Van de werkaanpassingen werden werkplékaanpassingen het meest genoemd
als advies aan (werkgevers van de) werknemers (29%). Bij de beeldschermwerkers
was dit vaker van toepassing dan bij de niet-beeldschermwerkers en bij werkne-
mers met aspecifieke diagnoses was dit vaker het geval dan bij werknemers met
specifieke diagnoses. Het aanpassen van de werktijden werd ook veel vaker aange-
raden aan de beeldschermwerkers.
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Tabel 3.13 Adviezen met betrekking tot werk één tot twee maanden na eerste verzuimdag (TOP
CD

Lt) CD M
N n § Lt) '"r-, a .>< z: ~ ..... nM '" '" HZ '" ..... ..c Z11 ~Ln '" 5: .., zz 5: .., ~ '+= ~ CD en ëäë:; "'" .>< :::Ic:: :::I '" ~ "'co

ëi) .... """ ~0 1;;-0 '" -goca c. ~~A 0:E :> ct z Cl) ct Z I-

Adviezen bedrijfsarts
Gedeeltelijk aan werk 56% 42% 46% 33% 33% .59% 41%
gaan/blijven
Ander werk 9% 8% 9% 6% 9% 7% 8%

Aanpassingen 47% 48% 53% 44% 42% 54% 49%
Andere taken 28% 22% 23% 29% 26% 21% ~5%
Werkplekaanpassingen 28% 28% 33% V21% 14% .44% 29%
Andere werktijdIlIl 6% 9% 11% 8% 1% .17% 9%
Hulpmiddelen 16% 14% 18% V9% 10% 19% 15%
Andere aanpassingen 31% 24% 25% 23% 24% 27% 24%

Ander advies 19% .38% 26% .48% 41% T 24% 34%
1 T en a :p<O,05; Ven 1::.: p<O,10

Tabel 3.14 Inschatting van hervatting door bedrijfsarts en werknemer één tot twee maanden na
eerste verzuimdag (TOP

CD
Lt) CD M
N n § Lt) '"..... n .>< Z ~ .....

11M '" '" aZ '" ..... ..c Z11 ~Ln '" 5: .., zz 5: .., ~ '+= ~ CD en ëä·ü "'" .>< :::Ic:: :::I '" ~ "'co ""Ol-v ~0 1;;-u '" -gaca c. ~ ~ A 0:E :> ct z Cl) ct Z I-

Inschatting bedrijfsarts
Binnen 2 maanden na eerste 39% 25% 30% 27% 28% 28% 29%
verzuimdag
Tussen 2 en 6 maanden 55% 70% 65% 68% 68% 64% 66%
Meer dan 6 maanden 6% 5% 5% 5% 4% 8% 5%

Inschatting werknemer
Binnen maand 41% T 20% 27% 23% 27% 23% 25%
Enkele maanden 3% 1::.16% 15% 12% 10% 18% 13%
Geen idee 56% 64% 58% 65% 63% 60% 62%

1T en.: p<O,05; \7 en 1::..: p<O,10

De inschatting van het tijdstip van hervatting door de bedrijfsarts was voor alle
subgroepen gelijk (tabel 3.14): ongeveer 30% schatte in dat de werknemer binnen
twee maanden na de eerste verzuimdag zou hervatten, 70% tussen twee en zes
maanden en 6% meer dan zes maanden. Door een verschillend referentiekader
tussen bedrijfsartsen (eerste verzuimdag) en werknemers (moment van invullen van
de vragenlijst) en verschillend geformuleerde antwoordcategorieën was het niet
mogelijk de inschatting van de bedrijfsarts rechtstreeks met die van de werknemer
te vergelijken. Een kwart van de werknemers dacht binnen een maand het werk te



3.2.11 Bevorderende en belemmerende factoren voor terugkeer naar werk
volgens de bedrijfsarts

hervatten, 13% binnen enkele maanden en het grootste deel (62%) had geen idee.
Mannen schatten hun hervatting gunstiger in dan vrouwen. Mogelijk is dit te ver-
klaren door het verschil in ernst van de klachten, dat eerder gevonden werd.

Beeldschermwerkers bezochten hun bedrijfsarts vaker dan niet-beeldscherm-
werkers, maar zij bezochten hun huisarts minder vaak

Werknemers met aspecifieke diagnoses bleken ontevredener over hun be-
drijfsarts dan werknemers met specifieke diagnoses

De fysiotherapeut had 65% van de werknemers meer dan eens bezocht, onge-
veer twee maanden na de eerste verzuimdag

Pijnstillers werden door 60% van de werknemers met klachten in arm of nek
gebruikt in de eerste twee maanden na verzuim

Operaties waren bij 11% van de werknemers uitgevoerd, waarbij er opvallend
genoeg geen verschil was tussen werknemers met aspecifieke en specifieke
diagnoses

Aanpassingen in het werk die het gunstigst werden beoordeeld waren 'meer
hulp van andere krijgen', 'zelf indelen van werk' en 'het gebruik van pau-
zesoftware'. Bij de beeldschermwerkers werden veel vaker aanpassingen in
het werk gedaan dan bij de niet-beeldschermwerkers

Mannen en beeldschermwerkers werden relatief vaker doorverwezen voor
diagnostiek dan vrouwen en niet-beeldschermwerkers, ongeacht of het aspeci-
fieke of specifieke diagnoses betrof

De aanpak van de bedrijfsarts was in slechts 2% van de gevallen afgestemd
met de huisarts

In de vervolgvragenlijst zijn aan de bedrijfsarts 17 factoren voorgelegd die moge-
lijk een belemmerende of bevorderende rol zouden kunnen spelen bij de terugkeer
naar (eigen) werk. De bedrijfsarts moest per factor dus kiezen of hij of zij vond dat
het een belemmerende rol bij de terugkeer naar werk speelde bij de betreffende
werknemer, een bevorderende rol of dat het helemaal geen rol speelde bij de werk-
hervatting. De factoren die voorgelegd waren, hadden onder andere betrekking op

