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Langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-

heid stellen de volksgezondheid voor aanzienlij-

ke problemen, met belangrijke gevolgen voor de

betrokkenen en hun familie, de werkgever en de

samenleving.' Langdurig verzuim hangt samen

met een kleinere kans op terugkeer naar het

werk." Nieuwenhuijsen et al.6 toonden in een
cohort van Nederlandse werknemers met betrek-

king tot ziekteverzuim met veelvoorkomende

psychische stoornissen aan dat de diagnoses

depressie of angststoornis significante voorspel-

lers waren van een langere tijd tot re-integratie
op het werk. Mogelijke verklaringen voor de

moeilijke terugkeer naar het werk zijn de ernst

van de ziekte in dit stadium, en het feit dat de

ziekte vervlochten kan zijn met de werksituatie,

aangezien werkkenmerken de mentale gezond-

heidsproblemen mogelijk mede veroorzaakt heb-

ben.' Een aantal studies toont aan dat de effecti-
viteit van behandeling en re-integratie van mede-

werkers die verzuimen vanwege psychische

gezondheidsproblemen, vaak beperkt is.'" We

stellen dan ook dat een preventieve strategie

gericht op vroegtijdige interventie voordat ziek-
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SAMENVATTING

Onderwerp: Het terugdringen van langdurig ziekteverzuim.

Doel:Onderzoeken van de effectiviteit van gestructureerde vroegtijdige

begeleiding onder medewerkers met verhoogd risico op langdurig toe-

komstig ziekteverzuim, in het voorkomen en/of verminderen van ziekte-

verzuim. Het experiment was gericht op de timing van de interventie,

d.w.z. behandeling voordat ziekteverzuim daadwerkelijk plaatsvindt.

Soort onderzoek:In deze RCTwerden medewerkers met een verhoogd
risico op langdurig ziekteverzuim geselecteerd op basis van een scree-

ningsvragenlijst. 299 personen met een verhoogd risico op langdurig

ziekteverzuim in de toekomst werden willekeurig toegewezen aan een

experimentele groep (n=147) of een controlegroep (n=152). De experi-

mentele groep kreeg vroegtijdige begeleiding van de bedrijfsarts, in

sommige gevallen gevolgd door een gerichte interventie. De controle-

groep ontving gebruikelijke zorg ('care as usual').

Resultaten: Een aangepaste intention-to-treat-analyse liet significante

verschillen (P=0,007) zien in totale ziekteverzuimduur over een jaar fol-

low-up tussen de experimentele (gemiddelde 18,98; SD 29,50) en con-

trolegroep (gemiddelde 31,13; SD 55.47).

Conclusie: Vroegtijdige begeleiding door de bedrijfsarts van medewer-
kers met een verhoogd risico op langdurig toekomstig ziekteverzuim

draagt bij aan het verminderen van totaal ziekteverzuim.

teverzuim of arbeidsongeschiktheid optreedt,

effectiever kan zijn. Deze strategie behelst het

specifiek selecteren van medewerkers met een

hoog risico op toekomstig langdurig ziektever-

zuim, waarbij interventie gericht moet zijn op

het diffuse en complexe scala aan risicofactoren

in de etiologie van ziekteverzuim. Voor mede-

werkers die volgens deze strategie worden gese-

lecteerd, is interventie gebaseerd op de timing

ervan, dat wil zeggen dat interventie plaatsvindt

vóór ze zich daadwerkelijk ziekmelden. Voor-

waarde voor deze selectieve preventieve strategie

is echter dat men kan bepalen welke medewer-
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SUMMARY

Structured early consultation with an occupational physician reduces

sickness absence among office workers with an increased risk of long-

term sickness absence. A randomized controlled study

Objective: To examine the efficacy of structured early consultations for
employees at high risk of future long-term sickness absence, in the pre-

vention and/or reduction of sickness absence. The focus of the experi-

ment was on the timing of the intervention, that is, treatment before

sickness absence actually occurs.

