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Samenvatting 

Mensen die werken hebben vaak een betere gezondheid, zowel fysiek als psychisch, dan 

mensen zonder betaald werk. Wanneer iemand die ziek is (geweest) weer aan het werk gaat, 

heeft dat vaak een positief effect op het ziekteverloop en toekomstig werkvermogen. 

Bovendien leiden ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid tot financiële nadelen 

voor de zieke werknemers, werkgevers en de maatschappij. Het voorkomen van langdurig 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en het bieden van ondersteuning bij terugkeer naar 

werk zijn dan ook in het belang van zowel degene die ziek of arbeidsongeschikt is als de 

samenleving in zijn geheel.  

Als mensen langdurig ziek zijn en daardoor hun werk niet meer (volledig) kunnen doen, kunnen 

zij een aanvraag doen voor arbeidsongeschikteidsuitkering (Ziektewet- of WIA-uitkering) bij 

UWV. Iemand die een uitkering aanvraagt, krijgt een uitnodiging om op het spreekuur van de 

verzekeringsarts te komen. Tijdens zo’n arbeidsongeschiktheidsbeoordeling kijkt de arts naar 

iemands gezondheidssituatie, en naar welke beperkingen iemand heeft door zijn of haar ziekte 

of aandoening. De arts beoordeelt ook of iemands klachten en beperkingen tijdelijk of blijvend 

zijn. Als de verzekeringsarts vaststelt dat iemand nog mogelijkheden heeft om te werken, volgt 

een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Met de informatie van de 

verzekeringsarts kijkt de arbeidsdeskundige wat voor werk iemand nog kan doen. Op basis 

hiervan wordt bepaald of iemand recht heeft op een uitkering.  

Als de gezondheid van mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen verbetert 

of verslechtert, kan dit invloed hebben op hun mogelijkheden om te werken. Verzekerings-

artsen voeren daarom herbeoordelingen uit. Tijdens een herbeoordeling kijkt een arts opnieuw 

naar iemands gezondheidssituatie. Om een inschatting te kunnen maken of en op welke termijn 

een herbeoordeling zinvol is, is het belangrijk dat verzekeringsartsen een goede prognose 

stellen over of en wanneer er iets verandert aan iemands gezondheid. Verzekeringsartsen 

beschouwen de prognose echter als een van de lastigste aspecten van hun werk. Bij het stellen 

van een prognose gaat het namelijk vaak om complexe voorspellingen waarbij veel 

verschillende factoren een rol spelen.   

Data analytics en voorspelmodellen kunnen inzicht geven in de factoren die samenhangen met 

de duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Om een voorspelmodel te kunnen gebruiken 

in de praktijk, moet het onderdeel worden van een beslissingsondersteunend instrument. Een 

belissingsondersteunend instrument is een (online) hulpmiddel dat de uitkomsten van een 

voorspelmodel samenvat en op een duidelijke manier presenteert aan de gebruiker. Op deze 
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manier kunnen data analytics UWV-professionals, zoals verzekeringsartsen, helpen bij het 

stellen van een goede prognose. Dit draagt bij aan het gericht inzetten van dienstverlening voor 

terugkeer naar werk en het doelgericht plannen van herbeoordelingen.  

Het hoofddoel van dit promotieonderzoek was om te onderzoeken hoe data analytics, 

voorspelmodellen en beslissingsondersteunende instrumenten verzekeringsartsen kunnen 

helpen bij het maken van (wetenschappelijk) onderbouwde beslissingen rondom het plannen 

van WIA-herbeoordelingen en de inzet van ondersteuning voor terugkeer naar werk. Dit 

hoofddoel is uitgesplitst naar vier subdoelen: 

1. Een overzicht geven van factoren die samenhangen met het krijgen van een WIA-

uitkering en de duur van de uitkering; 

2. Voorspellen welke mensen een groter risico hebben om langdurig een Ziektewet-

uitkering te ontvangen en het indelen van verzuimers in subgroepen; 

3. Ontwikkelen van een voorspelmodel en beslissingsondersteunend instrument voor 

toekomstige veranderingen in werkvermogen van mensen die een WIA-uitkering 

aanvragen; 

4. Inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van het beslissingsondersteunend 

instrument en hoe verzekeringsartsen aankijken tegen gebruik van het instrument in 

de dagelijkse praktijk.  