27
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de belasting op het werk, belastbaarheid van de werknemer, motivatie van de
werknemer, psychosociale factoren op het werk, curatieve aspecten, en praktische
en financiële aspecten. De resultaten hiervan zijn te vinden in tabel 3.15.
Wanneer men alle factoren met elkaar vergelijkt, is te zien dat de mate van fysieke
belasting in het werk (90%) en de mate van fysieke belastbaarheid van de werkne-
mers (86%) het meest door de bedrijfsartsen als belemmerende factoren werden
gezien voor terugkeer naar werk. In veel mindere mate werden de mate van men-
tale belastbaarheid (35%), de mate van mentale belasting (32%), de regelmogelijk-
heden van de werknemer (29%) en de praktische mogelijkheden voor werkaanpas-
singen (28%) genoemd als belemmerende factoren. Financiële omstandigheden van
de werknemer (6%) en mate van ondersteuning door collega's (7%) werden het
minst door de bedrijfsartsen genoemd.
Volgens de bedrijfsartsen waren bij de werknemers in het cohort de arbeidsmotiva-
tie van de werknemers (57%) en de mate van ondersteuning door de werkgever
(52%) de belangrijkste bevorderende factoren voor terugkeer naar werk. Daarna
volgden -op afstand- de ondersteuning door de leidinggevende (43%), de prakti-
sche mogelijkheden voor werkaanpassingen (40%), de regelmogelijkheden van de
werknemer (39%), de arbeidsverhoudingen (33%), ondersteuning door collega's
(32%) en adviezen van de curatieve sector (32%). Het minste werden de mate van
fysieke (0%) en mentale belasting in het werk (2%) genoemd, de mate van fysieke
belastbaarheid (2%) en de thuissituatie (2%).
Er waren enkele opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen patiën-
ten met specifieke en aspecifieke diagnoses, en tussen beeldschermwerkers en
mensen met ander werk. Ten eerste bleek dat mentale belasting in het werk, vol-
gens de perceptie van de bedrijfsarts, minder vaak een belemmerende rol was voor
vrouwen dan voor mannen. De mate van ondersteuning door de leidinggevende of
de werkgever was volgens de arts voor vrouwen vaker belemmerend en minder
vaak bevorderend voor terugkeer naar werk. Tevens speelde de mate van regelmo-
gelijkheden bij vrouwen minder vaak een bevorderende rol dan bij mannen. Dit
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat mannen en vrouwen ander soort werk
doen. Ook opvallend is de bevinding dat de duur, de adviezen en de wachttijden in
de curatieve sector bij vrouwen vaker een belemmerende rol speelden dan bij man-
nen.
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Tabel 3.16 Rol van factoren bij de terugkeer naar het (eigen) werk van de werknemer volgens

de bedrijfsarts (T1)
<:t
<:t Ln
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Mate van fysieke Belemmerend 86% 91% 88% 91% 95% " 82% 90%
belasting in het werk
Mate van mentale Belemmerend 44% \127% 40% " 18% 13% .& 54% 32%
belasting in het werk Bevorderend 4% 1% 2% 2% 2% 2% 2%
Mate van fysieke belast- Belemmerend 88% 86% 80% .& 95% 90% 81% 86%
baarheid van werknemer Bevorderend 0% 2% 3% 0% 0% 4% 2%
Mate van mentale belast- Belemmerend 42% 33% 41% 27% 25% .& 50% 35%
baarheid van werknemer Bevorderend 8% 8% 8% 9% 10% 6% 8%
Ondersteuning door Belemmerend 7% 1:!..22% 14% 23% 16% 20% 18%
leidinggevende Bevorderend 59% " 37% 45% 39% 40% 47% 43%
Ondersteuning door Belemmerend 7% 6% 9% 2% 0% .& 15% 6%
collega's Bevorderend 37% 30% 25% .&41% 36% 27% 32%
Ondersteuning door Belemmerend 7% 15% 7% .& 23% 16% 10% 13%
werkgever Bevorderend 66% \148% 54% 50% 48% 57% 52%
Arbeidsmotivatie van Belemmerend 12% 9% 11% 9% 7% 14% 10%
werknemer Bevorderend 69% 53% 58% 55% 61% 52% 57%
Regelmogelijkheden van Belemmerend 21% 32% 25% 36% 29% 29% 29%
werknemer zelf in het Bevorderend 59% " 32% 40% 36% 37% 41% 39%
werk
Arbeidsverhoudingen Belemmerend 7% 20% 17% 16% 12% 1:!..24% 17%
werkgever Bevorderend 44% 29% 30% 39% 32% 33% 33%
Duur van de curatieve Belemmerend 4% .& 23% 17% 19% 20% 16% 18%
behandeling Bevorderend 18% 24% 27% 16% 22% 24% 23%
Adviezen van de curatieve Belemmerend 0% .& 13% 10% 7% 12% 8% 10%
sector Bevorderend 25% 35% 37% 23% 22% .&43% 32%
Wachttijden in de Belemmerend 7% 1:!..21% 18% 16% 16% 20% 18%
curatieve sector Bevorderend 0% 4% 2% 4% 2% 4% 3%
Inadequaat ziektegedrag Belemmerend 18% 19% 18% 18% 11% .& 28% 19%
van werknemer Bevorderend 4% 2% 3% 2% 5% 0% 3%
Thuissituatie Belemmerend 11% 17% 17% 14% 8% .& 24% 15%

Bevorderend 4% 1% 2% 2% 2% 2% 2%
Praktische mogelijkheid Belemmerend 24% 29% 24% 35% 28% 28% 28%
werkaanpassing Bevorderend 52% 35% 48% " 26% 35% 46% 40%
Financiële omstandig- Belemmerend 8% 7% 5% 12% 10% 4% 7%
heden werkgever Bevorderend 19% 8% 14% 7% 10% 12% 11%