Methods: In this RCT,bank employees at high risk of long-term sickness
absence were selected based on responses to a screening questionnaire

developed especially for office workers: the 'Balansmeter'. 299 Subjects

at risk of future long-term sickness absence we re randomized in an

experimental group (n=147) and a control group (n=152). Subjects in

the experimental group received a structured early consult with the

occupational physician, in some cases followed by targeted interven-

tion. The control group received care as usual.

Results: A modified intention-to-treat analysis revealed significant dif-
ferences (P=0.007) in total sickness absence duration over a one year

follow-up between the experimental group (mean 18.98; SD 29.50)

and the control group (mean 3I.I3; SD 55.47).

Conclusion: Structured early consultation with an occupational physi-
cian for employees at high risk of future long-term sickness absence is

successful in reducing total sickness absence.

kers een hoog risico op ziekteverzuim hebben

voordat ze zich ziekmelden.

Hiertoe is een screeningsinstrument ontwikkeld,

de zogeheten Balansmeter," op basis van data uit

de Maastrichtse Cohort Studie." Interne validatie

in de cohortstudie en externe validatie in een

prospectief cohort van bankmedewerkers in

Nederland lieten goede voorspellende kenmer-

ken voor toekomstig langdurig ziekteverzuim
zien.II,13

Het doel van de huidige studie was de effectiviteit

te onderzoeken van gestructureerde vroegtijdige
begeleiding onder medewerkers met een ver-

hoogd risico op langdurig ziekteverzuim in de

toekomst, zoals vastgesteld door de Balansmeter,

in het voorkomen of verminderen van ziektever-

zuim over een follow-upperiode van een jaar

door middel van een gerandomiseerd gecontro-

leerd onderzoek (RCT).

Vroegtijdige begeleiding door de bedrijfsarts van medewerkers met

een verhoogd risico op langdurig toekomstig ziekteverzuim draagt
bij aan het reduceren van ziekteverzuim.

Verdere winst kan behaald worden door de participatie aan de vroeg-

tijdige interventie te bevorderen.
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METHODE
Onderzoeksdesign

Ten behoeve van de studie is een RCT uitgevoerd

in de arbeidsgeneeskundige setting. Medewer-

kers met een verhoogd risico op langdurig ziekte-

verzuim, zoals vastgesteld door middel van de

Balansmeter, werden willekeurig toegewezen

aan een experimentele groep die in een vroegtij-

dig stadium gestructureerde begeleiding kreeg

van de bedrijfsarts, of aan een controlegroep.

Randomisatieschema's werden gegenereerd door

een onafhankelijke onderzoeksassistent met

behulp van geautomatiseerde, willekeurige num-

mergeneratoren. Via blokrandomisatie (blok-

grootte 2) konden groepen van gelijke grootte en

evenredig verdeeld over de tijd worden gevormd.

De voornaamste uitkomst betreft ziekteverzuim,

dat objectief werd gemeten gedurende een fol-
low-upperiode van een jaar, namelijk in de perio-

de van 2 tot 14 maanden na het invullen van de

Balansmeter. De studie voldeed aan de Declaratie

van Helsinki. Voorafgaand aan de studie werden

deelnemers schriftelijk geïnformeerd over het

doel en uitvoering van de studie en werd schrif-

telijk toestemming verkregen van de deelnemers

(informed consent). De studie werd uitgevoerd

door de arbodienst van de deelnemende bank. De

bedrijfsartsen van deze arbodienst voerden de

consulten; de gehele studie voldeed zodoende

aan de medische richtlijnen van de arbodienst,

waardoor ook de privégegevens van alle deelne-

mers werden beschermd.

