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Evidence based medicine is een niet meer weg te denken houvast voor artsen in zowel  
de public als in de occupational health. De vraag blijft: in hoeverre kan de wetenschap de 
complexiteit van de werkelijkheid benaderen? En wat verstaan we eigenlijk onder effectiviteit?

Natuurlijk, de huisartsen en specialisten lopen in evidence based handelen nog steeds voorop,  

maar de bedrijfsgeneeskunde en ook de publieke gezondheidszorg zijn druk bezig met een inhaalslag.  

De jeugdgezondheidszorg heeft bijvoorbeeld de afgelopen jaren een enorme sprong gemaakt. Bij onderzoek  

naar gezondheidsbevordering is een probleem dat evidence niet makkelijk te randomiseren valt.  
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“Ik doe arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen in het kader van de WIA. In eerste 
instantie kijk ik of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn. 
Voornamelijk op basis van het meegeleverde re-integratieverslag. Zo nodig bezoek ik 
ook de werkplek van de klant, om met eigen ogen te zien hoe de arbeidsomstandig-
heden zijn. Daarna beoordeel ik de klant. In gesprekken bepalen we wat wel en niet 
mogelijk is en op de uitkomst daarvan bepaal ik welke uitkering daarbij past. 
Ik deel mijn werkkamer met een collega. Mijn kant van de kamer is heel ordelijk.  
Het enige persoonlijke is eigenlijk een foto aan de muur van de hand van Erwin Olaf. 
De gesprekken vinden soms bij de klant thuis plaats, soms op de werkplek, maar 
meestal op kantoor. Niet hier, maar beneden in de bespreekkamers. Vaak zijn de ver-
houdingen gespannen. Geen wonder, want arbeidsongeschiktheid grijpt diep in levens 
van mensen in. Ik heb wel eens woorden met een klant, maar die ontaarden nooit in 
een heftige scheldpartij, laat staan in fysieke agressie.”

je commitment van scholen? Hoe voer je 
de regie op de verschillende activiteiten? 
Tijdens de netwerkbijeenkomsten wisselen 
de medewerkers van GGD’en die bezig zijn 
met De Gezonde School ervaringen uit en 
verdiepen zich in onderwerpen uit elkaars 
praktijk.

Nieuwe leergang  
maatschappelijke  
ondersteuning 
De NSPOH heeft samen met het advies- 
bureau Trompetter & Van Eeden een 
Leergang integrale maatschappelijke 
ondersteuning ontwikkeld. De leergang 
duurt een jaar en is toegespitst is op de 
gemeentelijke domeinen zorg, wonen, 
werk en welzijn. 

Als gevolg van demografische ontwikke-
lingen staan gemeenten voor de uitdaging 
om schaarse middelen adequaat aan te 
wenden. Niet alleen voor inkomensonder-
steunende zaken, maar steeds vaker ook 
voor voorzieningen voor gehandicapten en 
ouderen. Tijdens de leergang ontwikkelen 
de deelnemers kennis en vaardigheden 
om de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO) in een breder perspectief te 
plaatsen. Multidisciplinaire samenwerking 
speelt hierbij een belangrijke rol. 

De leergang start op 9 september en 
bestaat uit vier losstaande modulen:  
wet maatschappelijke ondersteuning  
centraal, integraal werken, medische 
verdieping en professionele vaardigheden 
en beoordeling van derden. Voor alle vier 
modulen geldt dat de nadruk ligt op de 
praktische toepasbaarheid. Ook maken 
persoonlijke feedback op opdrachten en 
presentaties en de behandeling van eigen
casuïstiek deel uit van de opleiding.  
De leergang is bedoeld voor senior  
consulenten en indicatiestellers,  
coördinatoren en hoofden van loketten, 
toetsers en beleids- en kwaliteits- 
medewerkers, die werkzaam zijn bij 
gemeenten, zorgkantoren en verzekeraars.

i  Meer informatie www.nspoh.nl/limo 

De Gezonde School: uniek 
scholingsprogramma voor 
professionals
In samenwerking met het RIVM Centrum 
Gezond Leven (CGL) organiseert de NSPOH 
dit jaar een uniek scholingsprogramma  
over De Gezonde School. Het CGL biedt 
professionals een platform voor kennis- 
uitwisseling op het gebied van gezond- 
heidsbevorderende leefstijlinterventies. Ook 
maakt het CGL settinggerichte programma’s 
voor gezond leven. Het project De Gezonde 
School is hiervan het eerste product. 