" en'" : p<O,05; \1 en I:!..: p<O,10

Tussen personen met specifieke en aspecifieke aandoeningen waren er opvallend
genoeg nauwelijks verschillen in door de bedrijfsarts genoemde belemmerende of
bevorderende factoren die aan de behandeling van de aandoening gerelateerd wa-
ren. Dit komt wel weer overeen met de eerdere, onverwachte, bevinding dat er
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weinig verschillen in behandeling en doorverwijspatronen zijn tussen patiënten met
aspecifieke en specifieke diagnoses.
Bij beeldschermwerkers speelde gebrek aan ondersteuning door collega's vaker een
belemmerende rol voor terugkeer naar werk dan bij de personen met ander werk,
evenals (slechte) arbeidsverhoudingen. Adviezen van de curatieve sector speelden
bij beeldschermwerkers vaker een bevorderende rol voor terugkeer naar werk, de
thuissituatie (inclusief zorgtaken) en inadequaat ziektegedrag zoals lang doorgaan
ondanks de pijn speelden echter vaker een belemmerende rol voor terugkeer naar
werk.
Te verwachten bevindingen waren dat bij beeldschermwerkers de fysieke belasting
van hetwerk minder vaak een belemmerende rol speelde en mentale belasting va-
ker een belemmerende rol bij terugkeer naar werk. Ondersteuning door de leiding- -
gevende en regelmogelijkheden waren vaker een bevorderende factor bij beeld-
schermwerkers. Adviezen van vrienden en familie speelden vaker een belemme-
rende rol voor terugkeer naar werk bij beeldschermwerkers dan bij personen met
ander werk.

De mate van fysieke belasting in het werk en de mate van fysieke belastbaar-
heid van de werknemers werden door de bedrijfsartsen het meest als belem-
merende factoren gezien voor terugkeer naar werk

Volgens de bedrijfsartsen waren de arbeidsmotivatie van de werknemers en
de mate van ondersteuning door de werkgever de belangrijkste bevorderende
factoren

Duur, adviezen en wachttijden in de curatieve sector speelden bij vrouwen
vaker een belemmerende rol dan bij mannen

Tussenpersonen met specifieke en aspecifieke aandoeningen waren er nauwe-
lijks verschillen in door de bedrijfsarts genoemde belemmerende of bevorde-
rende factoren die gerelateerd waren aan de behandeling van nek- en arm-
klachten



3.2.12 Bevorderende en belemmerende factoren voor terugkeer naar werk
volgens de werknemer

Aan de werknemers met RSI-klachten is in de tweede vragenlijst hetzelfde lijstje
met 'belemmerende of bevorderende factoren bij terugkeer naar eigen werk' voor-
gelegd als aan de bedrijfsartsen. Ook de werknemers rapporteerden voornamelijk
fysieke belasting als belemmerende factor, verwoord als 'lichamelijke zwaarte van
het werk' (57%), fysieke belastbaarheid, oftewel 'fysieke gesteldheid' (53%) en
mentale belasting oftewel psychische zwaarte (27%). De minst genoemde belem-
merende factoren waren motivatie om aan het werk te gaan (6%), adviezen van
vrienden en familie (6%) en adviezen van de bedrijfsarts (8%).
De bevorderende factoren die het meest genoemd werden waren: mijn motivatie
om aan het werk te gaan (62%), adviezen van artsen of andere hulpverleners (49%)
en ondersteuning door mijn collega's (49%). De minst gerapporteerde bevorde-
rende factoren waren mentale belasting (3%), fysieke belasting (6%) en adviezen
van de bedrijfsarts (6%) (tabel 3.16).
Tussen mannen en vrouwen werden minder verschillen gevonden wanneer het om
de eigen interpretatie van bevorderende en belemmerende factoren gaat, vergeleken
met de factoren zoals geïnterpreteerd door de bedrijfsarts. Bovendien was de rich-
ting van het verschil dat gevonden was tegenovergesteld aan die in paragraaf
3.2.11: volgens de eigen perceptie speelde bij vrouwen ondersteuning door leiding-
gevende (en collega's) juist vaker een bevorderende rol voor terugkeer naar werk
dan bij mannen.
De fysieke belasting van het werk was volgens eigen zeggen vaker een belemme-
ring voor terugkeer naar werk bij personen met specifieke diagnoses dan bij perso-
nen met aspecifieke diagnoses. Verder bleken adviezen van vrienden en familie bij
personen met specifieke aandoeningen minder vaak een bevorderende rol te spelen
voor terugkeer naar werk.
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Tabel3,16 Rol van factoren bij de terugkeer naar het (eigen) werk volgens de werknemer
N
M
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Oe lichamelijke zwaarte van Belemmerend 53% 59% 47% .À 72% 74% T 40% 57%
het werk Bevorderend 5% 6% 7% 3% 4% 7% 6%
Oe psychische zwaarte van Belemmerend 21% 28% 32% 19% 17% .À 36% 27%
het werk Bevorderend 0% 4% 4% 3% 4% 2% 3%
Mijn fysieke gesteldheid Belemmerend 42% 57% 58% 48% 50% 57% 53%

Bevorderend 11% 10% 13% 6% 11% 10% 10%
Mijn geestelijke gesteldheid Belemmerend 11% 21% 17% 23% 14% 23% 18%

Bevorderend 16% 12% 13% 13% 16% 9% 13%
Ondersteuning door Belemmerend 21% 23% 24% 23% 20% 26% 23%
leidinggevende Bevorderend 16% /::,,36% 36% 23% 22% .À 42% 32%
Ondersteuning door collega's Belemmerend 11% 9% 13% 3% 4% 14% 9%

Bevorderend 32% /::,,54% 50% 48% 48% 51% 49%
Ondersteuning door werkgever Belemmerend 21% 20% 21% 19% 15% 26% 20%

Bevorderend 21% 37% 36% 29% 35% 33% 34%
Mijn motivatie om aan het Belemmerend 5% 6% 5% 6% 7% 5% 6%
werk te gaan Bevorderend 53% 64% 60% 66% 56% 68% 62%
Mogelijkheden dingen zelf te Belemmerend 5% 16% 13% 16% 16% 12% 14%
regelen Bevorderend 37% 43% 45% 35% 29% .À 56% 42%
Arbeidsverhoudingen (met Belemmerend 16% 20% 16% 25% 20% 18% 19%
werkgever) Bevorderend 37% 27% 34% 22% 26% 32% 29%
Duur behandeling/therapie Belemmerend 5% 13% 9% 17% 12% 12% 12%