Procedure

De studie werd uitgevoerd onder medewerkers

van ABN AMRO in Nederland. De totale popula-

tie van deze bank werd in 2003 gekenmerkt door

een gemiddeld ziekteverzuim van 5,0% (4,0%

onder mannen en 5,6% onder vrouwen). In 2003

ontving een willekeurige selectie van 9863 uit

28000 medewerkers van deze bank het scree-

ningsinstrument, de zogeheten Balansmeter,"'')
op hun thuisadres. In de uitnodigingsbrief werd

medewerkers gevraagd schriftelijke toestem-

ming te geven voor het gebruik van de vragen-

lijstgegevens, bedrijfsgegevens over ziektever-

zuim, en de mogelijkheid om deel te nemen aan

het onderzoek. Na twee weken kregen de mede-

werkers die niet hadden gereageerd een herinne-

ring. De werving ging in januari 2003 van start en

was in oktober 2003 voltooid. In totaal respon-

deerden 4950 medewerkers (50,2%). Met de spe-

ciaal voor kantoormedewerkers ontwikkelde

Balansmeter werd bepaald welke medewerkers

een verhoogd risico op toekomstig langdurig

ziekteverzuim hadden. Meer gedetailleerde infor-
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matle over de ontwIkkeling, inhoud, scoring en

validatie van de Balansmeter werd eerder gepu-

bliceerd."']

Voor deze RCT kwamen medewerkers in aanmer-
king als ze boven het vooraf bepaalde afkappunt

van de Balansmeter scoorden, niet met ziektever-

lof waren, niet zwanger waren en niet onder

behandeling van de bedrijfsarts waren op het

moment dat ze de Balansmeter invulden. In

totaal voldeden 299 respondenten aan deze crite-

ria. Door een fout in de dataverwerking werden

aanvankelijk 327 respondenten gerandomiseerd,

waarbij in 28 gevallen ten onrechte werd vastge-

steld dat ze boven het afkappunt van de

Balansmeter scoorden. Deze personen werden

uitgesloten van deelname aan het onderzoek; dit

verklaart de verschillende aantallen medewer-

kers die aan de experimentele groep en de con-

trolegroep werden toegewezen.

Voor de intention-to-treat-analyse moesten we

medewerkers uitsluiten op basis van baselinecri-

teria die pas na randomisatie naar voren kwa-

men; dat wil zeggen, nadat ze aan de groepen

waren toegewezen, moesten we mensen die met

ziekteverlof waren aan het begin van de follow-

upperiode (twee maanden na het ontvangen van

de Balansmeter) uitsluiten, omdat vroegtijdige

begeleiding is gericht op mensen die niet met

ziekteverlof zijn. Daarnaast werden ook mensen

uitgesloten die de ABN AMRO-organisatie inmid-

dels hadden verlaten op enig moment gedurende

de follow-upperiode, omdat voor hen geen objec-

tieve gegevens over ziekteverzuim konden wor-

den verkregen. Zwangere vrouwen werden uitge-

sloten om te voorkomen dat ziekteverzuimperio-

den werden meegeteld die specifiek gerelateerd

waren aan zwangerschapsverlof. Verder werd een

persoon uitgesloten nadat ze had aangegeven al

onder behandeling te zijn voordat het onderzoek

van start ging.

In deze studie werd ook een aangepaste inten-

tion-to-treat-analyse uitgevoerd, waarbij we

bovendien personen uitsloten die al onder be-

handeling van de bedrijfsarts waren, evenals per-

sonen die extern onder behandeling waren in de
tijdsperiode tussen het invullen van de scree-

ningsvragenlijst en het consult met de bedrijfs-

arts, omdat vroegtijdige begeleiding in hun geval

niet meer van toepassing was.

Voor de per-protocol-analyse werden daarnaast

ook medewerkers van de experimentele groep

uitgesloten die niet ingingen op de uitnodiging

voor het consult met de bedrijfsarts. Als zodanig

geeft de per-protocol-analyse de groep medewer-
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kers weer waarvoor de interventie kon worden

uitgevoerd voordat ze zich ziekmelden.

