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Mensen met chronische pijn aan het bewegingsapparaat (in dit proefschrift 
afgekort tot CMP5) worden beperkt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, 
hebben een verminderde arbeidsparticipatie (verzuim en productiviteitsverlies 
in het werk) en hebben relatief veel medische zorg nodig. Dit heeft hoge 
maatschappelijke kosten tot gevolg; de verminderde arbeidsparticipatie 
beslaat ongeveer 80% van die kosten. Het is daarom vanuit individueel en 
maatschappelijk perspectief van groot belang om duurzame arbeidsparticipatie 
bij mensen met CMP te bevorderen.

Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om door middel van arbeidsrevalidatie 
duurzame arbeidsparticipatie te bewerkstelligen en arbeidsverzuim te 
verminderen. Arbeidsrevalidatie bestaat over het algemeen uit diverse bio-
psychosociale behandelmodules. De behandeling wordt veelal uitgevoerd 
door een multidisciplinair team dat interdisciplinair samenwerkt bij de 
triage en behandeling van patiënten met CMP en arbeidsverzuim. Uit de 
wetenschappelijke literatuur komen echter twee lacunes naar voren. De 
eerste lacune heeft betrekking op de “klinimetrie” van meetinstrumenten die 
binnen de arbeidsrevalidatie worden ingezet. Als lacune op het gebied van 
klinimetrie wordt in dit proefschrift bedoeld de afwezigheid van een “core 
set” van vragenlijsten -die de concepten arbeid en pijn gezamenlijk meten en 
evalueren- en de afwezigheid van relevante meeteigenschappen van belangrijke 
vragenlijsten binnen de arbeidsrevalidatie; voorbeelden hiervan zijn vragenlijsten 
voor het meten van “arbeidsparticipatie”, “beperkingen in dagelijks leven” en 
“zorggebruik”. De tweede lacune heeft betrekking op de afwezigheid van kennis 
over de duur, frequentie, contacturen (dosis) en inhoud van arbeidsrevalidatie 
zoals deze wordt beschreven in de wetenschappelijke literatuur en zoals deze 
wordt uitgevoerd in de klinische praktijk van de arbeidsrevalidatie. Onderdelen 
van de twee genoemde lacunes zijn onderzocht en in dit proefschrift beschreven.

Het algemene doel van dit proefschrift is om bij te dragen aan een 
kwaliteitsverbetering van arbeidsrevalidatie voor mensen met CMP die een 
verminderde arbeidsparticipatie hebben.

 

5 Chronische musculoskeletale pijn
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Het proefschrift is opgebouwd uit twee delen:

I. Het onderzoeken van de klinimetrische eigenschappen van vragenlijsten 
op het gebied van arbeidsparticipatie, zorggebruik en beperkingen in 
dagelijks leven.

II. Onderzoeken hoe de hoeveelheid (dosis) en inhoud van arbeidsrevalidatie 
is gerelateerd aan arbeidsparticipatie.

De doelen van dit proefschrift zijn geoperationaliseerd in de volgende vier 
onderzoeksvragen.

Onderzoeksvraag 1: Welke vragenlijsten moeten onderdeel uitmaken van een 
“core set” die kan worden gebruikt door arbeidsrevalidatiecentra in Nederland 
en die ingezet kan worden om de (kosten)effectiviteit van de geleverde zorg te 
onderzoeken?