De Gezonde School biedt handvatten voor 
het - samen met gemeenten, scholen, 
sportorganisaties, thuiszorg en GGZ- 
instellingen - opzetten en managen van 
programma’s voor gezond leven op scholen. 
Het programma bestaat dit jaar uit twee 
basiscursussen, een masterclass en twee 
netwerkbijeenkomsten. De basiscursussen 
in juni ondersteunen de deelnemers bij 
het werken met de Handleiding Gezonde 
School van het CGL. In het najaar komt 
in de masterclass aan de orde hoe de 
regierol in de Gezonde School versterkt 
kan worden. Hoe kun je, samen met de 
verschillende actoren, effectief werken aan 
een gezonde school? Hoe krijg én houd 
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Column

Phronèsis

Ik kan meepraten over Evidence Based  
Medicine. Ik ben een echte bèta. HBS-b met 
een voorliefde voor wiskunde en natuur-
kunde. Goede scholing in methodologie en 
statistiek. Nascholingen EBM gevolgd en 
meegewerkt aan een CBO-richtlijn. 

Omdat ‘evidence’ in de dagelijkse beroeps-
uitoefening niet altijd voorhanden is, wenden 
we ons in de spreekkamer gemakkelijk tot  
Expert Based Medicine. We vragen het  
iemand die er verstand van heeft. Brieven 
naar medisch specialisten, telefoontjes  
naar een professor, die je toevallig kent.  
Of gewoon de patiënt en Google raadplegen. 

In ons vak en bij de arbocollega’s kennen we 
het maar al te goed: Rule Based Medicine. 
“Volgens de regels moet ik voor de zesde  
week een probleemanalyse maken.”  
Het staat allemaal in de Wet Poortwachter  
of de Arbowet of de Beroepscode of in ons 
eigen kwaliteitshandboek.

En onder druk van werkgevers en de tucht-
rechtverslagen in Medisch Contact bedrijven 
steeds meer collega’s Fear Based Medicine. 
We worden defensief. Gaan discussies aan 
over de verantwoordelijkheden van werk- 
nemers en werkgevers. Onze eigen rol is  
maar beperkt. “Ik ben maar adviseur.”,  
hoorde ik een collega ter verdediging zeggen.  

Beste collega’s,
‘Evidence’ helpt ons meestal niet bij de  
praktische problemen in de spreekkamer en 
de overlegkamer. Dan hebben we behoefte 
aan wijsheid. Echte wijsheid. Praktische  
wijsheid. Wisdom Based Medicine.
De wijsheid om werknemer en werkgever 
hun eigen keuze te laten maken, ook als die 
niet in de regels staat. Of de moed en de 
wijsheid om stelling te nemen als de situatie 
daar om vraagt. Of… Bij Aristoteles stond die 
praktische wijsheid in veel hoger aanzien dan 
onze ‘evidence’. Het is één van de ‘kardinale 
deugden’. De echte, goede bedrijfsarts heeft 
Phronèsis. 

3

Jan Maasen

Slechts de helft van de organisaties in de 
public en occupational health bereikt haar 
doelgroepen adequaat. Dat is een van de 
bevindingen uit het lezersonderzoek in de 
vorige editie van Impuls. Onder de noemer 
Hoe communicatief bent u? werd de lezers 
gevraagd hoe en vooral hoe goed hun organi-
satie de verschillende doelgroepen bereikt.

Na een kleine dip in de respons werd de 
vragenlijst op de achterkant van Impuls 
weer volop ingevuld: 305 lezers namen de 
moeite, waarvan 39% man en 61% vrouw. 
Naast het aanstrepen van de meerkeuze-
antwoorden nam menigeen de moeite 
tot precisering. De meeste respondenten 
zijn werkzaam als bedrijfsarts (26%), arts 
in de openbare gezondheidszorg (26%) of 
als gezondheidsbevorderaar/preventie-
medewerker (10%). Meer dan de helft 
(52%) van de respondenten is van mening 
een behoorlijk goede communicator te 
zijn. Geen overbodige luxe, want 81% heeft 
face-to-face contact met cliënten.

