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De gevolgen van handletsels zijn voor veel slachtoffers groot. Naast de 
fysieke beperkingen als gevolg van het letsel, spelen ook psychosociale en 
werkgerelateerde problemen een grote rol bij het functioneren in de huidige 

maatschappij. Ook de wetenschap heeft al meermalen aangetoond dat factoren 
uit verschillende domeinen van invloed zijn op werkhervatting. Toch blijft hier 
onduidelijkheid bestaan, mede doordat in het merendeel van de studies er slechts één 
of enkele aspecten worden belicht. 

 De huidige revalidatiebehandeling richt zich in eerste instantie voornamelijk 
op het functioneel herstel van de hand, en in een later stadium wordt aandacht 
besteed aan de terugkeer naar werk en volledige participatie in de maatschappij. 
Werkhervatting blijkt regelmatig trager te verlopen dan in medisch opzicht verwacht 
zou worden. De meeste handletsels die protocollair behandeld kunnen worden, zouden 
in theorie na 10 tot 12 weken weer voldoende stabiel moeten zijn voor lichte belasting, 
en daarmee zou de patiënt ook in staat moeten zijn het werk (deels) te hervatten.

 Aanleiding van het in dit proefschrift beschreven onderzoek was 
het vermoeden dat patiënten met een handletsel baat konden hebben bij 
extra psychosociale begeleiding naast de grotendeels medische en functionele 
revalidatiebehandeling.
De volgende onderzoeksvragen werden geformuleerd:

1. Hoe lang doen patiënten met een handletsel die in revalidatiebehandeling zijn 
op dit moment over hun werkhervatting?

2. Welke biomedische, psychosociale en werkgerelateerde factoren zijn van 
invloed op werkhervatting bij handletselpatiënten?

3. Kan de Dictionary of Occupational Titles (DOT) valide gebruikt worden 
bij het inschatten van de werkbelasting met betrekking tot bovenste 
extremiteiten? 

4. Hoe kan een interventie ontwikkeld worden die in hoge mate aangepast is aan 
de klinische praktijk en de doelgroep voor wie de interventie bedoeld is?

5. Is de nieuwe interventie effectief en is het haalbaar deze interventie te 
implementeren in de klinische setting? 

 In de hoofdstukken 2 tot en met 6 werden deze vragen beantwoord door een 
combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve studies.
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 In hoofdstuk 2 werd middels een vragenlijstonderzoek de duur van verzuim 
onderzocht bij 84 patiënten met een handletsel of handaandoening, waarvan 62 
een acuut letsel hadden. Resultaten van deze studie wezen uit dat slechts 48% van 
de patiënten binnen 10 weken het werk had hervat. Factoren die de werkhervatting 
negatief beïnvloedden, waren pijn, het ervaren van symptomen van een post-
traumatisch stress syndroom (PTSS) en traumalocatie (letsel ontstaan op het werk). 
Opvallend was dat hoewel bij geen van de patiënten PTSS gediagnosticeerd werd, dit 
een belangrijke voorspeller voor tragere werkhervatting was. Slechts enkele symptomen 
van PTSS vertraagden de werkhervatting al in grote mate. Om deze reden werd 
PTSS in een volgende studie (hoofdstuk 3) verder onderzocht. In deze studie werden 
alle patiënten met een acuut handletsel uit hoofdstuk 2 geïncludeerd. Univariaat 
gerelateerde factoren werden in een regressie analyses meegenomen. Pijn en uiterlijk 
van de hand bleken voorspellers van symptomen van PTSS. Bij meer pijn en een 
geringere tevredenheid met het uiterlijk van de hand ervoeren patiënten meer PTSS 
symptomen. Er werden geen significante interactie-effecten aangetoond. In zowel 
hoofdstuk 2 als hoofdstuk 3 was de onderzoekspopulatie niet heel groot, waardoor 
geen harde conclusies getrokken konden worden. Studies met grotere populaties zijn 
nodig om het grote aantal mogelijk bepalende factoren te kunnen onderzoeken.

