
Op naar de werkplek!
Dr. Bas Sorgdrager & Dr. Paul Kuijer, Heijermanslezing 11-11-2022



Belangen



Wie van u heeft het afgelopen jaar een 
werkplek bezocht? 



Wie van u heeft het afgelopen half jaar een 
werkplek bezocht? 



Wie van u heeft de afgelopen maand een 
werkplek bezocht? 



Wie van u heeft de afgelopen week een 
werkplek bezocht? 



En toevallig gisteren? 



En wat was de reden? 



Wat vindt u van het aantal positieve 
antwoorden? 



Wanneer is de professionele uitdaging zodanig 
dat u de werkplek op wilt? 



Polikliniek Mens & Arbeid – samen op pad want…



Polikliniek Mens & Arbeid – samen op pad want…



Bas Sorgdrager’s werkplek-adagium 

• ‘Ruik, Proef, Voel, Zie, Hoor & Wederhoor’
• ‘Pluis versus Niet Pluis’



Paul Kuijer’s werkplek-adagium 

‘Not invisible, but unnoticed, 
Watson. You did not know 
where to look, and so you 
missed all that was important’

The Adventures of Sherlock Holmes, A 
Case of Identity (p. 66), The Strand 
Magazine - Arthur Conan Doyle



Zes stappenplan voor beroepsziekten
1. Klinisch beeld

Voldoet aan casedefinitie in richtlijn?

2. Relatie met arbeid
RI&E, risicosector, risicoberoep?

3. Blootstelling in werk
Beroepsziekteregistratierichtlijnen -> Metingen, Observaties, Leidinggevende, Collega’s, Verzuimdata, …

4. Andere verklaringen
Blootstelling elders? Leeftijd? Kwetsbaarheid?

5. Afwegen
Tijd-as, biologisch plausibel, …

6. Interventie en Preventie
Arbocatalogi, https://nvab-online.nl/content/participatieve-aanpak-op-de-werkplek

https://www.beroepsziekten.nl/ncvb/het-zes-stappenplan-voor-beroepsziekten

https://nvab-online.nl/content/participatieve-aanpak-op-de-werkplek


Meest gemelde beroepsziekte: tenniselleboog

• De Strain Index met een score 
groter dan 5,1 (OR=1,75, 95%BI 
1,11-2,78)

• Draaiing van de onderarm en te 
denken valt aan meer dan 45 
graden gedurende 4 uur per 
werkdag (OR 1,85, 95%BI 1,10-
3,10).

Beroepsziekteregistratierichtlijn L694 Laterale epicondylaire tendinopathie (epicondylitis lateralis, tenniselleboog) | december 2021, 
https://www.beroepsziekten.nl/datafiles/registratierichtlijn-D013.pdf

https://www.beroepsziekten.nl/datafiles/registratierichtlijn-D013.pdf


Wat was uw ‘eye-opener’ voor het belang van 
werkplekbezoek?



Wat zeggen Google en PubMed over werkplekbezoek?





Google -> arbodienst:
• Als je organisatie net klant geworden is bij ... De bedrijfsarts kan zich dan een 

goed beeld vormen van de verschillende werkplekken in de organisatie en kan 
bovendien direct verbeterpunten signaleren… 

• Als op een bepaalde afdeling meerdere medewerkers om vergelijkbare redenen 
uitvallen of dreigen uit te vallen. … In zo’n geval is een werkplekbezoek heel 
relevant voor een juiste interpretatie van de klachten.

• Wanneer een medewerker heel specifieke klachten heeft die mogelijk te maken 
hebben met omstandigheden op de werkplek. … 

• Als in een organisatie wezenlijke veranderingen zijn opgetreden. …
• Als een organisatie voortdurend in beweging is, kan het zinvol zijn om de 

werkomgeving bijvoorbeeld elk jaar een keer te bezoeken. …
https://www.arbounie.nl/werkgever/nieuws/vernieuwde-arbowet-wanneer-is-een-werkplekbezoek-relevant



PubMed -> ‘Awareness of risk factors and preventive 
measures was significantly higher in the group with 
workplace visits’

Braeckman 2009, Workplace Visits Versus Case Studies in Undergraduate Occupational Medicine Teaching, 
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2009/12000/Workplace_Visits_Versus_Case_Studies_in.15.aspx



We gaan op werkplekbezoek voor:
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