
In de zin van de Ziektewet is men èf
ziek (c.q. ongeschikt voor de eigen
arbeid), èf men is dat niet. De be
oordeling geschiedt binnen een zuiver
medisch referentiekader, dit in tegen
stelling tot het economisch referentie
kader in de zin van de AAW/WAO,
waar immers het verlies aan verdien-
capaciteit de mate van arbeidson
geschiktheid bepaalt.
Ondanks dit ‘alles-of-niets karakter’
van de Ziektewet kan het echter
mogelijk zijn dat de zieke werknemer
in staat is enige werkzaamheden te
verrichten die een zeker loon recht
vaardigen. Indien de arts die de
Ziektewet uitvoert het in het belang
van de zieke werknemer acht dat
deze passende arbeid dan ook wordt
verricht, is de bedrijfsvereniging
bevoegd het ziekengeld te korten met
de verworven (of potentieel te ver
werven) inkomsten. Zowel een weige
rende werknemer als een zonder
deugdelijke gronden weigerende
werkgever kunnen te maken krijgen
met korting op de uitkering respectie
velijk een verhaal. Vooral met het
oog op een goede uitvoering van de
X7,Tet arbeid gehandicapte werknemers
(WAGW) is zo’n sanctiemogelijkheid
gericht op de werkgever in de wet
vastgelegd. We hebben het dan over
de reïntegratie-artikelen van de Ziek
tewet: art. 30 en 31.2 Uitgangspunt
in deze is uiteraard niet dat dwang
moet worden gehanteerd om werk
nemers ‘veer aan het werk te krijgen,
of werkgevers tot medewerking te
forceren. De hoofdgedachte van de
Ziektewet blijft in stand: de werk
nemer heeft recht op uitkering indien
hij ongeschikt is voor de eigen arbeid.
Het belang van de reïntegratie-arti
kelen moet vooral worden gezien in
het licht van de preventie van lang
durige arbeidsongeschiktheid, ver
vreemding van de arbeid, en dus in
het licht van het behoud van arbeid
voor de werknemer zelf.
De toepassing van deze artikelen is
dan ook met name aan de orde in de
volgende gevallen:

— de prognose voor volledige werk-
hervatting is gunstig, maar een gefa
seerde aanpak lijkt wenselijk;
— de prognose voor volledige werk-
hervatting is twijfelachtig, maar in
fasen kan de werknemer wel tot een
optimale inzet worden begeleid;

de prognose is nog niet te stellen,
maar een behoud van de relatie met
de werkomgeving wordt wenselijk
geacht om de reïntegratie-kansen niet
te verspelen.
Met het oog op een op preventie
gericht volumebeleid worden de
reïntegratie-artikelen in absolute zin
in toenemende mate ingezet om de
instroom in de AAW/WAO te helpen
verminderen. Of dat gewenste effect
ook daadwerkelijk kan worden be
reikt is thans nog onduidelijk. Om na
te gaan of de ervaringen tot heden dit
gebrek aan inzicht kunnen helpen
verminderen, werd een retrospectief
onderzoek verricht onder een bestand
werknemers, aangesloten bij de bij
het GAK in administratie zijnde
bedrijfsverenigingen.
Het uit te voeren onderzoek zou
antwoord moeten geven op de volgen
de vragen:
— Vermindert de toepassing van art.
30/31 de intredekans in de WAO?
— Is de kans op werkhervatting na
WAO-toetreding groter indien tijdens
de Ziektewetperiode gedeeltelijk is
gewerkt onder toepassing van art.
30/31?
— Bestaat er een relatie tussen het
tijdstip (in relatie tot het begin van
de ziekte) waarop art. 30/3 1 wordt
toegepast en het intrede-risico in de
WAO?