Factoren die samenhangen met langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

In hoofdstuk 2 hebben we gekeken wat de belangrijkste diagnoses zijn op basis waarvan 

mensen een WIA-uitkering krijgen. Uit de UWV-systemen hebben we data verzameld van 31.733 

mensen (o.a. socio-demografische kenmerken, gezondheidssituatie en werkgerelateerde 

factoren). De diagnosecategorie die verzekeringsartsen het vaakst registreerden bij toekenning 

van een WIA-uitkering was psychische klachten. Diagnoses verschilden tussen mensen met 

verschillende leeftijden en opleidingsniveaus; psychische klachten werden vaker genoemd bij 

jongeren en hoger opgeleiden, lichamelijke klachten waren de belangrijkste diagnose voor 

ouderen en lager opgeleiden. Daarnaast hebben we een follow-up periode van vijf jaar gebruikt 

om te onderzoeken wat de kenmerken waren van mensen die na vijf jaar nog steeds een WIA-

uitkering ontvingen. Hieruit bleek dat 82% van de mensen na 5 jaar nog steeds een uitkering 

ontving. Mensen met (meerdere) psychische klachten en mensen met een combinatie van 

psychische en lichamelijke klachten ontvingen relatief vaak nog steeds een uitkering aan het 

eind van de vijf-jaar follow-up periode.  

Het doel van hoofdstuk 3 was het voorspellen van langdurig ziekteverzuim en het indelen van 

mensen in de Ziektewet in subgroepen met gelijke kenmerken. Een groep van 437 mensen die 

een Ziektewetuitkering toegekend kregen en die langer dan twee weken ziek waren, is een jaar 

   A 
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gevolgd. Op basis van opleidingsniveau, eigen verwachting ten aanzien van werkhervatting en 

het zelfgerapporteerde vermogen om anderen om hulp te vragen, konden we voorspellen 

welke mensen een hoger risico hadden om langdurig een Ziektewetuitkering te ontvangen. Het 

voorspelde risico werd in combinatie met verschillende zelfgerapporteerde factoren gebruikt 

om deze mensen in te delen in vier subgroepen. Hieruit bleek dat mensen in de Ziektewet met 

klachten van het bewegingsapparaat, die het makkelijk vinden om anderen om hulp te vragen 

en die positieve verwachtingen hebben ten aanzien van werkhervatting, een relatief laag risico 

hebben op langdurig verzuim. Mensen met psychische klachten die bij hun ziekmelding het 

gevoel hebben weinig controle te hebben over de dingen die hen overkomen en die negatieve 

verwachtingen hebben, hebben juist een hoger risico op langdurig verzuim. Deze resultaten 

kunnen gebruikt worden om te kijken of het wenselijk is om voor de gevonden groepen gerichte 

dienstverlening in te zetten die terugkeer naar werk bevorderen. 

Een voorspelmodel en instrument voor veranderingen in werkvermogen 

In hoofdstuk 4 is de analysemethode ‘gewogen regressie’ gebruikt voor het voorspellen van 

veranderingen in werkvermogen één jaar na toekenning van de WIA-uitkering. De onderzoeks-

populatie bestond uit 944 mensen die vlak voor de aanvraag van de uitkering, en één jaar 

daarna, een uitgebreide vragenlijst hadden ingevuld. In de vragenlijst konden mensen 

bijvoorbeeld aangeven welke klachten zij ervaarden, op welke manier dit hen belemmerde in 

hun werk en hoe zij aankeken tegen terugkeer naar werk. De antwoorden die mensen gaven 

hebben we gekoppeld aan registratiedata van UWV. Ons voorspelmodel bepaalt vervolgens 

voor mensen die een WIA-uitkering aanvragen of de kans het grootst is dat hun werkvermogen 

het komende jaar zal verbeteren, gelijk zal blijven of zal verslechteren. Deze voorspelling kan 

verzekeringsartsen helpen bij het stellen van een goede prognose. Hiermee kan het model 

bijdragen aan het doelgericht plannen van herbeoordelingen en het inzetten van gerichte 

begeleiding voor terugkeer naar werk. 

Om het statistische voorspelmodel te kunnen gebruiken in de praktijk moet het onderdeel 

worden van een beslissingsondersteunend instrument. Het doel van hoofdstuk 5 was inzicht 

krijgen in hoe dit instrument eruit moet komen te zien en hoe professionals het zouden willen 

gebruiken. Uit focusgroepen met verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV bleek 

dat duidelijkheid en gebruiksgemak belangrijke eigenschappen zijn voor het instrument. De 

meest eenvoudige en heldere manier om de resultaten van het voorspelmodel te presenteren 

is door mensen op basis van de uitkomst van het voorspelmodel in te delen in groepen. 