Bevorderend 47% 48% 49% 45% 40% 56% 48%
Adviezen van artsen of andere Belemmerend 16% 8% 11% 7% 10% 9% 9%
hulpverleners Bevorderend 53% 48% 49% 48% 40% 58% 49%
Wachttijden Belemmerend 11% 17% 15% 18% 14% 16% 15%
behandeling/therapie Bevorderend 5% 15% 18% \74% 7% 19% 13%
Thuissituatie (inclusief Belemmerend 21% 22% 18% 28% 26% 19% 22%
zorgtaken) Bevorderend 16% 15% 20% 7% 19% 12% 15%
Praktische mogelijkheid voor Belemmerend 16% 28% 25% 29% 26% 26% 26%
aanpassing van het werk Bevorderend 32% 22% 27% 18% 21% 28% 24%
Financiële omstandigheden Belemmerend 5% 11% 11% 7% 7% 12% 9%
werkgever Bevorderend 5% 6% 5% 7% 5% 7% 6%
Adviezen van de bedrijfsarts Belemmerend 5% 9% 9% 7% 5% 12% 8%

Bevorderend 37% 43% 41% 45% 45% 37% 41%
Adviezen van vrienden en Belemmerend 11% 4% 9% 0% 0% .À 12% 6%
familie Bevorderend 21% 31% 36% \'/"8% 26% 33% 29%

T en Á : p<0,05; \1 en 1;.: p<0,10

De meest genoemde factoren door bedrijfsarts en werknemer, zijn op een njtje
gezet in tabel 3.17. Te zien is dat de meest genoemde belemmerende factoren voor
terugkeer naar werk, zowel volgens de bedrijfsarts als volgens de werknemer, de
fysieke belasting en fysieke belastbaarheid zijn. Volgens de werknemer is de men-
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tale belasting daarna het belangrijkst; volgens de bedrijfsarts juist de mentale be-
lastbaarheid. De meest genoemde bevorderende factor komt wederom overeen
tussen arts en werknemer: beiden noemen de arbeidsmotivatie van de werknemer.
Volgens de werknemer zijn daarna de adviezen van artsen en ondersteuning van
collega's het belangrijkst, terwijl de bedrijfsarts aangeeft dat ondersteuning van
werkgever en leidinggevende bevorderend werken voor terugkeer naar het werk.

Tabel 3.17 Drie meest genoemde belemmerende en bevorderende factoren voor terugkeer
naar werk door bedrijfsarts en werknemers zelf

Top 3 belemmerende factoren volgens bedrijfsarts Top 3 belemmerende factoren volgens werknemer
Fysieke belasting
Fysieke belastbaarheid
Mentale belastbaarheid

Fysieke belasting
Fysieke belastbaarheid
Mentale belasting

Top 3 bevorderende factoren volgens bedrijfsarts Top 3 bevorderende factoren volgens werknemer
Arbeidsmotivatie werknemer
Ondersteuning door werkgever
Ondersteuning door leidinggevende

Eigen arbeidsmotivatie
Adviezen van artsen
Ondersteuning door collega's

De werknemers rapporteerden voornamelijk fysieke belasting als belemme-
rende factor, verwoord als 'lichamelijke zwaarte van het werk', de fysieke
belastbaarheid, oftewel 'fysieke gesteldheid' en de mentale belasting oftewel
psychische zwaarte

De bevorderende factoren die het meest genoemd werden door werknemers
waren: mijn motivatie om aan het werk te gaan, adviezen van artsen of andere
hulpverleners en ondersteuning door mijn collega's

3.3 Voorspellers van werkhervatting

3.3.1 Aard van de klachten en persoonlijke factoren als voorspellers

Bekeken is wat de verzuimpercentages van de populatie waren op de eerste ver-
zuimdag en tijdens het invullen van de tweede vragenlijst (ongeveer acht maanden
na eerste verzuimdag). Uit figuur 3.1 is af te lezen dat de helft van de populatie na
240 dagen (ongeveer 8 maanden) het werk volledig hervat had. Mannen hervatten
beduidend sneller dan vrouwen (zie figuur 3.1): ongeveer 85% was hervat na 240
dagen, terwijl bij vrouwen 60% hervat had op hetzelfde tijdstip.
Om te zien welke factoren tot een snelle werkhervatting of juist langzame werkher-
vatting leiden, is gekeken of er associaties bestaan tussen variabelen die gemeten
zijn in de eerste vragenlijst en de duur tot aan volledige hervatting. In tabel 3.18
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zijn de mogelijke voorspellers weergegeven die te maken hebben met de aard van
de klachten en de persoonlijke factoren; in tabel 3.19 staan de voorspellers die te
maken hebben met interventies zoals behandelingen en werkaanpassingen. Odds
ratios (OR) geven de over de tijd gemiddelde kans weer op volledige werkhervat-
ting. Als de OR groter dan 1 is betekent dit een grotere kans op (snelle) volledige
werkhervatting; wanneer deze kleiner dan 1 is een minder snelle volledige hervat-
ting. Tevens zijn de 95% betrouwbaarheidsintervallen weergegeven. Omdat de
analysetechniek waarmee deze resultaten berekend zijn de betrouwbaarheidsinter-
vallen iets ruimer schatten dan in werkelijkheid, worden ook resultaten gepresen-
teerd die statistische significant zijn op het 10% niveau.
Om de afzonderlijke bijdrage van de verschillende variabelen in de voorspelling
van langdurig verzuim te onderzoeken, zijn de analyses gecorrigeerd voor geslacht,
opleiding, beroep, diagnose, klachten en beperkingen. Zoals ook al in het figuur te
zien was, bleek dat vrouwen statistisch significant langzamer hervatten dan man-
nen. Dit kan niet verklaard worden door een verschil in ernst van de klachten of de
thuissituatie omdat die factoren meegenomen zijn in de analyses. Ook bleek dat
werknemers die samenwoonden of getrouwd waren juist sneller hervatten dan niet
samenwonende werknemers, en dat werknemers die minder dan 20 uur werkten
minder snel hervatten dan werknemers die meer dan 20 uur werkten. Vooral deze
laatste bevinding is onverwacht, aangezien men zou verwachten dat parttime wer-
kende personen sneller weer volledig aan het werk zijn. De ernst van de polsklach-
ten en de ernst van de beperkingen waren ook voorspellers voor een langzamere
hervatting. Werknemers bij wie de klachten volgens de bedrijfsarts (gedeeltelijk)
veroorzaakt waren door inadequaat ziekte- of herstelgedrag, oftewel het 'grenzen
niet kennen', hervatten minder snel het werk dan werknemers waarbij dit niet het
geval was.
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Figuur 3.1 Beloop van volledige werkhervatting in de tijd, weergegeven voor
de totale groep en voor mannen en vrouwen apart
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Tabel 3.18 Aard van de klachten en persoonlijke factoren als voorspellers voor duur tot volle-
dige werkhervatting (vet is statistisch significant met p<0,05; niet vet met
0,05<p<0,10)