Bijna de helft (48%) van de lezers van 
Impuls meent dat hun organisatie de 
doelgroepen niet goed bereikt. Over de 
wijze waarop gecommuniceerd wordt is 
men verdeeld: 52% is daarover tevreden, 
13% ontevreden. De kennistoepassing kan 
beter en gerichter en de communicatie is 
te weinig afgestemd op de behoeften van 
de doelgroep. Niet-Westerse allochtonen 
(42%) zijn de moeilijkst te bereiken groep, 
gevolgd door jongeren (10%). Een res-
pondent voegde de doelgroep ‘negatieve 
mensen’ toe. Ondanks de ontevredenheid 
over het bereik, schakelt slechts 19% van 
de organisaties externe expertise in bij 
de communicatie met de doelgroepen en 
nog eens 39% alleen ‘als we er zelf niet 

uitkomen’. De middelen die worden  
ingezet zijn divers, maar internet scoort 
het hoogst met 97%, gevolgd door monde-
ling (71%), print (61%) en e-mail (58%). 
Extra vermeld worden bijeenkomsten en 
health promotions.

Zich actief bemoeien met communicatie-
beleid doet slechts 23%. De grootste  
kritiek op het communicatiebeleid is 
dat het ‘geen enkele samenhang ver-
toont’ (13%). Verschillende suggesties 
ter verbetering worden aangedragen, 
waaronder ‘een betere marketing en 
cliëntbeheer(systeem)’ en ‘de kennis- 
toepassing kan beter en gerichter’. 
Onderzoek naar wat er leeft, lijkt redelijk 
verzorgd: 65% zegt dat hun organisatie 
onderzoek doet onder de doelgroepen. 
Onderdeel daarvan zijn preventie- 
programma’s met interactiemogelijk-
heden: 65% van de organisaties maakt 
daar gebruik van. De reacties van cliënten 
worden gebruikt bij de ontwikkeling 
van nieuwe programma’s (58%) of voor 
kennisgeving aangenomen (13%). Sprekend 
over preventie: volgens de respondenten 
werkt de aloude één-op-één communicatie 
het beste (42%), gevolgd door goede 
massamediale publieksvoorlichting (23%) 
en zelfhulpcursussen via internet. Een 
suggestie van een respondent was ‘een 
combinatie van massacommunicatie en 
één-op-één communicatie met gemoti-
veerde mensen’.

Resultaat lezersonderzoek Impuls 6

Prijswinnaars
Onder de inzenders zijn de volgende 
prijzen verloot en uitgereikt:

Hoofdprijswinnaar: 
het luisterboek De Nieuwe Professional: 
de professional als communicator, onder 
redactie van W. van Hulst en F. Kwakman
Mevrouw C. Hospers, MCS-Arbo

Drie prijswinnaars:
het boek De plakfactor van D. Heath
De heer P. Berlijn, Achmea Vitale
Mevrouw I. Tissen, Zuidzorg
Mevrouw A. van der Heide, Stichting 
Thuiszorg Midden Gelderland
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Doelgroepen worden onvoldoende bereikt

Welke middelen zet uw organisatie in om de 
verschillende doelgroepen te bereiken? 
(meerdere opties mogelijk) (% van de respondenten)

internet 97

mondeling 71

print 61 

e-mail 58

telefoon 45

radio 29

tv 23

anders 23



Wijzer door wetenschap?

Multidisciplinair
De bedrijfsgeneeskunde is op het gebied van evidence based 
handelen de aanvankelijke achterstand op huisartsen en 
specialisten inmiddels behoorlijk aan het inlopen, meent Carel 
Hulshof. Hij kan het weten want de universitair hoofddocent 
van het Coronel Instituut (onderdeel van AMC-UvA) en coördi-
nator richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- 
en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), is al vanaf het vroegste begin 
betrokken bij de ontwikkeling van EBM-richtlijnen voor bedrijfs-
artsen. Nu zijn er twaalf richtlijnen beschikbaar en zitten er 
vier ‘in de pijplijn’, waardoor er straks dus zestien richtlijnen ter 
beschikking staan van de bedrijfsarts. Daarmee is volgens  
Hulshof een behoorlijk deel van de dagelijkse praktijk gecoverd. 
De laatste jaren is Hulshof betrokken geraakt bij de zogenoemde 
multidisciplinaire richtlijnontwikkeling, waarin steeds meer 
aandacht wordt besteed aan werk- en werkgerelateerde richt-
lijnen. Hulshof: “Werk is meestal een relevante factor. Ook in de 
curatieve sector is bijna altijd de vraag: wanneer kan iemand 
weer aan de slag? Daarom zijn bij de multidisciplinaire richtlijn-
ontwikkeling drie vragen relevant: zijn er mogelijk werk- 
gerelateerde aspecten bij een aandoening? Zo ja, zijn er effectieve 
werkgerelateerde interventies bekend? En wat is de taak voor 
de bedrijfsgeneeskunde in deze?” Na een aantal pilots, onder 
andere op het gebied van COPD en depressie, is er een blauw-
druk gemaakt waarin uitgewerkt is hoe bij de richtlijnontwik-
keling ook aandacht besteed kan worden aan werkgerelateerde 
aspecten. Zowel ten aanzien van de begeleiding als bijvoorbeeld 
ook de beoordeling van beperkingen en participatieproblemen.  
“Omdat werk een belangrijke determinant is voor een goede  
gezondheid, worden andere beroepsgroepen letterlijk gedwongen 
naar ons te komen,” aldus Hulshof. “En het mooie is: als de 
multidisciplinaire richtlijn vertaald wordt naar de praktijk van 
de bedrijfsarts, kan daar weer een monodisciplinaire verdieping 
uit volgen.”