Vervolgens kunnen aan deze groepen kleuren toegewezen worden; bijvoorbeeld groen als er 

een grote kans is op verbetering en rood als er een grote is kans is op verslechtering van het 

werkvermogen. Als het gaat om voorkeuren voor het moment waarop het instrument gebruikt 

zou moeten worden, hadden professionals veelal de voorkeur om eerst zelf een prognose te 
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stellen. Na afloop van het beoordelingsgesprek met de klant zouden artsen dan hun eigen 

prognose willen vergelijken met de uitkomst van het voorspelmodel. De resultaten van dit 

kwalitatieve onderzoek zijn meegenomen bij de ontwikkeling van het instrument, zodat 

professionals aangemoedigd worden om het instrument ook daadwerkelijk te gebruiken en de 

uitkomst mee te wegen in hun oordeel.  

Toegevoegde waarde van het instrument voor verzekeringsartsen 

De resultaten van de evaluatie van het gebruik van het beslissingsondersteunend instrument 

door verzekeringsartsen staan in hoofdstuk 6. In de evaluatie is gekeken of het instrument 

helpt bij het stellen van een goede prognose en welke invloed het heeft op het vertrouwen dat 

verzekeringsartsen hebben in hun eigen prognose. Dit hebben we gedaan met een vignetten-

studie, waarin 29 verzekeringsartsen zes casussen van mensen met een WIA-uitkering hebben 

beoordeeld. Deze studie liet zien dat de uitkomst van het instrument (verbetering/ver-

slechtering/geen verandering in werkvermogen) in meer dan de helft van de gevallen (53%) niet 

overeenkwam met de eigen prognose van de verzekeringsarts. Als de prognose van de 

verzekeringsarts niet overeenkwam met de uitkomst van het instrument, daalde bovendien zijn 

of haar vertrouwen in de eigen prognose na het raadplegen van het instrument. Daarnaast werd 

in dit hoofdstuk gekeken hoe professionals aankijken tegen gebruik van het instrument in de 

dagelijkse praktijk. Hoewel er in het algemeen weinig belemmeringen werden ervaren voor 

gebruik, gaf slechts iets meer dan een kwart van de verzekeringsartsen aan het instrument te 

willen gebruiken in de dagelijkse praktijk. Ondanks een toelichting bij de start van het 

experiment over (de factoren in) het voorspelmodel, gaven verzekeringsartsen aan dat de 

belangrijkste belemmering voor gebruik was dat ze naar hun idee nog onvoldoende informatie 

over het instrument hadden. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het belangrijk is om 

verzekeringsartsen meer vertrouwd te maken met de inhoud en toepassing van voorspel-

modellen en beslissingsondersteunende instrumenten om tot een succesvolle toepassing in de 

verzekeringsgeneeskundige praktijk te komen.   

Discussie en aanbevelingen 

In hoofdstuk 7 zijn de belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift samengevat en worden 

aanbevelingen gegeven voor onderzoek, beleid en praktijk. De resultaten van dit proefschrift 

laten zien dat voorspelmodellen en beslissingsondersteunende instrumenten kunnen helpen 

om te bepalen welke mensen een hoger risico hebben om langdurig een arbeidsongeschikt-

heidsuitkering te ontvangen. Verzekeringsartsen en andere professionals kunnen het 

instrument raadplegen en als hulpmiddel gebruiken bij het maken van (wetenschappelijk) 

onderbouwde beslissingen rondom de prognose van werkvermogen, het doelmatig plannen 

van herbeoordelingen en de inzet van gerichte dienstverlening voor terugkeer naar werk. 

Voorspelmodellen moeten extern gevalideerd en geëvalueerd worden met effectmetingen en 

   A 
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procesevaluaties om te bepalen wat hun toegevoegde waarde is voor de dagelijkse praktijk. 

Hiervoor moeten kleinschalige experimenten met dit soort modellen opgezet worden. 

Onderzoekers zijn hierbij afhankelijk van de bereidheid van artsen en andere professionals om 

mee te doen met dit soort experimenten. Omdat beslissingsondersteunende instrumenten 

bedoeld zijn als hulpmiddel, en niet om het werk van de professional over te nemen, is er bij 

deelname aan dit type experimenten geen sprake van beperking van de professionele 

autonomie. Professionals meer bekend maken met de toepassing en mogelijkheden van data 

analytics en voorspelmodellen, door deze onderwerpen bijvoorbeeld te behandelen tijdens de 

opleiding of trainingsdagen, is een belangrijke eerste stap. 
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