voorspellers voor langzamere of snellere werkhervatting gecorrigeerde analyses 1:

odds ratio
95%

betrouwbaarheidsinterval
door werknemers gerapporteerd
geslacht vrouw
niet samenwonend of getrouwd
minder dan 20 uur werken
polsklachten
ernstige beperkingen
door bedrijfsarts gerapporteerd
klachten door 'grenzen niet kennen'

0.28
1,91
0,22
0,51
0,37

0,13·0,61
0,88·4,14
0.D7 . 0,90
0,26· 1,02
0,14·0,98

0,51 0,26·1,00

1 gecorrigeerd voor: geslacht, opleiding, beroep, diagnose, klachten en beperkingen

3.3.2 Behandelingen en werkaanpassingen als voorspellers

Ook hebben we gekeken of het plegen van bepaalde interventies of het verwijzen
naar bepaalde behandelaars, het onderhouden van contact met hulpverleners, heb-
ben ondergaan van bepaalde behandelingen, adviezen en werkaanpassingen ervoor
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zorgden dat verzuimende werknemers met RSI sneller of langzamer aan het werk
gingen (tabel 3.19).
Interventies die, na correctie voor geslacht, opleiding, beroep, diagnose, klachten
en beperkingen sneller tot volledige hervatting leidden, waren meer dan eenmaal
begeleid of behandeld door een andere therapeut dan fysiotherapeut, oefenthera-
peut, psycholoog of specialist. Deze bevinding is voor de praktijk helaas weinig
relevant aangezien de categorie 'andere therapeut' een verscheidenheid aan behan-
delaars bevat. Door de bedrijfsarts doorverwezen te zijn naar Mensendieck-
/oefentherapie voorspelde eveneens een snellere werkhervatting. Deze interventie
gaf zelfs een 15 maal zo grote kans op een snelle volledige hervatting dan wanneer
niet doorverwezen was naar Mensendieck-/oefentherapie. Het adviseren van het
aanpassen van de werktijden aan de werknemer gaf ook een snellere volledige her-
vatting te zien. Wanneer werknemers door de bedrijfsarts doorverwezen werden
naar de huisarts, gaf dit juist een lagere kans op een snelle hervatting. Wat even-
eens een langzamere hervatting voorspelde was de inschatting van de bedrijfsarts
dat de hervatting lang (tussen de 2 en 6 maanden) zou gaan duren.

Tabel 3.19 Behandelingen en werkaanpassingen als voorspellers voor duur tot volledige werk-
hervatting (vet is statistisch significant met p<0,05; niet vet met 0,05<p<0,1 0)

voorspellers voor langzamere of snellere werkhervatting gecorrigeerde analyses': 95% betrouwhaar-
odds ratio heidsinterval

door werknemer gerapporteerd
> 1 keer begeleiding andere therapeut Tl
door bedrijfsarts gerapporteerd
aanpak bedrijfsarts: verwijzen huisarts
aanpak bedrijfsarts: verwijzen Mensendieck·{oefentherapie
adviseren andere tijden?
Inschatting langzame hervatting door bedrijfsarts

3,22 0,93·11,19

0,11
15,10
6,61
0,28

0,02·0,82
2.42·93,29
1,16·37,88
0,12·0,68

1 gecorrigeerd voor: geslacht, opleiding, beroep, diagnose, klachten en beperkingen
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4. Conclusies, aanbevelingen en discussie