Kennislacunes
Maar wie bepaalt eigenlijk aan welke nieuwe richtlijn behoefte 
is? Ravensbergen: “Dat kan vanuit wetenschappelijke hoek 
komen als er kennislacunes worden geconstateerd, maar vaak 
is er een maatschappelijk probleem waarvoor nog geen of te 
weinig evidence beschikbaar is.” In de bedrijfsgeneeskunde gaat 
bovendien een keer per drie à vier jaar een enquête uit waarin 
bedrijfsartsen naar hun specifieke wensen gevraagd wordt. 
Hoewel volgens Hulshof de Nederlandse bedrijfsgeneeskunde 
met de invoering van EBM in Europa voorop loopt, wordt 
soms ook in het buitenland geshopt. “Ik adviseer mee in het 
Engelse richtlijnenbeleid. Onlangs is daar een fraaie richtlijn 
voor latexallergie opgesteld. Die proberen we nu te vertalen 
naar de Nederlandse situatie. Dat bespaart ons het zoeken 
in de literatuur, waardoor we ons kunnen concentreren op de 
discussie over de afwijkende Nederlandse context. Die discussie 
kan overigens weer leiden tot andere aanbevelingen dan de 
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Jacomine Ravensbergen, teammanager Preventie bij ZonMW, 
legt uit: “Gezondheidsbevordering is erg contextgebonden.  
Als je een onderzoek wilt generaliseren, moet je heel goed 
kijken naar de context van een programma. Bovendien moet  
je verschillende soorten kennis onderscheiden: de hardere  
biomedische kennis en de sociaal wetenschappelijke kennis, 
die niet één-op-één naar een nieuwe situatie gekopieerd kan 
worden, maar waar je wel je voordeel mee kunt doen.” 

Voogd
Er zijn recent verschillende onderbouwde interventies ontwikkeld, 
die in de database van het Centrum voor Gezond Leven/RIVM 
zijn opgenomen. Maar daarmee zijn we er nog niet, aldus 
Ravensbergen. “Je moet de interventie ook beschikbaar maken 
voor de praktijk en er een goede ‘voogd’ voor vinden, die belooft 
dat hij de interventie onderhoudt. Bijvoorbeeld door brochures 
te maken en de interventie voortdurend naar de nieuwste 
inzichten te updaten.” En juist dat vinden van een voogd is 
door de complexiteit van de leefstijlinterventies een probleem. 
Neem overgewicht. Daar is een interventie voor ontwikkeld die 
zowel inspeelt op beweging, voeding en omgeving, maar er is 
geen instelling die zich op een combinatie van die drie richt en 
dus een geschikte voogd zou zijn. Ravensbergen: “Om toch een 
voogd voor de interventie te hebben, hebben we een zogenoemd 
Consortium Integrale Aanpak Overgewicht opgericht, bestaand 
uit vijf academische werkplaatsen. In het CIAO komen beleid, 
onderzoek en uitvoering samen. Tegelijkertijd hebben we het 
programma Gezonde Slagkracht ontwikkeld om gemeenten te 
ondersteunen bij de uitvoering van de interventie. Hiermee is 
de kans van slagen van de implementatie van de interventie 
aanzienlijk vergroot.”



Engelse. Daaruit blijkt dat evidence based handelen nooit het 
blind toepassen van evidence is, maar altijd een integratie van 
evidence met de ideeën van de zorgverlener en de wensen van 
de klant.”