Materiaal en methode
De onderzoekspopulatie werd geselec
teerd uit de in administratie zijnde
omslagleden. Eigen risicodragende
bedrijven werden uitgesloten aange
zien de gegevens, voor zover aan
wezig, op andere wijze verzameld
worden. Alle werknemers waarbij in
1987 de Ziektewetuitkering werd
beëindigd, en die langer dan drie

maanden hadden verzuimd, werden
in het onderzoeksbestand opgenomen.
Van deze 91 651 werknemers (72,5%
mannen) werd, per leeftijdscategorie
(vijfjaarsklassen) en per geslacht
nagegaan in welk percentage art.
30/3 1 werd toegepast. Vervolgens
werd nagegaan wat het ziektebeloop
was van de groep waarbij wèl, en van
de groep waarbij niet van toepassing
sprake was.
Het percentage WAO-instroom van de
werknemers waarbij toepassing
plaatsvond na de 3e, 4e, 5e en 6e
ziketemaand werd vergeleken met het
percentage WAO-instroom van hen
die langér dan 3, 4, 5 en 6 maanden
hadden verzuimd zonder dat toepas
sing plaatsvond. De analyse werd
verricht voor ‘alle ziektediagnosen’ en
voor de twee grootste diagnosecatego
rieën: overspanning (nummerlijst
FBV3 309), en (niet nader gespecifi
ceerde) rugklachten (nummerlijst
FBV 724). Verschillen werden ge
toetst met behulp van de chi-kwa
draat, p 0,05.

Resultaten
Gemiddeld werd bij 29,5% (27 072
werknemers) art. 30/31 toegepast. Bij
mannen lag het toepassingspercenta
ge hoger (31%) dan bij vrouwen
(25,7%). Alleen onder de 30 jaar
vond toepassing vaker plaats bij
vrouwen dan bij mannen. Bij vrou
wen neemt het percentage toepassin
gen al na het 25e jaar geleidelijk af,
bij mannen is dat pas na het vijfen
veertigste jaar het geval.
De WAO-instroom bleek globaal 10%
lager te zijn in de groep waarbij
toepassing plaatsvond, vergeleken bij
de groep waarbij geen toepassing
plaatsvond. Dit verschil is bij man
nen min of meer onafhankelijk van de
leeftijd, terwijl bij vrouwen het ver
schil (het ‘succes van toepassing’)
met de leeftijd toeneemt.
Ook een jaar na WAO-instroom bleek
de situatie gunstiger bij degenen
waarbij toepassing plaatsvond: 7,9%
van de 7265 WAO-ers had het werk

Artikel 30 Ziektewet en reïntegratie
door de bedrijfsvereniging

a
De Ziektewet is een werknemersverzeke- 52 weken. Het gaat hier om werknemers,
ring die tot doel heeft de verzekerde, wan- die aan een ziekte of gebrek lijden waar-
neer deze wegens ziekte en/of gebrek on- door de eigen arbeid niet meer kan worden
geschikt is tot het verrichten van zijn ar- verricht.1
beid, een uitkering te garanderen. Daarbij
geldt een uitkeringsduur van maximaal
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weer volledig hervat, tegen 3,9% van
de 24 164 in de andere groep. In de
eerste groep was na een jaar 58%
volledig arbeidsongeschikt, tegen
74,4% in de andere groep. Het mo
ment van toepassing bleek inderdaad
verband te houden met de WAO
instroom. Naarmate de toepassing
later plaatsvond, werd de kans om in
de WAO te geraken groter. Uiteraard
wordt die kans ook groter bij de
populatie waarbij art. 30/31 niet
werd toegepast (er treedt selectie
naar de meer ernstige gevallen op),
maar het verschil tussen beide popu
laties wordt in de tijd groter. Dit
fenomeen deed zich in bijzondere
mate voor bij de personen met rug-
problematiek: 8% verschil bij al dan
niet toepassen na 3 maanden ver
zuim, tegen 25% na 6 maanden. Bij
‘overspanning’ was dit verschil min
der pregnant: 13% bij 3 maanden en
22% bij 6 maanden.

