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De Knie Artrose & Werk Kwis  
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10 vragen &  
1 Prijs… 



Artrose van de knie 
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• Enige aandoening bewegingsapparaat in 
top 10 van ziekten met de grootste 
ziektelast (9e; 1st: coronaire hartziekten – 
10e: dementie). 
 

• Geen behandeling voor genezing! 
 

• Verwachte toename:  2000 tot 2020 met 
38%. 
 

• Sinds 2007: 150.000 geregistreerde 
knieprothesen, 22.000 per jaar! 
(Landelijk Register Orthopedische 
Implantaten) 
 
 
 

 
 
 
 



Bedrijfsarts 
wordt alleen 
maar 
belangrijker … 
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Langer werken, overgewicht, meer 
sporttrauma, geen behandeling …. 
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Vraag 1 
• Hoeveel beroepsziektemeldingen zijn 

in 2015 bij het NCvB gedaan voor 
artrose van de knie 
a) <51 
b) 51-100 
c) 101-150 
d) >150 
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Antwoord 1 
• Hoeveel beroepsziektemeldingen zijn 

in 2015 bij het NCvB gedaan voor 
artrose van de knie 
a) <51 
b) 51-100 
c) 101-150, namelijk 149 
d) >150 
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Werkgerelateerd of beroepsziekte? 

• Wie van u heeft wel eens 
overwogen om knieartrose als 
beroepsziekte te melden bij 
het NCvB?  

• Waarom heeft u dat toen wel 
of niet gedaan? 
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Vraag 2 
• Hebben meer voormalig 

beroepsvoetballers, 
kantoormedewerkers of mijnwerkers 
artrose van de knie? 
a) Professionele voetballers 
b) Kantoormedewerkers 
c) Mijnwerkers 
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Zelfgerapporteerde 
knieartrose 

Radiologische 
vastgestelde knieartrose 

Voormalige 
beroepsvoetballers 

Amateursporters 

Kantoormedewerkers 

Mijnwerkers 

40 – 46% 
(48 – 56 jaar) 

> 60% 
(48 – 56 jaar) 

18% 

0% 
(40-50 jaar) 

6% 
(40-50 jaar) 

Antwoord 2: voormalig beroepsvoetballers  

Kuijt e.a. Review, JSMS 15 (2012) 480–487 



Vraag 3 
• Wat zijn persoonsgebonden 

risicofactoren voor artrose van de 
knie? 
a) Geslacht 
b) Lichaamsgewicht 
c) Leeftijd 
d) Alle drie 
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Antwoord 3: alle drie* 
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  Absoluut   Per 1.000   

Leeftijd mannen vrouwen mannen vrouwen 

Totaal 0-14 2 2 0,00 0,00 

Totaal 15-64 10.117 13.956 1,80 2,52 

Totaal 65+ 10.716 18.657 9,13 12,59 

Incidentie van knieartrose (ICPC-code L90) naar leeftijd 
en geslacht (Bron: CMR-Nijmegen-RNH, RIVM)   



Vraag 4 
• Is knielen en/of hurken een 

risicofactor voor artrose van de knie? 
a) Ja  
b) Nee 
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Occupational exposure to knee loading and the risk of osteoarthritis of 
the knee, meniscal knee lesions and pre-patellar bursitis 

Christina Mischke, Rachel Robinson, Jos Verbeek, Paul Kuijer, Sharea 
Ijaz Arthur Kievit, Anneli Ojajärvi, Kaisa Neuvonen  



Disease first approach! 