Effectiviteit
Met die aantekening bij EBM kan Arie Dijkstra goed leven.  
De hoogleraar Sociale Psychologie van Gezondheid en Ziekte aan  
de Rijksuniversiteit van Groningen relativeert nog een stap  
verder: “Vaak is de realiteit zo complex dat hij nauwelijks te 
vatten is in een EBM richtlijn. Nu zijn er bijvoorbeeld bij een 
interventie twee condities in kaart gebracht die van invloed zijn 
op de effectiviteit van een interventie. Het werkt bijvoorbeeld 
alleen bij ouderen zonder hartfalen. Maar waarom niet vijftien? 
In de wetenschap wordt teveel naar hoofdeffecten gekeken.  
Je geeft alle hartpatiënten hetzelfde medicijn en kijkt naar het 
effect. Via trial en error wordt uitgezocht bij wie dit het beste 
werkt. Als blijkt dat het medicijn bij veertig procent werkt, is men 
tevreden. Maar stel ik ben patiënt. Dan kan ik toch helemaal niet 

uit de voeten met die veertig procent?” Het succes van EBM 
hangt dus samen met de eisen die we aan de effectiviteit van 
een behandeling stellen. Dijkstra meent dan ook dat EBM nog 
lang niet uitontwikkeld is. “De wetenschap moet veel meer 
targetten, kleinere doelgroepen definiëren. Iedereen weet dat 
de werking van medicijnen afhankelijk is van leeftijd, geslacht 
en bijvoorbeeld genetische en metabolische factoren. Op die 
variabelen moet je je richtlijnen verfijnen.” Een prijzige klus?  
“Ja, maar het is veel prijziger als een interventie bij een grote 
groep mensen niet blijkt te werken. Neem een bewegings- 
programma om diabetes te voorkomen. Als dat intensief  
uitgevoerd wordt, blijkt dat voor 1 op de 7 mensen met  
verhoogd risico op diabetes te werken. Het is toch raar  
dat we een dergelijk cijfer accepteren?”

5

‘Hier werken in totaal tachtig man,  
waarvan zo’n zestig onderzoekers’,  
vertelt Monique Frings-Dresen, hoofd 
van het Coronel Instituut voor Arbeid en 
Gezondheid, niet zonder trots. ‘Daarmee 
zijn we de grootste afdeling die zich in 
Nederland bezighoudt met ‘arbeid en  
gezondheid’. Het feit dat we groot en  
zelfstandig zijn en met één been in de  
praktijk staan, werkt als een magneet  
op wetenschappers.’ Bovendien is het  
instituut een van de oudste in zijn soort;  
vorig jaar vierde het zijn vijftigjarige  
bestaan. Het instituut is vernoemd naar  
Samuel Senior Coronel, in de negen- 
tiende eeuw een van de grondleggers  
van de Sociale Geneeskunde. Begonnen  
vanuit de arbeidshygiënische hoek is de  
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Samuel Coronel (Sr)
aandacht steeds meer verschoven naar  
bewegingsapparaat en psychische/ 
sociale problematiek. De activiteiten van 
het Coronel Instituut beslaan inmiddels 
een breed terrein. Er wordt informatie en 
kennis geleverd aan bedrijfs- en verzeke-
ringsartsen, over bijvoorbeeld preventief 
medisch onderzoek en instrumenten 
voor claimbeoordeling in kader van de 
WIA. Daarnaast is preventie van beroeps-
ziekten een belangrijk aandachtspunt. 

Brandweer
Het Coronel Instituut kent een viertal 
thema’s, waaronder de verschillende 
onderzoeken in te delen zijn. Het promotie-
onderzoek van Marie-Christine Plat valt 
onder preventief medisch onderzoek: 

werkvermogen en herstel, waarvan  
Dr Judith Sluiter Principal Investigator 
(PI) is. De bewegingswetenschapper 
promoveert volgend jaar op het Periodiek 
Preventief Medisch Onderzoek bij de 
brandweer. Ze licht toe: ‘Het PPMO is 
een instrument dat wordt ingezet om 
de brandweermensen in hun loopbaan 
te kunnen monitoren op de relevante 
psychische en fysieke aspecten. In 2007 
is in drie regio’s een pilot met PPMO 
gestart. Onderdeel van het PPMO is onder 
meer een vragenlijst en twee functionele 
fysieke testen. De resultaten worden 
teruggekoppeld aan de bedrijfsarts, die 

Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid is een van de samenwerkingspartners van de NSPOH.  
De afdeling van het AMC-UvA is op hetzelfde werkterrein actief als de NSPOH. Een portret van een instituut.