4.1 De praktijk van sociaal medische begeleiding

Concluderend kunnen we ten eerste stellen dat de onderzoeksgroep van werkne-
mers die verzuimden met RSI-klachten en via de bedrijfsarts ingesloten in het on-
derzoek, voornamelijk uit vrouwen bestond en gemiddeld 37 jaar oud was. On-
danks dat in prevalentie-studies in de algemene bevolking door vrouwen anderhalf
tot twee keer zoveel klachten gerapporteerd worden dan door mannen, is de man-
vrouw verhouding in de populatie van het PAN-project veel schever, namelijk 20%
man en 80% vrouw. Dit kan erop duiden dat vrouwen niet alleen meer klachten
hebben maar tevens verhoudingsgewijs meer ernstige klachten met verzuim. Uit
een onderzoek naar de omvang van verzuim en arbeidsongeschiktheid door RSI
bleek dat vrouwen inderdaad meer klachten, klachten die gepaard gingen met me-
dische consumptie en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen door RSI hadden, maar
dat verzuim door RSI vrijwel evenveel voorkwam (Blatter et al., 2001). In een
Amerikaanse studie (Himmelstein et al., 1995) werd in een klinische populatie van
patiënten met werkgerelateerde aandoeningen van nek en arm een vergelijkbare
verhouding gevonden als in onze studie (70% vrouw). De gemiddelde leeftijd was
in de populatie van Himmelstein et al. eveneens vergelijkbaar met die in het PAN-
project, namelijk 40 jaar.
Bij tweederde van de populatie in het PAN-project had de bedrijfsarts een aspeci-
fieke diagnose gesteld. Himmelstein et al. vonden een iets lager percentage aspeci-
fieke aandoeningen van 47%, maar Sikorski et al. (1989) rapporteerden een verge-
lijkbaar percentage aspecifieke diagnoses van 63% in hun Australische patiënten
populatie.
Desgevraagd gaf 7% van de populatie aan dat naast bewegingsapparaatklachten
ook psychische klachten, werkdruk of overwerk een reden waren voor verzuim. Dit
is laag vergeleken met het onderzoek van Himmelstein et al., waarin gevonden
werd dat 15% naast bewegingsapparaatklachten ook psychiatrische klachten had.
Eveneens 7% gaf in het huidige onderzoek aan dat conflicten op het werk of thuis
of relatieproblemen naast de bewegingsapparaatklachten een rol speelden bij het
verzuim. Ruim een kwart van de PAN-populatie had eerder verzuimd om dezelfde
reden (maar niet zes maanden voorafgaand aan het onderzoek). Ondanks dat het de
bedoeling was een populatie samen te stellen met zoveel mogelijk nieuwe gevallen,
blijkt uit dit hoge percentage dat dit niet zo gemakkelijk is. Ook valt hieruit te con-
cluderen dat veel mensen niet in één keer van hun RSI af te helpen zijn, maar dat
velen opnieuw klachten ontwikkelen.
Volgens de bedrijfsarts waren de klachten in bijna alle gevallen gerelateerd aan het
werk. Bij eenderde waren de klachten volgens de bedrijfsarts (mede) veroorzaakt
door het 'doorgaan met werken ondanks de pijn', of 'zijn eigen grenzen niet ken-
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nen'. Problemen in de privé-sfeer speelden bij 13% van de werknemers volgens de
bedrijfsarts (mede) een rol bij het krijgen van de klachten. Uit de laatste twee cij-
fers kunnen we afleiden dat het beeld dat vaak bestaat over RSI-patiënten -dat RSI
een modegevoelige ziekte is of een ten onrechte gebruikt klachtenpatroon voor
andere problemen- in dit onderzoek niet bevestigd wordt.
Aan de hand van dit onderzoek kan een beeld worden geschetst van de acties, con-
tacten, doorverwijzingen en behandelingen die gepleegd worden bij RSI-patiënten
die de bedrijfsarts bezoeken. Wat betreft de behandelingen bleek dat 66% van de
populatie binnen enkele maanden na de eerste verzuimdag bij een fysiotherapeut
onder behandeling was, 10% bij een specialist en slechts 1,4% bij een psycholoog.
Pijnstillers werden door 57% van de populatie gebruikt. Pijnstillers, een operatie en
hulpmiddelen zoals een mitella werden door de werknemers vaak als ineffectief
aangeduid. Er is weinig (internationale) literatuur om deze bevindingen mee te
vergelijken. Wel zijn recentelijk enkele initiatieven ontplooid voor het opstellen
van richtlijnen voor RSI, onder andere bedoeld voor de bedrijfsarts en de fysiothe-
rapeut. Uit een inventarisatie van Sluiter en Frings-Dresen (1999) bij leden van de
RSI-patiëntenvereniging bleek dat 83% ooit fysiotherapie had gehad en dat 50%
ooit pijnstillers had gebruikt. Deze cijfers komen overeen met onze bevindingen.
De bedrijfsarts gaf aan 22% van de respondenten het advies om totale rust te hou-
den, aan 51% van de populatie gaf deze het advies gedoseerd te bewegen en aan
13% te gaan sporten. Door de bedrijfsarts werd 7% doorverwezen voor nadere
diagnostiek, 11% naar een tweedelijns voorziening (zoals een RSI-trainingscen-
trum). Aan 45% van de populatie gaf de bedrijfsarts het advies aan het werk te gaan
of aan het werk te blijven. Overleg met de huisarts was zeer schaars. Aangezien het
nut van arbocuratieve samenwerking door onderzoekers en artsen ingezien wordt,
lijkt het van belang hier ook op het gebied van RSI aandacht aan te besteden.
De belangrijkste belemmerende factoren voor terugkeer naar werk bij RSI-klachten
waren zowel volgens de bedrijfsarts als volgens de werknemers hoge fysieke be-
lasting in het werk en lage fysieke belastbaarheid. Aan de belastbaarheid wordt op
dit moment (met behulp van het advies om gedoseerd te bewegen) zeker aandacht
besteed door bedrijfsartsen en uiteraard door fysio- en oefentherapeuten. Ook blijkt
uit dit onderzoek dat de bedrijfsarts aandacht heeft voor het verminderen van de
fysieke belasting in het werk; in de helft van de gevallen worden werkaanpassingen
geadviseerd. Het is van belang ook in de toekomst aan beide factoren aandacht te
blijven besteden. De belangrijkste bevorderende factor voor terugkeer naar werk
was de arbeidsmotivatie van de werknemer. Hierover waren de bedrijfsarts en de
werknemer het eveneens eens. Het beïnvloeden van de arbeidsmotivatie, bij-
voorbeeld door werknemers serieus te nemen, bij het werk betrokken te houden en
invloed te geven op de manier van reïntegratie, lijkt dus van belang.
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4.2 Verschillen tussen mannen en vrouwen

Uit de vergelijking tussen vrouwen en mannen bleek dat vrouwen meer klachten en
meer beperkingen rapporteerden dan mannen en dat ze ook iets vaker volledig ver-
zuimden. Het zou met deze bevinding samen kunnen hangen dat vrouwen vaker
een fysiotherapeut bezochten en vaker pijnstillers gebruikten dan mannen, dat bij
hen vaker aanpassingen van werktijden geadviseerd werden en dat zij hun hervat-
tingsdatum ongunstiger inschatten. Een onverwachte bevinding is dan ook het feit
dat vrouwen veel minder vaak voor nadere diagnostiek doorverwezen werden.