 Om patiënten op een onderbouwde manier te kunnen ondersteunen bij 
hun werkhervatting, is het van belang een inschatting te kunnen maken van de 
vereiste werkbelasting. Een instrument dat (fysieke) werkbelasting van vrijwel alle 
beroepsfuncties pretendeert te beschrijven is de Dictionary of Occupational Titles 
(DOT). De DOT verdeelt beroepsfuncties in vijf categorieën die oplopen in zwaarte 
en die onderling uitsluitend zijn. Deze classificatie is gebaseerd op intensiteit, 
kracht, duur van gebruik van gereedschappen, en energie verbruik. In hoofdstuk 4 
is de validiteit van de DOT onderzocht wat betreft het gebruik voor mensen met 
een handletsel. Uit een grote database met gezonde proefpersonen werden tien 
beroepsgroepen geselecteerd met voldoende grootte voor het analyseren van vier 
hypothesen. Uit een vragenlijst werden een aantal vragen geselecteerd die samen een 
indicatie van werkbelasting voor de bovenste extremiteiten weergaven, ingevuld door 
de proefpersonen. Deze ‘bovenste extremiteiten werkbelasting-score’ (BEWS) was 
slechts zwak gecorreleerd aan de DOT-categorieën. Binnen de geselecteerde beroepen 
kon een grote variatie in BEWS gevonden worden, terwijl de DOT suggereert dat elke 
werknemer binnen een bepaalde functie gelijke werkbelasting zou ondervinden. Ook 
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binnen een DOT-categorie verschilden enkele beroepen significant van elkaar wat 
betreft de BEWS, terwijl tussen verschillende DOT-categorieën (DOT 1 versus DOT 
3) een gelijke BEWS voor kwam. Deze resultaten lieten zien dat de DOT niet valide 
gebruikt kan worden in het proces van werkhervatting van mensen met een handletsel. 
Een kanttekening bij deze studie is de BEWS, aangezien dit een zelf geconstrueerde 
score is, waarvan de validiteit en betrouwbaarheid niet onderzocht zijn. Daarnaast 
komt in Nederland de zwaarste beroepsklasse vrijwel niet voor, en hebben we deze niet 
mee kunnen nemen in de analyses. Tot op heden blijft de meest betrouwbare methode 
om werkbelasting in te schatten de arbeidsanalyse, welke gekoppeld kan worden aan 
resultaten van een belastbaarheidsonderzoek, bijvoorbeeld een functional capacity 
evaluation, om zo tot een geschikte match te komen van functie en werknemer.

 In hoofdstuk 5 is het ontwikkelproces van een nieuwe interventie gericht 
op een snellere werkhervatting van patiënten met een handletsel beschreven. Een 
interactief en iteratief stappenplan, bestaande uit 4 stappen, vormde de basis van het 
proces. In de eerste stap werd het probleem gedefinieerd en verder uitgekristalliseerd 
door het combineren van klinische expertise met ervaringen van patiënten. In deze 
fase werden verschillende experts uit het veld geïnterviewd, en werden focusgroepen 
met zowel patiënten als therapeuten gehouden. Hieruit bleek dat het contact tussen 
bedrijfsartsen en revalidatieartsen vaak moeizaam verloopt in verband met privacy 
wetgeving. Handtherapeuten werken voornamelijk aan het functioneel herstel van 
de patiënt, maar proberen dit wel waar mogelijk te koppelen aan activiteiten die 
ook op de werkvloer voorkomen. De patiënten gaven aan ook op psychosociaal 
vlak moeilijkheden te ervaren, die doorgaans niet aan bod kwamen tijdens de 
revalidatiebehandeling. 

 In de tweede stap werd een overzicht gegeven van de wetenschappelijke 
literatuur met betrekking tot de inhoud van de huidige revalidatiebehandelingen en 
werkhervattings-interventies bij andere populaties. In tegenstelling tot de literatuur 
over de medische behandeling van handletsels, bleek de literatuur over psychosociale 
behandelmethodes gericht op werkhervatting na een acuut letsel slechts zeer 
beperkt. Meer psychosociale interventies ter bevordering van de werkhervatting 
werden gevonden in de literatuur over de behandeling van patiënten met chronische 
aandoeningen. Uit alle behandelvormen selecteerden wij de aanpak die het beste 
aansloot bij patiënten met een handletsel en de problemen die beschreven waren in 
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stap 1, namelijk oplossingsgerichte therapie (OT). OT gaat uit van de kracht van de 
cliënt, is toekomstgericht en geeft de cliënt zelf weer de regie over zijn eigen herstel. 

 In de derde stap is OT in meer detail beschreven. De verschillende 
uitgangspunten en technieken van de benadering zijn toegelicht en uitgediept. 
Hieruit bleek dat OT bij veel verschillende doelgroepen met een verscheidenheid aan 
problemen toegepast kan worden.