In figuur r worden de werving en randomisatie

van deelnemers en de uitkomstmeting in de

vorm van een flowchart weergegeven.

interventie
Medewerkers met een hoog risico op langdurig

ziekteverzuim werden via randomisatie toegewe-

zen aan een experimentele groep waarbij ze

vroegtijdige begeleiding kregen, of aan een con-

trolegroep waarbij ze 'care as usual' kregen. Het

experiment was gericht op de timing van de inter-

ventie, dat wil zeggen, voordat mogelijk ziekte-

verzuim zou plaatsvinden, niet de soort interven-

tie. Medewerkers in de experimentele groep wer-

den uitgenodigd voor een uitgebreid consult van

een tot anderhalf uur met de bedrijfsarts. Het

gemiddelde aantal dagen tussen de ontvangst

van de Balansmeter op hun thuisadres en het

consult met de bedrijfsarts bedroeg 79,01 dagen
(SD 24,53). De bedrijfsartsen ontvingen de indivi-

duele resultaten van de Balansmeter voordat ze

het consult met de medewerker voerden.

Gestructureerde vroegtijdige begeleiding werd

uitgevoerd volgens een protocol. Dit protocol

werd in een pilotstudie uitgetest en de betrokken

bedrijfsartsen werden vervolgens in de uitvoe-

ring van het protocol getraind. Het protocol

bestond uit diverse stappen. De eerste stap van

het consult bestond uit de verheldering van de

belangrijkste symptomen en klachten. Daarbij

werden de individuele resultaten van de Balans-

meter doorgenomen, een sociaal medische anam-

nese afgenomen en een anamnese van de privé-

en werksituatie, waaronder arbeidshistorie, ar-

beidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeids-

voorwaarden. In de tweede stap legde de bedrijfs-

arts de relatie uit tussen de symptomen en het

risico op langdurig ziekteverzuim in de toe-

komst. In de derde stap van het consult werden

ten slotte de verwachtingen en voordelen van
vroegtijdige behandeling voor de medewerker

uitgelegd en besproken.

Het consult kan vervolgens leiden tot een gerich-

te interventie die is gericht op de specifieke

klachten die naar voren zijn gebracht door de

medewerker. Gerichte interventie kan bestaan

uit verschillende conventionele behandelingen,

variërend van aanvullende sociaal medische

begeleiding door de bedrijfsarts tot psychothera-
pie, begeleiding door een maatschappelijk wer-

ker, of gespecialiseerde en/of meer intensieve

zorg voor een specifieke ziekte. In deze RCT had-

den 84 medewerkers een consult met de bedrijfs-

arts en kregen 14 medewerkers daarnaast een
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Aangesch reven
medewerkers (n=9863)

I
Medewerkers

Medewerkers 'not at risk',
die respondeerden

uitgesloten van RCT
(n=4950)

(n=4651 )
Medewerkers 'at risk'
en gerandomiseerd
(n=299)

--------
~Toegewezenaan Toegewezen aan
experimentele groep controlegroep
(n=147) (n=152)

- Met ziekteverlof bij start follow-up - Met ziekteverlof bij start follow-up
(n=6) (n=9)

- Weg bij bedrijf (n=6) +-- ----+ - Weg bij bedrijf (n=10)

- Zwanger tijdens follow-up (n=2) - Zwanger tijdens follow-up (n=2)

- Al onder behandeling voor consult met
bedrijfsarts (n=1)

Medewerkers voor Medewerkers voor
intention -to-treat -analyse inte ntion- to- treat -a na Iyse
(n=132) (n=131)

Al onder behandeling bedrijfsarts of
externe behandeling ten tijde van
consult met bedrijfsarts (n=14)

- Al onder behandeling bedrijfsarts en
externe behandeling ten tijde van
consult met bedrijfsarts (n=5) f----

- Met ziekteverlof en onder behandeling
bedrijfsarts of externe behandeling ten
tijde van consult met bedrijfsarts (n=2)

Medewerkers voor aange- Medewerkers voor aange-
paste intention-to-treat- paste intention-to-treat-

analvse (n=111) analvse (n=131)

- Geen interventie (n=12)

~Medewerkers
voor per- Medewerkers voor per-

protocol-analyse (n=99) protocol-analyse (n=131)

Figuur J. Stroomdiagram werving deelnemers, randomisatie en uitkomstmeting.

aanvullende behandeling, zoals blijkt uit vragen-

lijsten die door de bedrijfsartsen zijn ingevuld.

