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Inleiding

Een van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim zijn klachten aan het 

bewegingsapparaat. Van deze klachten, en van alle andere mogelijke oorzaken, 

is lage rugpijn de meest voorkomende oorzaak van verzuim. Aangezien verzuim 

door klachten aan het bewegingsapparaat, en specifieker door lage rugpijn, een 

groot probleem is, zijn er twee strategieën om dit probleem terug te dringen:1) 

ziekteverzuim voorkomen, of 2) de verzuimduur verminderen. Predictiemodellen 

kunnen bij beide strategieën een belangrijke rol spelen. Voor de eerste strategie 

kan een predictiemodel voorspellen welke werknemers hoogstwaarschijnlijk gaan 

verzuimen. Bij deze werknemers kunnen interventies ingezet kunnen worden, gericht 

op het voorkomen van verzuim. Voor de tweede strategie kan een predictiemodel 

voorspellen wie van de verzuimende werknemers hoogstwaarschijnlijk langdurig 

gaan verzuimen. Bij deze werknemers kunnen interventies ingezet worden 

gericht op een snellere terugkeer naar het werk, waardoor de verzuimduur kan 

worden verminderd. Ook kunnen kosten voor interventies voorkomen worden bij 

werknemers met een lage kans op langdurig verzuim, omdat er verwacht wordt dat 

deze werknemers sneller terugkeren naar werk. Beide predictiemodellen zijn in dit 

proefschrift ontwikkeld. 

Aangezien het nog lastig is om ziekteverzuim te voorkomen doordat er nog weinig 

effectieve interventies zijn, kan onderzoek zich wellicht beter richten op effectieve 

interventies om de duur van ziekteverzuim te verkorten. Een van de meest 

toegepaste interventies bij verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat of 

door lage rugpijn is het aanbevelen van deelverzuim. De werknemer blijft dan niet 

zijn volle contracttijd thuis, maar gaat bijvoorbeeld halve dagen werken. Dit wordt 

al veel ingezet, maar deze interventie is nog voldoende onderzocht. Om het effect 

van deelverzuim op de verzuimduur te kunnen bepalen uit observationele gegevens, 

hebben wij in dit proefschrift eerst onderzocht met welke methoden je dit het beste 

kunt doen. Vervolgens hebben wij het effect van deelverzuim op de verzuimduur 

bepaald.

Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van predictiemodellen voor het ontstaan van 

verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat op korte termijn (verzuim binnen 

3 maanden) en op lange termijn (verzuim binnen 12 maanden). De predictiemodellen 

zijn ontwikkeld aan de hand van gegevens uit Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) en 

verzuimgegevens geregistreerd door een grote Nederlandse arbodienst; ArboNed. De 

predictiemodellen voor verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat binnen 3 

en 12 maanden bevatten beide de volgende predictoren: opleidingsniveau, klachten 
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aan het bewegingsapparaat, distress, sociale steun van directe leidinggevende, werk-

privé balans, intrinsieke motivatie, ontplooiingsmogelijkheden en werkdruk. Beide 

modellen presteerden ook vergelijkbaar en redelijk na correctie voor optimisme. De 

predictiemodellen verklaarden 7.6% voor verzuim binnen 3 maanden en 8.8% voor 

verzuim binnen 12 maanden van de variantie. Beide modellen hadden een adequate 

kalibratie en discrimineerden redelijk goed tussen verzuimende en niet-verzuimende 

werknemers na 3 maanden (AUC=0.761; interkwartielafstand=0.759-0.763) en na 12 

maanden (AUC=0.740; interkwartielafstand=0.738-0.741) na de PMO afname. De 

predictiemodellen kunnen gebruikt worden om het risico in te schatten op verzuim 

door klachten aan het bewegingsapparaat bij werknemers die nog niet verzuimen, 

om vervolgens hen te refereren naar preventieve consultaties bij bedrijfsartsen of re-

integratie-en-preventie adviseurs. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling van een predictiemodel voor het ontstaan 

van verzuim door lage rugpijn binnen 12 maanden voor werknemers uit de 

bouwsector. Het predictiemodel is ontwikkeld met gegevens uit het Periodiek 

ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) afgenomen bij werknemers in de 

bouwsector, gecombineerd met verzuimgegevens geregistreerd door ArboNed. 

Het predictiemodel bestond uit de volgende predictoren: pijn/stijfheid in de rug, 

gediagnosticeerde klachten aan het bewegingsapparaat, statische fysieke belasting, 

ervaren gezondheid, vitaliteit, en werkomgeving. Het model verklaarde slechts 3.6% 

van de variantie, had adequate kalibratie, maar een slecht discriminerend vermogen 

(AUC=0.692, 95% BI 0.568-0.815). Het predictiemodel kan niet goed werknemers in de 

bouwsector identificeren die gaan verzuimen door lage rugpijn. Echter, bij bepaalde 

afkappunten kan het model wel gebruikt worden voor het excluderen van werknemers 

voor preventieve interventies, om daarmee bijvoorbeeld kosten te besparen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling van een predictiemodel voor de prognose 

van verzuim door lage rugpijn. Voor de ontwikkeling van dit predictiemodel hebben 

wij zelf gegevens verzameld bij werknemers die verzuimden door lage rugpijn in 

onze cohortstudie genaamd Predict2Work. De drie predictoren in dit predictiemodel 

waren: catastroferen, lichamelijke inspanning tijdens het werk en functionele status. 