RSI wordt meestal beschouwd als een verzameling van zowel specifieke en aspeci-
fieke diagnoses (Sluiter et al., 2000; Gezondheidsraad, 2000), maar soms worden
alleen de aspecifieke klachten met de term RSI aangeduid. Om te zien of er ver-
schillen bestaan in de aanpak van de bedrijfsarts, behandeling of prognose, hebben
we in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen werknemers bij wie de bedrijfsarts
(in ieder geval) één specifieke diagnose gesteld had (epicondylitis, carpale tunnel
syndroom, capsulitis schouder, cervicale discopathie of cervicobrachiaal syn-
droom) en werknemers bij wie alleen een aspecifieke diagnose gesteld was door de
bedrijfsarts (aspecifieke nekpijn, pijn bovenste extremiteiten of RSI van schou-
derlbovenarm, elleboog/onderarm of pols/hand).
De werknemers met aspecifieke diagnoses rapporteerden minder beperkingen en
iets minder vaak volledig verzuim dan de werknemers waarbij de bedrijfsarts een
specifieke diagnose had gesteld. Opvallend is dat er in het algemeen weinig ver-
schillen waren wat betreft (medische) interventies; de enige medische interventie
die verschilde tussen beide groepen was het pijnstillergebruik, in die zin dat de
populatie met aspecifieke diagnoses minder vaak pijnstillers gebruikte. Er waren
geen verschillen in de fysiotherapie of oefentherapie behandelingen die men had, of
men een operatie had gehad of de adviezen die men kreeg. Er waren wel verschil-
len in het advies om te gaan sporten, dat vaker aan de aspecifieke populatie gege-
ven werd en in het advies om aan het werk te gaan of te blijven, dat eveneens vaker
aan de aspecifieke populatie gegeven werd. Opvallend is dat de werknemers met
aspecifieke aandoeningen ontevredener waren over de bedrijfsarts dan de werkne-
mers met de specifieke aandoeningen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kun-
nen zijn dat men zich niet serieus genomen voelt omdat er geen 'echte' diagnose
gesteld is; de aanpak van aspecifieke en specifieke aandoeningen verschilt namelijk
niet noemenswaardig. Himmelstein et al. (1995) vonden in hun studie ook weinig
verschillen tussen patiënten met specifieke en aspecifieke diagnoses. Wel vonden
zij dat patiënten met aspecifieke diagnoses juist een langere duur van klachten had-
den en vaker verzuimden, tegengesteld aan de bevindingen in het PAN-project. In
het PAN-project vonden wij dat patiënten met aspecifieke diagnoses niet anders
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4.4 Verschillen tussen beeldschermwerkers en niet-beeldscherm-
werkers

met hun pijn omgingen dan patiënten met specifieke diagnoses. Himmelstein et al.
vonden daarentegen dat de aspecifieke groep een hogere score op de 'catastrophi-
zing' schaal had en minder controle over de pijn dan de groep met specifieke dia-
gnoses.

Veel RSI-onderzoek en -maatregelen in Nederland zijn gericht op RSI bij beeld-
schermwerkers, maar er zijn uiteraard ook andere beroepen die RSI kunnen veroor-
zaken. Om te zien of er verschillen zijn in aanpak en prognose is er tenslotte in dit
onderzoek een vergelijking gemaakt tussen beeldschermwerkers en niet-beeld-
schermwerkers.
Beeldschermwerkers verzuimden minder vaak volledig. Deze bevinding is te ver-
klaren uit het feit dat beeldschermwerk gemakkelijker in deeltijdfunctie is uit te
voeren, of dat men gemakkelijker de taken kan aanpassen. Bij industrieel of am-
bachtelijk werk, zoals schoonmaakwerk of kapperswerk, is het wellicht ook handi-
ger voor een werkgever om iemand volledig te laten verzuimen. Bij beeldscherm-
werkers vond de bedrijfsarts minder vaak dat fysieke belasting een rol speelde bij
de klachten, maar psychosociale belasting speelde volgens de bedrijfsarts juist va-
ker een rol. Logische bevindingen zijn, in verband met het zittende werk, dat beeld-
schermwerkers vaker behandeld werden door en verwezen werden naar een oefen-
therapeut Cesar of Mensendieck en dat aan hen meer adviezen gegeven werden om
te gaan sporten. Dat hulpmiddelen vaker aangeschaft werden bij beeldschermwerk
en dat werkplekaanpassingen, werktijdaanpassingen en werkhervatting op zich
vaker geadviseerd werden is niet opzienbarend. Bij beeldschermwerkers was het
contact met de bedrijfsarts intensiever dan bij niet-beeldschermwerkers. Als we
ervan uitgaan dat de beeldschermwerkers vaak in grotere organisaties werken dan
de niet-beeldschermwerkers, zou dit kunnen duiden op een betere bereikbaarheid
van de bedrijfsarts en het feit dat de gang naar de bedrijfsarts meer voor hand ligt
dan die naar de huisarts. Ook de hogere opleiding en het waarschijnlijk hogere
kennisniveau over RSI zou een rol kunnen spelen. Minder goed verklaarbaar zijn
de bevindingen dat er door bedrijfsartsen bij beeldschermwerkers vaker doorver-
wezen wordt naar 'andere hulpverleners', dat er vaker afstemming tussen bedrijfs-
arts en de huisarts plaatsvindt, maar dat de beeldschermwerkers daarentegen wel
ontevredener zijn over de bedrijfsarts.