Overspanning versus rugklachten
Ruim 19% van de onderzoekspopula
tie werd geboekt onder diagnose
‘overspanning’, en ruim 9% onder
rugklachten. De geslachtsverdeling
en de toepassingsfrequentie ver
schilden tussen de twee diagnosecate
gorieën (tabel 1). Bij de diagnose-
groep rugklachten worden relatief
veel mannen aangetroffen, bij ‘over-
spanning’ in verhouding tot de totale
groep (en ook absoluut) meer vrou
wen.
Figuur 1 (a/b/c) laat de tot hele
procenten afgeronde meest relevante
cijfers zien van beide diagnose-groe
pen en van de totale onderzoeks
populatie. De figuur laat zien dat
toepassing van de reïntegratie-artike
len gepaard gaat met een lagere
WAO-instroom, een hoger percentage
volledig herstel na 1 jaar WAO en een
lager percentage volledige arbeidson
geschiktheid na 1 jaar WAO. Voor
‘overspanning’ lijken de toepassings
resultaten met betrekking tot preven
tie van de WAO-instroom in het
algemeen wat gunstiger dan voor de
groep met rugklachten en voor de
totale populatie. Na een jaar WAO
zijn minder mensen met rugpro
blemen nog volledig arbeidsonge
schikt, maar dit geldt voor zowel niet
als wel toepassen van art. 30/31.
Kennelijk reïntegreert deze diagnose-
groep ook ‘spontaan’ makkelijker.

Discussie
De bedrijfsverenigingen (omslagle
den) waarvoor het GAK de uitvoering
van de Ziektewet verzorgt, hebben zo
blijkt uit het onderzoek, in 1987 bij
bijna een derde deel van de cliënten
die minimaal drie maanden arbeids
ongeschikt zijn geweest, art. 30/31

ZW toegepast.
Uit het onderzoek blijkt voorts dat
gedeeltelijke werkhervatting onder
toepassing van art. 30/31 ZW bij de
30-65 jarigen relatief vaker voor
kwam bij mannen dan bij vrouwen,
terwijl bij de 15-29 jarigen sprake is
van de omgekeerde situatie. Waar
schijnlijk zijn de verschillen tussen
mannen, vrouwen en leeftijdscatego
rieën in het toepassen van art. 30/31
ZW voor een groot deel toe te schrij
ven aan verschillen in aandoeningen
die de langdurige arbeidsongeschikt
heid veroorzaken, maar volgens Jaco
bi en anderen vooral aan verschillen
in functiekenmerken zoals arbeids
belasting, part-time werk en functie
niveau van de te verrichten arbeid.
Voor de cliënten waarbij sprake is
van minimaal drie maanden verzuim
en waarbij binnen het Ziektewetjaar
art. 30/31 ZW is toegepast, was de
kans op instroom in de WAO aan
zienlijk kleiner dan die voor die cliën
ten waarbij de artikelen niet zijn
toegepast. Dit was in sterke mate het
geval voor de oudere vrouwen. Niet
alleen de WAO-instroom van de art.
30/3 1 ZW cliënten was gunstiger
maar ook waren er één jaar na WAO
toetreding meer verzekerden volledig
hersteld of gedeeltelijk arbeidson
geschikt verklaard in vergelijking
met de niet art. 30/31 ZW cliënten.
De differentiatie naar tijdstippen
waarop de artikelen binnen het Ziek
tewetjaar zijn toegepast laat zien dat
een latere toepassing een relatief —

ten opzichte van de groep waarbij
art. 30/31 ZW niet is toegepast —

kleinere instroom in de WAO op
leverde. Dit houdt vermoedelijk
verband met de zekerheid van de
prognose van het herstel binnen het
Ziekwetjaar. Het is niet onwaar
schijnlijk dat in een vroeg stadium
van het Ziektewetjaar art. 30/31 ZW
wordt toegepast ook al is de prognose
van volledig herstel dubieus, terwijl
in een later stadium de prognose met
betrekking tot volledig herstel binnen
het Ziektewetjaar met meer zekerheid
kan worden aangegeven. De resulta
ten laten echter duidelijk zien dat er
een verband bestaat tussen het tijd
stip van toepassing van art. 30/31 ZW
en de kans op reïntegratie binnen het
Ziektewetjaar. Naarmate de reïnte
gratiepogingen vroeger beginnen,