Het model verklaarde 27.3% van de variantie, had een adequate kalibratie, en een 

redelijk goed discriminerend vermogen (AUC= 0.761, interkwartielafstand: 0.755-

0.770). Aangezien het model slechts drie predictoren had, maar toch een redelijk goed 

presterend vermogen, suggereert dit dat deze predictoren erg sterk voorspellend 

waren voor de prognose van verzuim door lage rugpijn. Het predictiemodel voorspelt 

de prognose van verzuim door lage rugpijn adequaat en kan gebruikt worden bij 

werknemers met een verschillende duur van verzuim door lage rugpijn. 
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In hoofdstuk 5 worden verschillende analysetechnieken uitgelegd en met elkaar 

vergeleken voor het schatten van behandeleffecten uit observationele gegevens. 

Het is namelijk vaak lastig om het effect van een behandeling zuiver te schatten uit 

dit soort gegevens, aangezien vele verstorende factoren (confounders) het effect 

hebben kunnen beïnvloeden. In dit hoofdstuk laten we zien dat het erg belangrijk is 

om de functionele vorm van het model goed te specificeren, dit betreft bijvoorbeeld 

lineaire verbanden tussen de factoren, en dat het belangrijk is om alle confounders 

mee te nemen in je analyse. Wanneer je niet goed op deze twee punten let, kan het 

behandeleffect verkeerd geschat worden. In dit hoofdstuk wordt geadviseerd om 

multivariabele regressie analyse te gebruiken wanneer de functionele vorm van 

het uitkomst-model goed gespecificeerd is, en om een van de propensity score 

analyses te gebruiken wanneer de functionele vorm van het propensity-model goed 

gespecificeerd is. Ook wordt in dit hoofdstuk geadviseerd om instrumentele variabele 

analyse te gebruiken wanneer je een sterk instrument hebt gemeten en je niet alle 

confounders gemeten hebt. 

In hoofdstuk 6 wordt het effect van deelverzuim op de verzuimduur geschat aan 

de hand van observationele gegevens. Volgens de aanbeveling uit hoofdstuk 5 

hebben we het effect geschat met behulp van multivariabele regressie analyse. In 

eerste instantie leek deelverzuim geassocieerd te zijn met een langere verzuimduur. 

Echter, wanneer we rekening hielden met de timing van deelverzuim, bleek dat 

er geen verschil in verzuimduur was bij werknemers met en zonder deelverzuim. 

Ondanks dat er geen verschil in verzuimduur gevonden werd, is dit wel gunstig voor 

de praktijk. Als een werknemer deels verzuimt, levert dit meer werkproductiviteit en 

minder verzuimkosten op, en resulteert het niet in een langere verzuimduur. 

Hoofdstuk 7 bediscussieert de methodologische overwegingen, de implicaties voor 

de praktijk en onderzoek, en de aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Als eerste 

wordt er ingegaan op de observationele gegevens die gebruikt zijn bij de onderzoeken 

van dit proefschrift, bestaande uit routinematig verzamelde gegevens en gegevens 

specifiek verzameld voor onderzoeksdoeleinden. Beide typen gegevens hebben voor- 

en nadelen, zo zijn routinematig verzamelde gegevens makkelijker te verkrijgen, ook 

de hoeveelheid ervan, maar de kwaliteit is niet altijd voldoende voor onderzoek. 

Dus adviseer ik onderzoekers zich goed te verdiepen in de mogelijke vormen van 

bias in deze gegevens alvorens deze te gebruiken. Zo moeten onderzoekers denken 

aan selectiebias en het afnamemoment, voordat ze deze gegevens gaan gebruiken. 

Vervolgens worden de gekozen methoden in dit proefschrift bediscussieerd. Bij 

het ontwikkelen van predictiemodellen zijn er verschillende procedures waarmee 

predictoren worden geselecteerd. Backward selectie is heeft de voorkeur, echter 
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was dit niet mogelijk in hoofdstuk 4. Door de kleine studiepopulatie vonden wij 

een forward selectie procedure geschikter. Hiermee kon meer controle gehouden 

worden bij het includeren van een maximum van drie predictoren in het model. 

Bij het evalueren van behandeleffecten uit observationele gegevens kan gekozen 

worden uit meerdere speciaal daarvoor ontwikkelde analyse methoden beschreven 

in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 hebben wij de methode gekozen aan de hand van 

de aanbevelingen uit hoofdstuk 5. Echter, wij beschrijven in de algemene discussie 

van hoofdstuk ook dat in deze situatie de andere methoden tot weinig verschillende 

resultaten leidden. 

De praktijk zou gebruik kunnen maken van de predictiemodellen die ontwikkeld 

zijn in dit proefschrift, mits deze door vervolgstudies extern gevalideerd worden. De 

mogelijkheden voor de implementatie voor de predictiemodellen zijn erg gunstig. 

De predictiemodellen uit hoofdstuk 2 en 3 kunnen na afname van de PMO of PAGO 

het risico op verzuim berekenen. Na vervolgonderzoek voor de juiste afkapwaarden 

kunnen deze resultaten gebruikt worden voor de selectie van werknemers die 

uitgenodigd moeten worden voor een interventie. Ook is de mogelijkheid voor de 

implementatie van het predictiemodel uit hoofdstuk 4 erg gunstig. Het model kan 

ingezet worden wanneer een werknemer na 4-6 weken bij de bedrijfsarts komt voor 

de diagnose van verzuim, waarbij de schatting voor de prognose van verzuim het plan 

van aanpak kan ondersteunen. Daarnaast laat hoofdstuk 6 zien dat de aanbeveling 

voor deelverzuim in Nederland goed werkt, aangezien wij hebben aangetoond 

dat deze groep niet langer verzuimd dan de groep werknemers die wel volledig 

verzuimt. De wetgeving in Nederland geeft aan dat een werknemer aangepast werk 

moet accepteren indien dit niet zijn gezondheid schaadt, ons onderzoek bevestigt 

dit omdat de werknemers die deelverzuimen niet een langere verzuimduur hebben. 
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