De ontwikkeling en samenstelling van een op consensus gebaseerde core set 
van vragenlijsten die bestaat uit diagnostische en evaluatieve vragenlijsten is 
beschreven in hoofdstuk 2. De ontwikkelde core set bestaat uit onderdelen/
domeinen die afkomstig zijn van twee bestaande core sets op het gebied van 
“arbeid” en “pijn”. Voor het construct arbeid zijn onderdelen van de verkorte 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) core set 
gebruikt als referentiekader. Voor het construct pijn is het Initiative on Methods, 
Measurement, and Pain Assessment in Clinical Trials (IMMPACT) raamwerk als 
referentiekader gebruikt. Onderdelen van de ICF en IMMPACT core sets zijn 
samengevoegd, waarbij irrelevante items zijn verwijderd. Vervolgens zijn de 
resterende domeinen gekoppeld aan bestaande Nederlandse vragenlijsten. In 
een laatste stap is een voorlopige set vragenlijsten beoordeeld door beoogde 
gebruikers (clinici uit de arbeidsrevalidatie) en Nederlandse en internationale 
experts op het gebied van pijnrevalidatie. Nadat alle meningen zijn verzameld, is 
een definitieve core set ontwikkeld, bestaande uit 12 gevalideerde vragenlijsten: 
EuroQol 5 Dimensions (EQ-5D), Work Ability Index (WAI), PROductivity and 
DISease Questionnaire (PRODISQ, later vervangen door de iMTA productivity 
Cost Questionnaire-Vocational Rehabilitation (iPCQ-VR)), Pain Disability Index 
(PDI), RAND-36 subschaal fysiek functioneren, vragenlijst arbeidsreintegratie 
(VAR), Numeric Rating Scale (NRS) pijn, NRS-vermoeidheid, tiltest, Astrand 
fietstest of Bruce loopband test, Trimbos iMTA questionnaire for measuring 
costs of psychiatric illnesses (TiC-P, later vervangen door de TiCP-VR) en Global 
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Perceived Effect (GPE). Van deze vragenlijsten kunnen de iPCQ-VR, TiCP-VR en 
EQ-5D gebruikt worden voor kosteneffectiviteitsonderzoek.

Na het gereedkomen ervan is de core set digitaal ter beschikking gesteld. Vanaf 
2014 tot heden wordt de core set gebruikt door zeven arbeidsrevalidatiecentra om 
gegevens te verzamelen voor diagnostische, evaluatieve en wetenschappelijke 
doeleinden. In de klinische praktijk vullen patiënten de vragenlijsten via internet 
in voor aanvang, bij ontslag, en zes en twaalf maanden na ontslag uit de 
arbeidsrevalidatie.

Onderzoeksvraag 2: Wat zijn de klinimetrische eigenschappen van vragenlijsten 
op het gebied van arbeidsparticipatie, zorggebruik en beperkingen in dagelijks 
leven voor aanvang en na ontslag uit de arbeidsrevalidatie in Nederland voor 
patiënten met CMP en een verminderde arbeidsparticipatie?

De betrouwbaarheid en responsiviteit van de iPCQ-VR vragenlijst, die 
arbeidsparticipatie meet, is onderzocht in hoofdstuk 3. De betrouwbaarheid is 
onderzocht met een tijdsinterval van 2 weken. De responsiviteit is onderzocht 
voor aanvang en na ontslag na een arbeidsrevalidatieprogramma van 15 weken. 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van retrospectieve door patiënten zelf 
gerapporteerde data, afkomstig van zes arbeidsrevalidatiecentra in Nederland. 
De betrouwbaarheid is onderzocht met de intraclass correlation coefficient (ICC) 
en Cohen’s kappa (k). De responsiviteit is onderzocht met de anker methode en 
de Area Under the Curve (AUC). De betrouwbaarheid is onderzocht bij 16-23 
“stabiele” participanten (dat wil zeggen: mensen die geen verandering aangaven 
op het te meten construct tijdens het tweede meetmoment ten opzichte van het 
eerste meetmoment) en de responsiviteit is onderzocht bij 223 participanten. De 
betrouwbaarheid van de iPCQ-VR is hoog voor de items “werkstatus” (k=0.96), 
“aantal uren werken per week” (ICC=0.90) en “langdurig arbeidsverzuim” 
(k=0.74). De responsiviteit van het item “aantal uren werken per week” is hoog 
(AUC=0.86). Een lage betrouwbaarheid en responsiviteit is gevonden voor de 
items “kortdurend arbeidsverzuim” (ICC=0.54; AUC=0.66); “presenteïsme, 
aantal dagen in afgelopen 4 weken” (ICC=0.52, AUC=0.55); en “presenteïsme, 
score (0-10)” (ICC=0.56, AUC=0.60).