 
Business case floorlayer 
 

 

The Netherlands 
• N=800, ~7.5 million workers 
• 19% knee complaints < 6 months 
• 14% knee osteoarthritis (OA) ~ 4%) 

 
• Work (kneeling) or Lifestyle 

(previous knee injury, Body Mass 
Index)?  
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Production 
system 

• Posture 
• Movement 
• Force 
 

Workload 
 

Work-related MSD 
 

Knee OA 

Floorlayer 

Increased Risk (OR 1.9, 
95% CI 1.3-2.8) 
  

Kneeling or 
squatting >1 
hr/day for 1 yr 

• Physical Capacity 
 
*Body Mass Index, 
Sex, Age, … 

Disease first approach! 
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Antwoord 4: Ja, zelfs na correctie voor 
BMI, geslacht, leeftijd en trauma 
(OR=1,8 en 95%BI 1,3-2,7) 
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risk of knee 
osteoarthritis 

increased by 26% 
per 5000 hours 

kneeling or 
squatting 

result based on 8 case-
control studies 

(f=female, m=male) 
with exposure dose-

response data 



Dosis-Respons Relatie: per 5000 uur 
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• Max OR= 2.56 95%CI 1.27-5.37 
• 24.500 lifetime hours 
• 27 jaar years, 4 hours/day 
• Age 43 years (16+27), >20 to go…  

Mischke et al. Occupational exposure to knee loading and the risk of osteoarthritis of the knee, meniscal knee 
lesions and pre-patellar bursitis, Cochrane Work FIOH 2015 



Vraag 5 
Wat is een groter risico voor artrose van 
de knie: het hebben van overgewicht 
(BMI=25,0–29,9 kg/m2) of 10 jaar 
werken als loodgieter? 
a) overgewicht (BMI=25,0–29,9 kg/m2) 
b) 10 jaar werken als loodgieter (9.200 

uur=10 jaar*46 weken * 5 dagen * 4 
uur) 
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Risico: overgewicht versus normaal 

Zheng & Chen BMJ Open 2015;5: e007568. 



Dosis-Respons Relatie: per 5000 uur 

 
24 

• 10.000 lifetime hours = 2 
• OR = max 1,75 

Mischke et al. Occupational exposure to knee loading and the risk of osteoarthritis of the knee, meniscal knee 
lesions and pre-patellar bursitis, Cochrane Work FIOH 2015 



Antwoord 5: Overgewicht (2,45>1,75) 
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Vraag 6 
Hoeveel werkende Nederlander geven 
aan ‘regelmatig’ of ‘(heel) vaak’ geknield 
of gehurkt te werken? 
a) <100.000 
b) 100.000-450.000 
c) 450.001-800.000 
d) >800.000  
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Antwoord 6: >800.000  
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Meer dan 900.000 werknemers 
hebben ‘regelmatig’ of ‘(heel) vaak’ 
met geknield of gehurkt werken te 
maken = 13,2 procent van de 
Nederlandse beroepsbevolking 
 
 
Gezondheidsraad 2011, Staand, geknield en gehurkt werken, 
https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201141.pdf 



Vraag 7  
• Zijn tillen en traplopen ook een 

risicofactor voor artrose van de knie? 
a) Ja beiden wel 
b) Nee beiden niet 
c) Alleen Tillen 
d) Alleen Traplopen 
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Occupational exposure to knee loading and the risk of osteoarthritis of 
the knee, meniscal knee lesions and pre-patellar bursitis 

Christina Mischke, Rachel Robinson, Jos Verbeek, Paul Kuijer, Sharea 
Ijaz Arthur Kievit, Anneli Ojajärvi, Kaisa Neuvonen  



En hoe zit het met tillen? 
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En hoe zit het met traplopen? 

 
30 



Antwoord 7  
• Zijn tillen en traplopen ook een 

risicofactor voor artrose van de knie? 
a) Ja beiden wel , met  

Tillen OR=1,7 95% BI 1,4-2,0 
Traplopen OR=1,6 95% BI 1,3-1,9 

 
31 

Occupational exposure to knee loading and the risk of osteoarthritis of 
the knee, meniscal knee lesions and pre-patellar bursitis 

Christina Mischke, Rachel Robinson, Jos Verbeek, Paul Kuijer, Sharea 
Ijaz Arthur Kievit, Anneli Ojajärvi, Kaisa Neuvonen  





Disease first approac  

PhD Defense  
Medical Faculty  
February 2015 

Digital copy: dare.uva.nl/record/1/445842 



 