De magnetische werking 
van het Coronel Instituut 

Monique Frings-Dresen Marie-Christine Plat Judith Sluiter

Op 10 juni organiseert de NSPOH een symposium over  
dit onderwerp, getiteld: Wijzer door wetenschap?  

Over het nut van evidence based handelen.  
Meer informatie daarover vindt u op www.nspoh.nl.



In the picture

Wat doet een decaan AOWP precies?

Ik ben verbindingsman tussen de oplei-
dingen van de NSPOH, het onderzoek van 
het AMC en de buitenwereld van public en 
occupational health.

Wat is het boeiendste aspect aan het decaanschap?

Het met alle partijen contact leggen en 
onderhouden.

Wat is uw grootste ergernis op uw vakgebied?

Dat er soms uit de losse pols dingen worden 
geroepen en gedaan, terwijl er al lang 
goed onderzoek ligt waarop men zich kan 
baseren.

Welk boek heeft u het laatst gelezen?

Solar van Ian McEwan

Naast wie zou u het liefst in een vliegtuig willen 
zitten en waar naartoe?

Naast Jamie Oliver op weg naar Sint Peters-
burg. Ik vind het indrukwekkend wat hij 
doet met gezond eten. Hij laat op een mooie 
manier zien wat op het gebied van public 
health mogelijk is.

Niek Klazinga is hoogleraar Sociale Geneeskunde aan 
het AMC en als decaan verbonden aan de Academische 
Opleidingswerkplaats AMC/NSPOH (AOWP)

Heeft u een levensmotto?

Ik ben van Friese afkomst: “as `t net kin sa`t 
it moat, dan moat it mar sa`t it kin”. 

 Wie bewondert u het meest op uw vakgebied?

Over de kwaliteit van zorg heeft Avedis  
Donabedian dingen geschreven die dertig 
jaar later onverminderd van toepassing zijn. 
Een ongelooflijk scherp en helder denker.

Wat beschouwt u als de grootste uitdaging van  
de AOWP?

Om van het samenwerkingsverband een 
succes te maken. We streven naar accre-
ditatie van de masteropleidingen van de 
NSPOH door het Nederlands Vlaams  

Accreditatie Orgaan. Dat zou externe 
erkenning betekenen en intern een bewijs 
leveren dat we op de goede weg zijn.

Welk knelpunt in de gezondheidszorg komt wat u 
betreft bij de komende verkiezingen het hoogst op 
de agenda?

Ik zou ervoor pleiten dat sturen op gezond-
heid het centrale principe wordt en 
preventie veel meer aandacht krijgt dan  
nu het geval is. De politiek moet inzien 
dat gezondheid een belangrijke basisvoor-
waarde is voor economisch herstel.

Wat houdt u momenteel beroepsmatig het  
meeste bezig?

Voor de OESO in Parijs ben ik momenteel 
de kwaliteit van de zorg van de dertig 
lidstaten met elkaar aan het vergelijken.

Wat doet u over tien jaar?

Hetzelfde als nu: onderzoek, beleid en 
contact met het werkveld onderhouden. 
In die driehoek hoop ik op een plezierige 
manier actief te blijven.

Niek Klazinga
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op basis van een handleiding met inter-
venties indien nodig actie kan onderne-
men.’ In de drie regio’s zijn inmiddels 280 
beroeps- en vrijwillige brandweermen-
sen getest, met opmerkelijke uitkomsten. 
‘Veel deelnemers vertoonden signalen 
van verminderde fysieke en emotionele 
belastbaarheid of van risicofactoren voor 
hart- en vaatziekten. Ook opvallend was 
dat bedrijfsartsen de signalen weliswaar 
vaak wel oppikten, maar de handleiding 
van voorgeschreven interventies slechts 
deels volgden.’ Bij succesvolle afronding 
van de pilot is het de bedoeling dat het 
PPMO landelijk uitgerold wordt.