Deelnemers in de controlegroep werd geen

onderzoeksinterventie aangeboden. De bedrijfs-

artsen waren niet op de hoogte welke medewer-

kers tot de controlegroep van deze studie behoor-

den. Als medewerkers in de controlegroep om

hulp vroegen bij ziekteverzuim, kregen ze de

zorg die ze normaal gesproken van de arbodienst

kregen.

Uitkomstmeting

Alle informatie over ziekteverzuim werd geme-

ten door middel van een koppeling op individu-

eel niveau met de bedrijfsgegevens over geregis-
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treerd ziekteverzuim. Langdurig ziekteverzuim

werd gedefinieerd als een periode van ziektever-

zuim met een duur van meer dan 28 achtereen-

volgende kalenderdagen. Voor deze definitie

werd gekozen omdat werkgevers in Nederland na

28 dagen ziekteverzuim verplicht zijn een re-

integratie plan klaar te hebben en deze medewer-

kers aan te melden bij de ziekteverzuimverzeke-

raar. Conform de ontwikkeling van de Balans-

meter - het voorspellen van ziekteverzuim vanaf

twee maanden na het invullen van de vragenlijst

- vond de eenjarige follow-up tussen 2 tot en met

14 maanden na het invullen van de Balansmeter
plaats. De totale ziekteverzuimduur betreft in

deze studie de totale gemiddelde verzuimduur

TBV 18 / nr 9 / november 2010



van de deelnemers in de interventie- en controle-
groep over 12 maanden follow-up, inclusief de

verzuimdagen van verzuimperioden korter dan

28 dagen. In de Balansmeter werd medewerkers

gevraagd aan te geven of ze op het moment van

invullen met ziekteverlof waren. Samen met de

bedrijfsgegevens over ziekteverzuim werd deze

informatie gebruikt om de medewerkers voor

wie dit inderdaad het geval was, uit te sluiten van

het onderzoek.

Statistische analyse
Op basis van de ervaringen binnen de Maas-

trichtse Cohort Studie" verwachtten we dat de

incidentie van langdurig ziekteverzuim van

medewerkers die boven het afkap punt van de

Balansmeter scoorden, 50% zou zijn over de fol-

low-upperiode van een jaar. Om dit cijfer omlaag

te brengen van 50% naar 35% (een afname van
30%), gaf een powerberekening voorafgaand aan

de studie aan dat we 145 deelnemers in beide

groepen nodig zouden hebben met een power

van 0,9 en een alp ha van 0,05. De data werden

geanalyseerd door middel van intention-to-treat,

aangepaste intention-to-treat en per-protocol.

Poisson-regressieanalyses werden toegepast om

verschillen in ziekteverzuimduur te toetsen.

Overige statistische procedures omvatten chi-

kwadraattoetsen. Alle analyses werden uitge-

voerd met SPSS en SAS.

RESULTATEN

De baselinekenmerken van alle deelnemers in

het onderzoek worden weergegeven in tabel 1.
Leeftijd, gemiddeld aantal jaren in dienst van de

bank, en aantal werkuren per week waren verge-

lijkbaar in beide groepen. Er waren kleine ver-

schillen tussen de groepen wat betreft geslacht,

opleidingsniveau, en prevalentie van conflicten

met de leidinggevende, sombere stemming, de

ITabel1
I

IBaselinekenmerken van de deelnemers aan de studie

i
I

----

Geslacht, % man

Gemiddelde leeftijd (SD)

Opleidingsniveau

laag

middelbaar

hoog

!Aantal jaren in dienst van bedrijf, gemiddelde (SD)
I
i Werkuren/week, gemiddelde (SD)
IConflicten met leidinggevende (%)
I

ISombere stemming (%)

ILangdurige ziekte (%)

IIngrijpende gebeurtenissen in voorafgaande jaar (%)
I
!
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aanwezigheid van een langdurige ziekte, en het

vóórkomen van ingrijpende gebeurtenissen in

het voorafgaande jaar.