Work-related knee osteoarthritis (OA) 
• Mean 97 minutes / day 
• Kneeling or squatting >1 hour/day  
• 78% workers ‘at risk’ 
• 14% knee osteoarthritis (OA) ~ 

4%) 

 
Business case floorlayer 
 



 
Niets zo praktisch  
als een goede theorie 
Five steps implementation strategy 
 
1.  Select effective ergonomic measures 
 
2.  Analyse social and organisational context 
 
3.  Select implementation strategies 
 
4.  Stimulate the use of ergonomic measures, by  
  goalsetting and planning 
 
5.  Evaluate progress of using ergonomic measures 
 

 Van der Molen HF et al. 2005 
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Production 
system 

• Posture 
• Movement 
• Force 
 

Workload 
 

Work-related MSD 
 

Knee OA 

Floorlayer 

Increased Risk (OR 1.9, 
95% CI 1.3-2.8) 
  

Kneeling or 
squatting >1 
hr/day for 1 yr 

• Physical Capacity 
 
*Body Mass Index, 
Sex, Age, … 

Disease first approach! 

Ergonomic measures 
 



Sector specific effective solutions:  
Health Impact Assessment 
 

manual-assist self-propelled 

sand cement-bound 

97 min/day 
8/10 workers at risk 

anhydrite-bound 

5 min/day 
0/10 workers at risk 
 

76 min/day 
7/10 workers at risk 

37 min/day 
2/10 workers at risk 



Vraag 8  
• Hoeveel vloerenleggers krijgen geen 

artrose van de knie als de traditionele 
manier van vloeren leggen op de 
knieën met een rei wordt vervangen 
door het gebruik van elektrische 
machines – een zelfrijdend machine en 
een handbestuurde trilmachine – om 
de zandcementvloer te egaliseren? 

 a) 0,5% minder 
 b) 2,5% minder  
 c) 5% minder  
 d) 10% minder 
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Antwoord 8 = b) (1% + 4%/2)=2,5% minder…. 
 

manual-assist self-propelled 

sand cement-bound 

97 min/day 
8/10 workers at risk 
14% knee OA 

anhydrite-bound 

5 min/day 
0/10 workers at risk 
8% knee OA 
 

76 min/day 
7/10 workers at risk 
13% knee OA 

37 min/day 
2/10 workers at risk 
10% knee OA 



Vraag 9  
• Hoeveel werknemers hervatten hun 

werk NIET na een knieprothese 
operatie? 

 a) geen, iedereen begint weer 
 b) 6 op de 100 
 c) 15 op de 100 
 d) >25 op de 100 
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Antwoord 9: >25% (29%) 

 
41 

Ja: 71% range 56%-81% 
Kievit e.a. Total Knee Arthroplasty and the Unforeseen Impact on Return to Work: A 
Cross-Sectional Multicenter Survey. J ARTHROPLASTY 2014;29 (6):1163-1168 
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ex aequo? 



Vraag 10: beste schatter  

• Wat kost een Nederlandse werknemer met 
knie-artrose per maand door medische 
kosten plus kosten aan productiviteitsverlies? 
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Hermans J, Koopmanschap MA, Bierma-Zeinstra SM, van Linge JH, 
Verhaar JA, Reijman M, et al. (2012) Productivity costs and medical 
costs among working patients with knee osteoarthritis. Arthritis Care 
Res (Hoboken) 64(6):853-61 



Antwoord 10: 

 
44 

Hermans J, Koopmanschap MA, Bierma-Zeinstra SM, van Linge JH, 
Verhaar JA, Reijman M, et al. (2012) Productivity costs and medical 
costs among working patients with knee osteoarthritis. Arthritis Care 
Res (Hoboken) 64(6):853-61 

• €871 per working knee OA patient/month: 
• Medical costs €148 (17%) 
• Productivity loss €723 (83%) 



En de winnaar van de  
Knie Artrose & Werk Kwis is … 
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p.p.kuijer@amc.uva.nl  
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