Terugkeer naar werk 

Zoals gezegd is onderzoek slechts een van 
de activiteiten van het Coronel Instituut. 
De Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) is in 
het leven geroepen voor de behandeling 
van complexe arbeidsgerelateerde klach-
ten. ‘Een belangrijk topic is om werk al 
heel vroeg in het behandelproces aan de 
orde te stellen,’aldus Frings-Dresen. ‘Nu is 
het vaak zo dat de iemand eerst curatief 
uitbehandeld is voor hij naar de bedrijfs-
arts gaat. En dan blijkt re-integratie in 
het arbeidsproces een moeizame kwestie. 
Dat voorkom je als je de werknemer snel 
maar natuurlijk wel gedoseerd laat terug-
keren in zijn baan.’ Ook het Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en 
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het Kenniscentrum voor Verzekerings- 
geneeskunde (KCVG) maken onderdeel 
uit van het instituut. Het NCvB registreert 
in opdracht van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 
Nederland voorkomende beroepsziekten; 
het KCVG poogt met behulp van evidence 
based medicine het handelen van  
verzekeringsartsen beter te onderbouwen.  
‘In de beoordeling van langdurige arbeids-
ongeschiktheid van werknemers valt nog 
veel te verbeteren. De context waarin 
mensen ziek worden of ziek blijven 
wordt steeds belangrijker. Het is vanuit 
wetenschappelijk oogpunt eigenlijk een 
jong vakgebied, waarin nog veel kennis te 
vergaren is. We hebben niet voor niets zes 
promovendi en zes postdocs die dankzij 
subsidie van het UWV op dit terrein onder-
zoek doen. Daarnaast heeft de Stichting 
Instituut GAK (SIG) ook nog subsidie ter 
beschikking gesteld voor onderzoek op 
het gebied van verzekeringsgeneeskunde. 
Het mooie daarvan is dat de NSPOH weer 
van onze kennis profiteert door die te 
verwerken in haar opleidingen.’ 



Activerend leren: al doende . . .

Wat is activerend leren eigenlijk? Al googlend kom je verschillende 
omschrijvingen tegen. Zoals: niet de leerstof maar de leerling en 
zijn ontwikkeling staan centraal. Of: een manier om de toets-
baarheid van het geleerde in de eigen omgeving te vergroten. 
Felicia Vizi, opleider van de NSPOH, houdt het simpel: “In ons 
geval zijn het volwassenen die leren via hun eigen ervaringen.” 
Bij doorvragen blijkt dat leren verder te gaan dan het aanleren 
van kennis en vaardigheden. “Bij beroepen waar de NSPOH 
voor opleidt, is persoonlijke ontwikkeling nodig om het werk 
goed te kunnen doen. Het is werken met mensen, soms in een 
politiek spanningsveld. Je bent bezig met morele waarden en 
het beïnvloeden van gedrag. Om daarin succes te hebben, moet 
je iemand zijn, niet alleen maar iets verkondigen. Om anderen 
te kunnen beïnvloeden, moet je jezelf kunnen managen en 
bijvoorbeeld weten waarop je manipuleerbaar bent.”

Plussen en minnen
Om de gewenste persoonlijke ontwikkeling in gang te zetten, 
moeten praktijksituaties binnen de opleiding gehaald worden. 
Aan de hand daarvan kunnen deelnemers bewust gemaakt 
worden van hun gedrag. Vizi geeft een recent voorbeeld van een 
in-company training bij de GGD in Venlo. “Doordat de jeugdarts 
in sommige gevallen de regie op zich moet nemen, komt hij in 
een andere verhouding te staan tot mensen en instanties.  
Door die veranderende verhoudingen met lijnen en plussen  
en minnen te laten uittekenen, kregen de deelnemende jeugd-
artsen plots een beeld wat van mensen van hun regiefunctie 
verwachten. Ze zagen dat het niet zozeer om een nieuwe  
inhoud gaat, maar dat ze deel uitmaken van al lopende  
processen waarin ze een andere rol moeten innemen.”  
Jeugdarts Maria Savelberg was een van de deelnemers aan 
de training. “Er waren allerlei trainingsvormen om ons uit de 
tent te lokken. Op basis van praktijkvoorbeelden moesten we 
een aantal stappen doorlopen, waardoor je tot je kern komt 
en beseft wat je missie is. Waarom lukt het je niet de regierol 
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Uit onderzoek blijkt dat mensen vooral  
via hun ervaringen leren. Daarom stelt de  
NSPOH in haar opleidingen steeds meer de dagelijkse  
praktijk centraal, bijvoorbeeld via het zogenoemde  
activerende leren.

op je te nemen? Ligt het aan de instanties of aan jou? Om die 
vragen te beantwoorden moet je diep in jezelf duiken.” Gaat de 
regievoering haar na deze training nu makkelijker af? “Ik denk 
dat die rol mij van nature wel ligt, maar ik merk dat collega’s er 
minder huiverig voor zijn geworden. Zelf heb ik vooral geleerd 
mijn eigen belang in een groter perspectief te plaatsen.”