De betrouwbaarheid van de TiCP-VR-vragenlijst, die zorggebruik meet, is 
onderzocht in hoofdstuk 3. De zorggebruik items laten opgeteld een redelijke 
betrouwbaarheid zien (ICC=0.81), evenals “medicatiegebruik” (k=0.78). De 
afzonderlijke TiCP-VR items hebben een lage betrouwbaarheid.
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De responsiviteit en de interpretatie van veranderscores op de beperkingen in 
het dagelijks leven vragenlijst -de Pain Disability Index (PDI)- is onderzocht in 
hoofdstuk 4. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van retrospectieve door 
patiënten zelf gerapporteerde data, verzameld in de periode 2014-2017 en 
afkomstig van zeven arbeidsrevalidatiecentra in Nederland. De anker methode 
is gebruikt om de responsiviteit van de PDI te onderzoeken, voor aanvang en 
na ontslag na een arbeidsrevalidatie periode van 15 weken. De responsiviteit en 
veranderscores zijn berekend voor zowel de totale populatie als voor subgroepen, 
ingedeeld op basis van kwartielscores van de PDI bij de start van het onderzoek 
(baseline). Voor de analyses is een receiver operating characteristic (ROC) 
curve gebruikt, inclusief AUC en Minimal Important Change (MIC). Data van 
341 participanten zijn gebruikt voor de analyses. De resultaten laten zien dat 
de PDI een goede responsiviteit heeft (AUC=0.79); dat wil zeggen dat de PDI 
goed in staat is om “echte” veranderingen in beperkingen in het dagelijks leven 
na het doorlopen van arbeidsrevalidatie aan te tonen. Een PDI-veranderscore 
van 13 punten kan worden beschouwd als een echte verandering in ervaren 
beperkingen in het dagelijks leven bij ontslag na arbeidsrevalidatie voor de totale 
studiepopulatie. Voor de subgroepen gebaseerd op de PDI baseline kwartiel 
scores zijn veranderscores tussen 7 en 20 punten gevonden. Om bij ontslag na 
arbeidsrevalidatie te kunnen spreken over een “echte verandering” ten aanzien 
van beperkingen in het dagelijks leven, moeten patiënten met een PDI-baseline 
score van ≤27 minimaal 7 punten lager op de PDI scoren, patiënten met een 
baseline score tussen 28 en 42 moeten minimaal 15 punten lager op de PDI 
scoren, en patiënten met een baseline score ≥43 moeten minimaal 20 punten 
lager op de PDI scoren. Deze afkapwaardes kunnen in de klinische praktijk en 
in wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt om “responders” van “non-
responders” te onderscheiden.

Onderzoeksvraag 3: Wat zijn de meningen en ervaringen van patiënten, 
professionals en managers ten aanzien van het nut en de haalbaarheid van 
arbeidsrevalidatie met een duur van 100 uur (uitgebreid programma) en met 
een duur van 40 uur (minder uitgebreid programma)?

Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van de opzet van een multicenter 
gerandomiseerde studie naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een 
uitgebreid versus een minder uitgebreid arbeidsrevalidatieprogramma. De 
multicenter studie is uitgevoerd in de periode 2014-2016, maar is voortijdig 
beëindigd vanwege onvoldoende deelnemers.

10



254

Chapter 10

Het doel van het onderzoek in hoofdstuk 6 is om het nut en de haalbaarheid 
van het uitgebreide en minder uitgebreide arbeidsrevalidatieprogramma 
voor werknemers met CMP en arbeidsverzuim te onderzoeken. Hiervoor zijn 
semi-gestructureerde interviews afgenomen met zeven patiënten die zijn 
toegewezen aan het minder uitgebreide programma, en met zes patiënten 
die zijn toegewezen aan het uitgebreide programma. Tevens zijn er acht 
interviews met professionals en negen interviews met managers afgenomen. Alle 
interviews zijn uitgeschreven en geanalyseerd door middel van systematische 
tekstcondensatie met behulp van thematische analyse. Drie thema’s zijn naar 
voren gekomen voor nut (“patiëntfactoren”, “inhoud”, “dosering”) en zes thema’s 
voor haalbaarheid (“tevredenheid”, “intentie om door te gaan met gebruik”, 
“ingeschatte geschiktheid”, “positieve/negatieve effecten voor patiënten”, 
“factoren die van invloed zijn op de implementatie”, en “aanpassingen”).