neemt de kans om in de WAO te
geraken af. Hoewel dit zou pleiten
voor een zo vroeg mogelijk toepassen
van art. 30/31 ZW, kan met een on
derzoek als het onderhavige het oor-
zakelijk verband tussen deze twee
variabelen niet worden vastgesteld.
Hier spelen vele factoren een mogelij
ke rol, zoals: de aard van de beper
king, de mogelijkheid hierop een
herstelprognose te stellen, de aard
van de eigen arbeid en de mogelijk
heden van een werkgever om andere,
passende arbeid (al dan niet tijdelijk)
aan te bieden. Voor de twee meest
voorkomende aandoeningen, over-
spanning en rugklachten, bij cliënten
waarbij minimaal drie maanden werd
verzuimd, kunnen globaal dezelfde
conclusies worden getrokken met
betrekking tot het bij beide geslach
ten toepassen van art. 30/31 ZW en
de WAO-instroom als hiervoor be
schreven voor de totale driemaands
populatie.

1 nterpretatieproblemen
De eerste categorie omvat overigens
relatief — ten opzichte van de drie
maandspopulatie — veel vrouwen,
bijna 32%, en de tweede relatief
weinig, ruim 20%. Dit is waarschijn
lijk vooral de weerspiegeling van een
verschillende beroepsopbouw van
beide populaties.
Voor de cliënten met rugklachten
werd art. 30/31 ZW in nagenoeg elke
leeftijdscategorie zowel bij mannen
als bij vrouwen minder toegepast dan
voor die welke langdurig verzuimden
ten gevolge van overspanning. Hier
uit blijkt duidelijk dat de aandoening
mede bepalend is voor het wel of niet
toepassen van de artikelen. Dit zal
vermoedelijk voor een deel samen
hangen met het gegeven dat bijvoor
beeld rugklachten dikwijls voorko
men in fysiek belastende functies,
waarbij door de aard van het werk/
het bedrijf reïntegratiepogingen in de
eigen functie moeilijker worden.
De onderzoekers zijn zich ervan
bewust dat de vergelijking tussen de
twee groepen (wel en niet toepassing)
door allerlei vormen van selectieve
bias tot interpretatieproblemen leidt.
Desondanks menen wij dat het ge
loofwaardig is te veronderstellen dat
het toepassen van art. 30/31 ZW een
bijdrage levert aan de volumebeper

Tabel 1. Enige kenmerken van de onderzoekspopulatie

Alle diagn Psyche Rug

S 7 S 7 S 7
% v/d totale populatie 13 6 7 2
% binnen diagnosegroep 73 28 68 32 80 20
% toepassing art. 30/31 31 26 32 27 28 22

Alle percentages op hele procenten afgerond
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Figuur la. % WAO-instroom hij well
niet art. 30

Figuur lb. % Hervatting na 1 jaar
WAO bij wel/niet toepassing art. 30

Figuur ic. % volledig a.o. na 1 jaar

WAO bij wel/niet toepassing art. 30

60

60

king van de WAO. Resultaten van het
recente onderzoek van Lenshoek en
anderen naar reïntegratie van WAO
ers binnen een groot industrieel be
drijf ondersteunen deze veronder
stelling. Ook uit dit onderzoek kwam
naar voren dat met name WAO-ers
die geplaatst waren op een revalida
tiewerkplaats een grote kans op
reïntegratie hadden.