Tabel 2 laat de verschillen in ziekteverzuim zien

over een jaar follow-up tussen de experimentele
groep en de controlegroep bij een analyse vol-

gens het intention-to-treat-, aangepaste int en-

tion-to-treat- en per-protocol-principe. Bij de

eerstgenoemde analyse toonden deelnemers in

de experimentele groep een lagere totale ver-

zuimduur en lager percentage langdurige ver-

zuimperioden in vergelijking met de controle-

groep. Hoewel relevante verschillen werden ge-

constateerd, waren deze niet statistisch signifi-

cant. De intention-to-treat-analyse in de onderha-

vige studie geeft een meer conservatieve schat-

ting van de effectiviteit van vroegtijdige begelei-

ding door inclusie van deelnemers die werden

gerandomiseerd voor begeleiding, maar niet vol-

deden aan de criteria voor vroegtijdige interven-

tie. Daartegenover onthulde de aangepaste int en-

tion-to-treat-analyse aanzienlijke en statistisch

significante verschillen in totale ziekteverzuim-

duur over een jaar follow-up tussen de experi-

mentele groep en de controlegroep.

De per-protocol-analyse toont aanzienlijke en

statistisch significante verschillen in verzuim-

duur en het percentage langdurige verzuimperio-

den tussen de experimentele groep en de contro-
legroep, met een bijna dubbel aantal totale ziek-

tedagen gedurende 12 maanden follow-up in de

controlegroep ten opzichte van de experimentele

groep.

DISCUSSIE

Het doel van deze studie was het beoordelen van

de effectiviteit van vroegtijdige begeleiding in

een arbeidsgeneeskundige setting voor medewer-

kers met een verhoogd risico op toekomstig lang-

Experimentele groep

(n=132)

73,5

46,32 (8,40)

Controlegroep

(n=131)

68,7

46,58 (8,28)

40,5

48,1

11,5

23,87 (10,96)

34,37 (3,95)

5,3

17,6

54,5

58,3

49,6

34,9

15,5

23,54 (11,13)

33,90 (4,77)

8,6

20,6

47,5

61,5
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Tabel 2
Verschillen in ziekteverzuim (kalenderdagen) over 12 maanden follow-up tussen de experimentele en de controlegroep volgens intention-to-treat-

a~~!y~~~~~~~~_~t~_~r:!entio~~:t~~~~a.~a.lyse erlp~:.er~tocol-analys~ ~ ~~___~ ~

~r1tE!~~~r1__t()-tr:at-anal:Y_~~ Experimentele groep (n=132) Controlegroep (n=131) p-waarde

Totale ziekteverzuimduur (80) 25,97 (44,84) 31,13 (55,47) 0,290

% Langdurig ziekteverzuim (>28 dagen) 13,6 18,3 0,300

Aa~9.E!JJéI~!E!ll1tentioll-to-=t~~~ti!Il~§"~ ~_J<QeriJ!1ent~~o_ep_ (n=11 ~ f<>f1!roleg ro~!":'l~1J ~~-"!E~____________
Totale ziekteverzuimduur (80) 18,98 (29,50) 31,13 (55,47) 0,007

% Langdurig ziekteverzuim (>28 dagen) 10,8 18,3 0,102

!"er-prq!~_c()!.::~Il~Iy~~__~ §~imentele groep_l~=9!)L__~Ilt.r~legroep (n=~ 'p:waarde______
Totale ziekteverzuimduur (80) 17,36 (28,25) 31,13 (55,47) 0,003

% Langdurig ziekteverzuim (>28 dagen) 9,1 18,3 0,048

durig ziekteverzuim in een gerandomiseerd

gecontroleerd onderzoek (RCT). Voor zover ons

bekend is dit de eerste studie die de timing van

interventie in relatie tot toekomstig langdurig

ziekteverzuim onderzoekt.

Relevante verschillen in ziekteverzuimduur

waren waargenomen in de intention-to-treat-

analyse; deze waren ongeveer zo hoog als we ver-

wachtten op grond van de powerberekening.