Door de patiënten is aangegeven dat beide programma’s voor hen haalbaar en 
in het algemeen nuttig zijn. Daarnaast hebben sommige patiënten aangegeven 
dat niet alle interventie onderdelen nuttig voor hen zijn, zoals ontspanning 
sessies, sessies met de psycholoog, groepseducatie, en voorgestelde 
werkplekaanpassingen. De professionals geven de voorkeur aan het werken 
met en uitvoeren van het uitgebreide programma. Sommige professionals geven 
echter wel aan dat ze dit programma te uniform vinden, en een deel van de 
professionals geeft aan dat sommige patiënten wellicht meer baat hebben bij 
het minder uitgebreide programma. Er zijn diverse patiënten karakteristieken/
factoren genoemd die mogelijk gebruikt kunnen worden om patiënten te 
stratificeren naar het uitgebreide of minder uitgebreide programma, zoals 
factoren op het gebied van intelligentie, gedrag, type klacht(en), mentaal/
cognitief functioneren en werk. De managers onderschrijven de relevantie van 
het minder uitgebreide programma, maar geven aan dat de implementatie 
van een dergelijk minder uitgebreid programma door de inrichting van het 
Nederlandse gezondheidszorgsysteem financieel niet haalbaar is. De algemene 
conclusie van de patiënten, professionals en managers samen is dat het niet 
nuttig is om één arbeidsrevalidatieprogramma voor alle patiënten aan te bieden, 
maar dat de behandeling gepersonaliseerd moet worden door middel van “quasi-
flexibele” en op maat gemaakte arbeidsrevalidatie.

Onderzoeksvraag 4: Hebben patiënten met CMP en een verminderde 
arbeidsparticipatie na het doorlopen van arbeidsrevalidatie aangevuld met een 
werkmodule meer kans op een hogere arbeidsparticipatie in vergelijking met 
patiënten die arbeidsrevalidatie zonder werkmodule hebben gevolgd?
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Hoofdstuk 7 bevat een retrospectieve cohortstudie waarin de relatie tussen 
arbeidsrevalidatie -met en zonder een aanvullende werkmodule- op de 
arbeidsparticipatie van patiënten met CMP en een verminderde arbeidsparticipatie, 
zowel bij ontslag als zes maanden na ontslag uit een arbeidsrevalidatieprogramma 
van 15 weken, is onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van retrospectieve 
door patiënten zelf gerapporteerde data, verzameld bij zeven Nederlandse 
arbeidsrevalidatiecentra. De arbeidsrevalidatie zonder werkmodule (aangeduid 
als AR) bestaat uit meerdere componenten (functionele fysieke training/
graded activity, cognitieve gedragstherapie, educatie en ontspanning). De 
arbeidsrevalidatie met aanvullende werkmodule (aangeduid als AR+) bestaat uit 
de AR componenten, aangevuld met werkgerichte coaching, casemanagement 
en een werkplekbezoek. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een 
multivariaat logistisch regressiemodel gebruikt. De afhankelijke variabele is 
arbeidsparticipatie (verbeterd/gelijk gebleven, niet verbeterd). De onafhankelijke 
variabelen zijn type interventie (AR/AR+), demografische variabelen, klinische en 
werk gerelateerde variabelen (verwachting met betrekking tot terugkeer naar 
werk, arbeidsverzuim duur, werkstatus, werkdruk en ontevredenheid over het 
werk). Uit de resultaten blijkt dat van de 142 patiënten, 26% AR hebben gevolgd 
en 74% AR+. De resultaten van beide programma’s laten een toename zien 
in de arbeidsparticipatie (fulltime en parttime werkzaam opgeteld) bij ontslag 
(AR+ 80%, AR 71%) en zes maanden na ontslag (AR 80%, AR+ 86%). De relatie 
tussen type interventie en arbeidsparticipatie bij ontslag (OR=1.0, p=0.99) en zes 
maanden na ontslag (OR=1.3, p=0.52) is echter niet significant. De verwachting 
met betrekking tot terugkeer naar werk bij de start van beide programma’s is 
de enige significante onafhankelijke variabele in het finale multivariate model 
bij ontslag (OR=2.9, p=0.00) en zes maanden na ontslag (OR=3.0, p=0.00). 
Dit betekent dat mensen die een positieve terugkeer naar werk verwachting 
hebben op baseline de kans op een succesvolle arbeidsparticipatie op ontslag en 
zes maanden na ontslag drie keer groter is in vergelijking met mensen die een 
negatieve terugkeer naar werk verwachting hebben op baseline.