Meer onderzoek noodzakelijk
Nader onderzoek naar factoren die
van invloed zijn op de mogelijkheid
om art. 30/31 ZW toe te passen is
noodzakelijk, mede om nadere crite
ria op te stellen voor het effectief en
efficiënt (kosten en baten) toepassen
ervan. Een onderzoek waarbij op
wetenschappelijk verantwoorde wijze,
bijvoorbeeld een experiment met
wel/niet toepassen van de artikelen
bij nader gedefinieerde groepen, het
effect van de toepassing van art.
30/31 ZW kan worden bepaald, kan
uitkomst bieden betreffende de vraag
in welke mate de artikelen oorzake
lijk bijdragen aan een reductie van
het volumeprobleem. Hierbij is onder
meer van belang zicht te krijgen op
eventuele subgroepen, waarbij toe
passing met meer succes kan plaats
vinden. Kennis van (arbeidsgebon
den, persoonlijke, sociaal-maatschap
pelijke) factoren die de reïntegratie
bevorderen dan wel belemmeren is
dan noodzakelijk.
Ook is het gewenst dat wordt nage
gaan aan welke organisatorische
randvoorwaarden moet zijn voldaan
om deze artikelen met succes te kun
nen toepassen. Het gaat dan niet
alleen om randvoorwaarden binnen
het uitvoeringsapparaat van de be
drijfsverenigingen, maar bijvoorbeeld
ook om randvoorwaarden die liggen
in de sfeer van communicatiepa
tronen met de curatieve sector. Uit
een oriënterend onderzoek onder een
deel van de in deze studie betrokken
populatie kwam naar voren dat het
initiatief tot reïntegratie in zeer veel
gevallen van de werknemer uitgaat.
Op zichzelf is dat een gunstige situa
tie, immers de verantwoordelijkheid
ligt dan feitelijk waar hij hoort: bij
werknemer en werkgever. De resulta
ten van deze studie dwingen er echter
toe dat ook artsen steeds alert dienen

Rug
te zijn op de mogelijkheid een zieke
werknemer gedeeltelijk te herplaatsen
onder toepassing van art. 30/31 ZW.
Dit houdt onder meer in dat zij een
zo volledig mogelijk beeld dienen te
hebben van zowel de beperkingen als
de arbeidsomstandigheden van de
zieke werknemer en tevens op de
hoogte moeten zijn van de mogelijk
heden met betrekking tot werk-
hervatting binnen het bedrijf waar

deze werkt. Of thans aan de rand-
voorwaarde wordt voldaan mag in
zijn algemeenheid nog worden be
twijfeld. Nader onderzoek naar be
staande hiaten in de kennis en vaar
digheden is nuttig.
Beperking en beheersing van het
WAO-volume is niet alleen een zaak
voor de bedrijfsverenigingen, maar
vooral voor de werkgevers. De werk
gevers moeten zorgen voor mogelijk
heden om een (zieke) werknemer al
dan niet tijdelijk te (her)plaatsen. In
dit kader is het onder andere belang
rijk dat er voldoende differentiatie
van functies binnen een bedrijf aan
wezig is, waardoor het eenvoudiger
wordt om (zieke) werknemers als dan
niet tijdelijk te (her)plaatsen. Grote
re bedrijven hebben uiteraard meer
mogelijkheden dan kleinere. Hierbij
moet overigens in gedachte gehouden
worden dat art. 30/31 ZW ook reïnte
gratie bij andere dan de eigen werk
gever mogelijk maakt. Nader onder
zoek naar de mogelijkheden en on
mogelijkheden van herplaatsing in
een andere dan de eigen werksituatie
is zinvol.
Concluderend kan worden gesteld dat
de toepassing van art. 30/31 een
veelbelovend instrument lijkt om bij
te dragen aan de vermindering van
langdurige ziekte en arbeidsonge
schiktheid. Er is echter nog nauwe
lijks zicht op de exacte effecten en
toepassingsmogelijkheden. Hier ligt
een taak voor velen.

J.H.B.M. Willems
Onderdirecteur NIPG/TNO, Leiden

1. Dit artikel ie een gewijzigde en aangevulde
versie van een eerder in het Tijdschrift voor
Verzekeringsgeneeskunde gepubliceerd artikel:
Harmeen-Alkema et al, 1990.
2. Op het onderscheid tuseen art. 30 en art. 31
wordt hier niet nader ingegaan. in de dagelijkse
praktijk wordt dit onderscheid niet etrikt
gehanteerd, zodat de artikelen hier zijn eaonen
gevoegd.
3. Afgeleid van de ICD
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