4.5 Determinanten van snelle of langzame werkhervatting

Het huidige onderzoek was longitudinaal van opzet om het verzuim in de patiën-
tengroep te kunnen volgen en te bekijken welke factoren invloed hebben op snelle
of langzame werkhervatting.
Bijna de helft van de RSI-patiënten verzuimde volledig op de eerste verzuimdag en
was ongeveer 8 maanden later weer geheel aan het werk. De grote vooruitgang die
binnen acht maanden in deze groep optrad, is een belangrijke bevinding in dit on-
derzoek. In een studie van Pransky et al. uit 1999 onder 112 RSI-patiënten die qua
inclusiecriteria nauwelijks van onze populatie afweken, bleek namelijk dat er bijna
geen verandering in verzuimstatus had plaatsgevonden tussen de eerste meting en
de follow-up meting 16 maanden later. Naast het feit dat het verzuim omlaag ging,
werd in het PAN onderzoek na zes maanden eveneens een vermindering van
klachten waargenomen. Een vermindering van klachten werd wel door Pransky et
al. geobserveerd. Doordat de verschillen tussen de Verenigde Staten en Nederland
wat betreft de maatschappelijke situatie en de sociale verzekeringen groot zijn, is
het niet gemakkelijk uit deze bevindingen een conclusie te trekken met betrekking
tot de reïntegratiepraktijken in Nederland.
Uit het huidige onderzoek bleek dat vrouwen, werknemers met parttime banen, en
werknemers bij wie de klachten (onder andere) door inadequaat ziekte- en herstel-
gedrag ('grenzen niet kennen') veroorzaakt waren, relatief minder kans hadden om
snel het werk te hervatten. Uit een cross-sectionele analyse van eerdergenoemde
patiënten populatie (Himmelstein et al., 1995), waarbij werkende en verzuimende
patiënten met elkaar vergeleken werden, bleek geen verschil in werksituatie tussen
mannen en vrouwen. Ook in onderzoeken bij ME/CVS-patiënten (Blatter, concept)
en in een onderzoek bij werknemers met langdurig verzuim door psychische
klachten (Houtrnan et al., 2002), werden geen verschillen in hervatting tussen man-
nen en vrouwen gevonden. Naar de oorzaak van de klachten was niet gevraagd in
het onderzoek van Himmelstein et al., dus we kunnen onze bevindingen daarom-
trent niet met de literatuur vergelijken. Wel bleek dat werknemers met 'klassieke'
oftewel specifieke RSI-diagnoses vaker aan het werk waren dan werknemers met
aspecifieke diagnoses. In het huidige onderzoek werd geen relatie gevonden met
duur tot volledige werkhervatting.
Er waren weinig medische interventies of interventies op het gebied van werkaan-
passingen waarvan een positief effect gevonden was met betrekking tot werkher-
vatting. Het verwijzen door de bedrijfsarts naar Mensendieck- of oefentherapie had
wel een statistisch significant en groot gunstig effect op volledige werkhervatting,
ondanks dat het absolute aantal patiënten waarbij dit gebeurde klein was. Ook het
adviseren van andere werktijden versnelde de werkhervatting. In het cross-sectio-
nele onderzoek van Himmelstein et al. (1995) en het follow-up onderzoek (pransky
et al., 1999) in Massachusetts bleken er geheel geen relaties tussen interventies en
werkhervatting of klachtenvermindering te bestaan. De auteurs concludeerden dat
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meer aandacht geschonken moest worden aan het onder controle houden van de
pijn en het oplossen van conflicten tussen werkgever en werknemer, maar deze
conclusies lijken niet door het huidige onderzoek ondersteund te worden. Uit een
recent literatuuroverzicht blijkt dat er nog weinig goed onderzoek gedaan is naar de
effectiviteit van bepaalde behandelingen of interventies (Konijnenberg et al., 2001).
Er moet, bij het trekken van gefundeerde conclusies over het effect van behande-
lingen, rekening gehouden worden met de observationele opzet van het onderzoek.
Er is geen 'trial' uitgevoerd waarbij behandelingen per toeval zijn toegewezen aan
twee groepen patiënten. Hierdoor bestaat een verstorend effect van de mate van
ernst van de klachten: ernstige klachten zullen eerder tot behandeling leiden en tot
intensievere behandeling dan minder ernstige klachten. Aan deze vorm van bias is
tegemoet gekomen, door het onderzoeken van 'veranderingen' binnen patiënten, en
door de analyses te corrigeren voor een standaard aantal factoren. Het corrigeren
van de resultaten voor de mate van ernst van de klachten en de soort diagnose kan
de vertekening dus verminderen, maar hierbij dient weer rekening gehouden te
worden met 'overcorrectie' als de ernst van de klachten en de soort behandeling te
sterk met elkaar samenhangen.
Het voordeel van de observationele methode ten opzichte van een gecontroleerde
trial is echter de representativiteit van de resultaten over de stand van zaken met
betrekking tot de behandelingen en verwijzingen, het beloop van klachten en ver-
zuim. Een positief punt in dit onderzoek was de combinatie van gegevens die bij de
patiënt zelf waren opgevraagd en gegevens die bij de bedrijfsarts waren opge-
vraagd. Helaas was de steekproefgrootte te klein om subgroepanalyses te doen voor
specifieke en aspecifieke diagnoses apart of voor nek-/schouderklachten en pols-
/hand-/armklachten apart. Ook bleek de steekproefgrootte te klein voor het statis-
tisch significant aantonen van kleine of middelmatige effecten die wellicht toch
relevant zijn.
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Bijlage

RSI CAScodes voor inclusie werknemers
Aspecifiek
• L684: RSI van schouder/bovenarm
• L685: RSI van elleboog/onderarm
• L686: RSI van pols en hand
• L100: aspecifieke nekpijn
• L 121: pijn in bovenste extremiteiten
Specifiek
• L620: discopathie
• L624: cervicobrachiaal syndroom
• L643: artrose eerste carpacometacarpale gewricht*
• C650: syndroom van Raynaud*
• L680: chrono crep. synovitis van hand en pols*
• L690: adhesieve capsulitis schouder
• L694: epicondylitis lateralis
• L695: epicondylitis medialis
• N613: carpale tunnel syndroom
* kwam niet voor in populatie

Beslisboom voor inclusie werknemers
1. Bevinden de klachten zich in één van de regio' s van nek, schouders, arm, elle-

boog, pols ofhand?
o nee ~ einde vragenlijstje
o ja ~ door naar 2

2. Zijn de klachten veroorzaakt door acute blessure, snij- of schaafwond?
o nee ~ door naar 3
o ja ~ einde vragenlijstje

3. Zijn de klachten veroorzaakt door een hernia van de nucleus pulposus?
o nee ~ door naar 4
o ja~ einde vragenlijstje

4. Zijn de klachten veroorzaakt door (aangeboren) ziekte zoals diabetes, reuma?
o nee ~ door naar 5
o ja ~ einde vragenlijstje

5. Duurt het huidige verzuim al langer dan 6 weken?
o nee ~ door naar 6
o ja ~ einde vragenlijstje

6. Heeft de cliënt in het afgelopen half jaar wegens dezelfde reden reeds ver-
zuimd?
o nee ~ INCLUSIE: vragenlijst
o ja ~ einde vragenlijstje