Samenvattend: beide programma’s resulteren in een toename van arbeids-
participatie bij ontslag en zes maanden na ontslag, maar de toevoeging van 
een werkmodule aan arbeidsrevalidatie verhoogt de arbeidsparticipatie 
niet significant in vergelijking met arbeidsrevalidatie zonder werkmodule.
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Conclusie en aanbevelingen voor de praktijk en verder onderzoek

De algemene conclusie van dit proefschrift is dat een kwaliteitsverbetering 
ten aanzien van (de kennis over) arbeidsrevalidatie voor patiënten met CMP 
en een verminderde arbeidsparticipatie kan worden bewerkstelligd. Deze 
conclusie is opgebouwd uit verschillende pijlers, waarbij de belangrijkste vier 
hierna worden samengevat, en waarbij aanbevelingen voor de praktijk en 
verder onderzoek worden gegeven. Ten eerste is een core set bestaande uit 
diagnostische en evaluatieve vragenlijsten/instrumenten ontwikkeld specifiek 
voor de Nederlandse arbeidsrevalidatie. De core set wordt sinds 2014 tot op 
heden gebruikt door zeven Nederlandse arbeidsrevalidatiecentra; het is aan te 
bevelen dat meerdere arbeidsrevalidatiecentra in Nederland deze core set gaan 
gebruiken voor het verzamelen van diagnostische en evaluatieve gegevens. Dit 
zal de kennisoverdracht vergroten en benchmarking bevorderen.

Ten tweede zijn de klinimetrische eigenschappen van relevante vragenlijsten 
onderzocht in de Nederlandse arbeidsrevalidatie. Dit heeft informatie opgeleverd 
over welke (items van) vragenlijsten en/of welke afkapwaardes gebruikt kunnen 
worden voor diagnostische en evaluatieve doeleinden in de klinische praktijk 
en wetenschappelijk onderzoek. Professionals en wetenschappers kunnen 
overwegen om de afkapwaardes van de iPCQ-VR/PDI vragenlijsten te gebruiken 
om analyses uit te voeren naar wie binnen een populatie baat heeft gehad bij 
AR of juist niet. Deze informatie kan worden gebruikt voor evaluatiedoeleinden 
op individueel en groepsniveau en zal benchmarking bevorderen.

Ten derde zijn de ervaringen van patiënten, professionals en managers met 
een uitgebreid en minder uitgebreid arbeidsrevalidatieprogramma verzameld. 
De algemene conclusie uit dit onderzoek is dat het niet nuttig is om één 
arbeidsrevalidatieprogramma voor alle patiënten aan te bieden, maar dat de 
behandeling het beste gepersonaliseerd kan worden door het gebruik van quasi-
flexibele en op maat gemaakte arbeidsrevalidatie. Een stapsgewijze of stepped-
care aanpak is een mogelijke benadering hiervoor. Een dergelijke aanpak zal 
echter specifiek voor de arbeidsrevalidatie ontwikkeld en getoetst moeten 
worden. Een mogelijke eerste stap kan zijn om een stratificatie-instrument te 
ontwikkelen en te valideren die in de arbeidsrevalidatie gebruikt kan worden.

Tot slot wordt aanbevolen om niet standaard een werkmodule toe te voegen 
aan arbeidsrevalidatie, maar om per patiënt te beslissen of het toevoegen van 
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een werkmodule nuttig wordt geacht ter bevordering van de arbeidsparticipatie 
van mensen met CMP.
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