Deze verschillen waren echter niet statistisch sig-

nificant. Dit kan mogelijk worden toegeschreven

aan de lagere verzuimincidentie in deze onder-

zoekspopulatie vergeleken met de populatie die

werd gebruikt voor het ontwikkelen van de

Balansmeter; en waar tevens de powerbereke-

ning voor deze studie op werd gebaseerd. Hoewel

de incidentie van ziekteverzuim in deze studie

veel lager was dan verwacht, lieten de aangepaste

intention-to-treat- en per-protocol-analyses zien

dat het ziekteverzuim in de experimentele groep

aanzienlijk en significant lager was dan in de

controlegroep.

Er werden aanzienlijke verschillen geconstateerd

in de effectiviteit van gestructureerde vroegtijdi-
ge begeleiding bij het verminderen van langdurig

ziekteverzuim in een vergelijking van de resulta-

ten van de intention-to-treat- versus aangepaste

intention-to-treat-analyses. Redelijk veel mede-

werkers in de experimentele groep hadden zelf al

behandeling gezocht voordat het consult met de

bedrijfsarts plaatsvond. Deze personen werden

uitgesloten voor de aangepaste intention-to-

treat-analyses, omdat het toevoegen van een

vroegtijdige interventie aan een lopende behan-

deling waarschijnlijk geen toegevoegde waarde

zou hebben; in dat geval zou bovendien de term

'vroegtijdige begeleiding' niet meer van toepas-

sing zijn. Als gevolg hiervan zouden in deze stu-

die de resultaten van de aangepaste intention-to-

treat-analyses leidend moeten zijn bij de inter-

pretatie van de resultaten.

396

Indien de personen die nu werden uitgesloten

voor de aangepaste intention-to-treat-analyses,

zouden worden gekenmerkt door een hoger

klachtenniveau, dan zijn de resultaten van de

aangepaste intention-to-treat-analyses mogelijk

overschat. Anderzijds zijn de resultaten van de

aangepaste intention-to-treat-analyse wellicht

onderschat, als medewerkers in de controlegroep

inmiddels ook werden behandeld, met bevorder-

lijke resultaten als gevolg.

De screening van medewerkers met een ver-

hoogd risico op toekomstig langdurig ziektever-

zuim werd uitgevoerd met behulp van de

Balansmeter. Met de Balansmeter kan worden

bepaald welke medewerkers risico lopen om

lang te gaan verzuimen. In deze onderzoekspo-

pulatie is gevonden dat het risico op langdurig

ziekteverzuim significant hoger was voor de

geselecteerde medewerkers dan voor de niet-

geselecteerde medewerkers. Voor mannen was

het relatieve risico voor langdurig ziektever-

zuim 3,90 (95% Cl 2,35-6.45), voor vrouwen 2,62

(95% Cl 1.44-4,77)." Dit is opvallend te noemen
gegeven het feit dat het verzuimpercentage in

het totale bedrijf ten tijde van de studie relatief

laag was, hetgeen in het algemeen negatief geas-

socieerd is met de positief voorspellende waarde

van een screeningsinstrument. Er dient echter

tevens opgemerkt te worden dat door de lage

respons van 50% veel medewerkers die wel risi-

co lopen, niet konden worden getraceerd.

Uitgangspunt van de selectieve preventieve

strategie in deze studie is dat deze gericht is op

medewerkers die at risk zijn voor langdurig ver-

zuim maar nog niet verzuimen noch onder

behandeling zijn. Een van de resultaten van

deze studie is dat in de tijd tussen screening en

behandeling in de RCT een aantal medewerkers

zelf al behandeling had gezocht. Dit benadrukt

de behoefte aan een kort(er) tijdsverloop tussen

de screening en het consult met de bedrijfsarts.
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In deze RCTbedroeg het tijdsverloop tussen het
invullen van de Balansmeter en het consult met

de bedrijfsarts gemiddeld 79 dagen, waarvan het

versturen van de vragenlijsten, het monitoren

van de respons, het versturen van herinnerin-
gen, het controleren van de schriftelijke toe-

stemming van de deelnemers, en vervolgens de

dataverwerking en de randomisatie ongeveer 42

dagen in beslag nam. Om het tijdsverloop tus-

sen het invullen van de vragenlijst en het con-

sult te verkorten, wordt momenteel een elektro-

nische internetversie van de screeningsvragen-

lijst ontwikkeld. Met deze applicatie kan het

tijdsverloop waarschijnlijk met meer dan 50%

gereduceerd worden. Nader onderzoek is nodig

om na te gaan hoe deze tijdsperiode verder gere-

duceerd kan worden.