Blinde vlekken
Jeugdarts Karin Keijser maakte kennis met activerend leren in 
een leerwerkgroep in de profielopleiding voor jeugdartsen.  
“Aan de hand van concrete vragen en met behulp van de  
literatuur moesten we een casus voorbereiden. De mijne ging 
over een geadopteerd kind met eetproblemen. Die casus  
bespraken we in een groepje van vier mensen om daarna tot 
een voorlopige conclusie te komen. Vervolgens hield een externe 
deskundige een presentatie over eetproblemen, waarna we 
groepsgewijs een definitieve conclusie en een plan van aanpak 
formuleerden.” Deze manier van leren beviel Keijser goed. 
“Scholing is toch meestal een beetje onderuit zitten, aanhoren 
en aantekeningen maken. Activerend leren geeft je niet alleen 
een heel breed inzicht in de complexiteit van de problematiek, 
maar ook in je eigen werkwijze en in je blinde vlekken. Dat is 
nieuw voor mij.”
Hetzelfde geldt in zekere zin voor de opleiders die met activerend 
leren bezig zijn. Vizi: “Ik probeer zelf ook een ontvankelijke  
houding aan te nemen. Eigenlijk ontwikkel ik samen met de 
groep nieuwe werkvormen. Met mijn ervaring als opleider 
of trainer sta ik middenin de groep, niet achter een katheder. 
Eigenlijk sluit je een soort contract af met de deelnemers.  
Die moeten beseffen dat ze pas echt wat leren als ze actief 
meedoen.”
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            Hoe stellig bent u over  
            evidence based handelen?

Lezersonderzoek

8

Œ

1. De rol van wetenschappelijke 
informatie in mijn dagelijks werk is 
bescheiden

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer mee eens

2. Zonder het gebruik van weten- 
schappelijke informatie is mijn werk 
van weinig toegevoegde waarde

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer meer eens

3. Wetenschappelijke informatie is 
per definitie zo’n reductie van de 
werkelijkheid dat ik er niet veel mee 
kan in mijn dagelijkse praktijk

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer mee eens

4. Epidemiologische gegevens zijn voor 
mijn vakgebied uiterst belangrijk

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer mee eens

5. Het wetenschappelijk onderzoek  
op mijn vakgebied richt zich op de 
juiste vragen

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer mee eens

In Impuls 4 waren we vooral geïnteresseerd in uw evidence based medicine vaardigheden, nu willen we aan de hand 
van 14 stellingen meer weten over uw achterliggende opvattingen. Streep hieronder alvast uw antwoorden aan.  
Vul ze vervolgens in op www.nspoh.nl en maak weer kans op aantrekkelijke prijzen✺.

Œ
Ga naar www.nspoh.nl en maak kans op één van de volgende prijzen:

✺	 Hoofdprijs: het boek Praktische handleiding PubMed van F. van Etten en R. Deurenberg.

✺	 Drie troostprijzen: een handige, multifunctionele Victorinox Swiss Card, 

 voorzien van NSPOH logo.

✺
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6. De Randomized Controlled Trial 
is voor mijn vakgebied de meest 
vruchtbare onderzoeksopzet

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer mee eens

7. De objectiviteit, betrouwbaarheid  
en onafhankelijkheid van het 
wetenschappelijk onderzoek op  
mijn vakgebied staat buiten kijf

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer mee eens

8. In het dagelijks werk zou veel meer 
tijd moeten worden besteed aan 
het beoordelen en gebruiken van 
wetenschappelijke informatie

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer mee eens

9. In de opleiding voor mijn vak- 
gebied zou veel meer tijd en energie 
moeten worden besteed aan het 
beoordelen en zelf uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer mee eens

10. De rol van wetenschappelijk  
onderzoek in mijn vakgebied is bij te 
dragen aan oplossingen voor vragen 
en dilemma’s uit de  
dagelijkse praktijk

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer mee eens

11. Iemand zonder academisch  
wetenschappelijke achtergrond  
kan mijn werk niet (goed) doen

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer mee eens

12. Op mijn vakgebied wordt veel  
te weinig wetenschappelijk  
onderzoek gedaan

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer mee eens

13. Op mijn vakgebied wordt genoeg 
gebruik wordt gemaakt van  
‘evidence’

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer mee eens

14. Het kunnen vinden en beoordelen 
van wetenschappelijke informatie 
heeft absoluut meerwaarde voor 
mijn werk

 a. zeer mee oneens
 b. mee oneens
 c. neutraal
 d. mee eens
 e. zeer mee eens &