 In stap vier is de vertaalslag naar de nieuwe interventie beschreven. Op 
basis van de informatie verkregen uit de voorgaande stappen werd gekozen voor vier 
onderwerpen voor de sessies van de nieuwe behandelmodule: 1) wet- en regelgeving; 
2) om- en bijscholing; 3) sociale steun; 4) medisch herstel en cognitieve problematiek. 
Gekozen werd voor sessies in groepsverband. In elke sessie werd een opdracht 
uitgevoerd en werd gesproken over het betreffende onderwerp. De oplossingsgerichte 
benadering diende als basis van alle sessies. Door het betrekken van de verschillende 
betrokken partijen in het proces van co-creatie werd een interventie ontwikkeld 
die goed aansluit bij de wensen uit de praktijk, maar tegelijkertijd ook een stevige 
wetenschappelijke basis heeft. Waarschijnlijk heeft dit een positieve uitwerking op het 
draagvlak in de zorg en zal daarmee de behandelintegriteit hoog zijn.

 Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van een pilot-studie waarin de nieuwe 
interventie getest werd bij 21 patiënten met een acuut handletsel. Resultaten werden 
vergeleken met de resultaten van 47 patiënten met acute handletsels uit hoofdstuk 2. 
Hoewel een verschil in mediaan gevonden werd (pilot-cohort: werkhervatting na 10.6 
weken versus historisch cohort: 15.0 weken), die klinisch en economisch waardevol is, 
was dit niet statistisch significant. Probleemoriëntatie, locus of control en symptomen 
van PTSS werden op drie momenten gemeten. Verschillen op deze uitkomstmaten 
werden niet gevonden. Patiënten gaven over het algemeen aan zeer tevreden te zijn 
over de trainingen. Zelfstandige ondernemers bleken minder behoefte te hebben 
aan de trainingen. Omdat bewijzen voor specifieke ingrediënten van de interventie 
niet gevonden werden, wordt aangeraden andere verklarende factoren, bijvoorbeeld 
common factors, te onderzoeken in toekomstige studies.
 
 In hoofdstuk 7 wordt kritisch teruggeblikt op de resultaten uit de voorgaande 
hoofdstukken, worden beperkingen van de studies bediscussieerd en betekenis van de 
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resultaten voor de klinische setting en toekomstig onderzoek besproken. 
 De combinatie van zowel kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden 
heeft geresulteerd in een goed onderbouwde interventie, die ten aanzien van 
werkhervatting veelbelovend lijkt. Door het combineren van wetenschappelijke 
inzichten met kennis en ervaring van deskundigen en wensen en behoeftes van 
patiënten is de interventie in grote mate aangepast aan de klinische setting en de 
doelgroep, wat de behandelintegriteit waarborgt. 

 Een belangrijke beperking die herhaald terugkeerde in dit proefschrift 
was de kleine onderzoekspopulatie. De aantallen bleven achter bij de verwachte 
instroom. Deze verwachtingen worden vaak gebaseerd op eerdere studies, waarvan 
de inclusiecriteria wellicht enigszins verschillen, of waarin een andere tijdsinvestering 
en mate van inspanning werd gevraagd van patiënten (vragenlijstonderzoek versus 
interventiestudie). 
 
 Een ander terugkerend aandachtspunt is werkhervatting als uitkomstmaat. 
In de hier gepresenteerde studies werd gekozen werkhervatting te meten middels een 
antwoordformulier. Dit had tot gevolg dat het moment van werkhervatting meestal 
retrospectief werd vastgesteld, met het risico op recall bias als gevolg. Daarnaast werd 
werkhervatting gedefinieerd als het werken gedurende tenminste 12 uur per week. 
Hoewel gebaseerd op het Nederlandse uitkeringsstelsel, is dit een enigszins arbitraire 
keuze, bij gebrek aan een eenduidige definitie in de literatuur. Om een hogere 
betrouwbaarheid van de data te bewerkstelligen zou ook de werkgever betrokken 
kunnen worden bij de dataverzameling.

 Vervolgonderzoek in grotere populaties is gewenst om de hier bevonden 
resultaten te verifiëren. Ook kunnen in grote onderzoekspopulaties meer (interactie) 
effecten van factoren op werkhervatting onderzocht worden. De interventie beschreven 
in dit proefschrift zou verder uitgebreid kunnen worden door bijvoorbeeld meerdere 
(acute) diagnosegroepen te includeren.

 Concluderend kan gesteld worden dat de nieuwe interventie een waardevolle 
aanvulling lijkt op het huidige behandelaanbod, maar dat meer onderzoek naar 
effectiviteit gewenst is.