Verder moet worden opgemerkt dat in deze stu-

die de gebruikte per-protocol-definitie relatief

mild is, hetgeen betekent dat medewerkers ten

minste een consult hadden met de bedrijfsarts.

In nader onderzoek zou de optimale interventie

voor deze populatie onderzocht moeten wor-

den, waarbij bestaande behandelingen kunnen

worden aangepast aan het milde niveau van de

klachten en/of afstemming van behandelingen
op de verschillende doelpopulaties, bijvoor-

beeld door deze te richten op klachten van het

bewegingsapparaat of mentale gezondheids-

kIachten.

Een kosten-batenanalyse maakte geen deel uit

van deze studie. Op basis van de intention-to-

treat-analyse hebben we echter berekend dat de

afname in ziekteverzuimdagen in deze studie 68r

dagen was. Uitgaande van de gemiddelde arbeids-

kosten in de onderzoekspopulatie van €r89 per

werknemer per kalenderdag bedroeg de winst

van verzuimreductie in deze studie €r27.368.

Omdat het hier om een RCT gaat, geldt deze

besparing in feite voor 50% van de gescreende

populatie. Het blijft echter belangrijk om de

winst van verzuimreductie af te zetten tegen de

kosten van monitoring, screening en behande-
ling bijvoorbeeld, waarvan de behandelingskos-

ten het grootste deel van de uitgaven uitmaken.

Ook zou het met betrekking tot kosten-bateneva-

luaties gunstig kunnen zijn begeleiding aan te

passen aan de relatief milde klachtenniveaus

onder medewerkers die risico op ziekteverzuim
lopen, en/of te focussen op meer specifieke doel-

groepen.

Deze studie was gericht op de effectiviteit van

gestructureerde vroegtijdige begeleiding onder

kantoormedewerkers, en is dan ook niet geheel

TBV 18 / nr 9 / november 2010

representatief voor de werkende bevolking in het

algemeen, hetgeen de externe validiteit van onze

bevindingen beperkt. Niettemin zouden we wil-

len stellen dat deze nadelen niet opwegen tegen

de voordelen van deze onderzoekspopulatie en
interventie. Met andere woorden, de RCT is ont-

wikkeld voor gebruik in de arbeidsgeneeskundi-

ge setting, die veelal wordt gekenmerkt door

stressgerelateerde (psychische) aandoeningen, in

tegenstelling tot gespecialiseerde zorg, waar men

te maken heeft met patiënten met beter te duiden

aandoeningen. Op dit moment worden afzonder-

lijke Balansmetermodules ontwikkeld voor ge-

bruik in andere werkomgevingen. Onlangs werd

een module ontwikkeld voor de industrie, terwijl

een module voor de gezondheidszorg nog in ont-

wikkeling is. Deze nieuwe modules maken het

mogelijk dat gestructureerde vroegtijdige bege-

leiding ook in andere settings onderzocht kan

worden.

Nader onderzoek is nodig om na te gaan hoe

diverse aspecten verder verbeterd kunnen wor-

den (meer specifieke doelgroepen, aangepaste

behandelingen en een snelle(re) start van vroeg-

tijdige behandeling na de screening). Niettemin

tonen de resultaten van deze studie duidelijk aan

dat een preventieve strategie, bestaande uit de

combinatie van screening van medewerkers op

een verhoogd risico op toekomstig langdurig

ziekteverzuim en daaropvolgend een gestructu-

reerde vroegtijdige begeleiding door de bedrijfs-

arts, een veelbelovende aanpak is om toekomstig

ziekteverzuim te voorkomen dan wel te reduce-

ren.
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