
Evaluatie van arbeidsgerelateerde medische adviestrajecten
Studie van 2.595 dossiers met problematisch ziekteverzuim (definitie STECR werkwijzer 2004).

Uit het onderzoek* blijkt dat een arbeidsgerelateerd medisch adviestraject duidelijkheid biedt bij 
 problematische  verzuimgevallen. De resultaten wijzen op een toegevoegde waarde van deze interventie.

Conclusie: Bewezen effectief
De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat re-integratie 
bij problematisch ziekteverzuim vraagt om een samenhan-
gende aanpak tussen de curatieve en de arbeidsgerela-
teerde zorg. Multidisciplinaire diagnostiek met een gecom-
bineerd met een behandel – en belastbaarheidsadvies is 
hiervan een voorbeeld met bewezen effectiviteit.  Het gaat 
immers niet alleen om behandeling van gezondheids-
klachten, maar ook en vooral om vergroting (en behoud) 
van belastbaarheid ten behoeve van arbeidsparticipatie en 
benutting van mogelijk heden voor loonvormende arbeid.

* Bron: onderzoek in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Celsus juni 2015
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Adequate behandeling: 
In de helft van de gevallen 
is er sprake van geen ade-
quate  behandeling. Inzet van een 
 expertise kan leiden tot een meer 
passend medisch  behandeltraject.

Benutten van arbeids-
mogelijkheden:  
In ruim twee derde van de gevallen 
blijkt uit expertises dat arbeid 
met een loonwaarde in principe 
mogelijk is. Toch blijkt in minder 
van de helft van de gevallen dat 
werknemers geheel of gedeeltelijk 
aan het werk zijn.  Een Expertise 
biedt duidelijkheid  over de aard 
van de beperkingen en over de 
mogelijkheden die de werknemer 
nog heeft om arbeid te verrichten. 

Herstel en re-integratie : 
De adviestrajecten stellen  objectief 
vast wat een werk nemer aan 
benutbare arbeidsmogelijkheden 
heeft. Motivatie of invloed van 
psychosociale factoren spelen 
vaak een rol bij stagnerende re-
integratie. Dit wordt pas duidelijk 
nadat de beperkingen medisch 
zijn geobjectiveerd.
Het adviestraject leidt niet 
direct tot snellere re-integratie, 
maar geeft in een vroeg stadium 
 duidelijkheid over de inrichting 
van het re-integratietraject met 
als doel het duurzaam inzetbaar 
houden van een werknemer.

Minder zorgkosten: 
Werknemers die in een vroeg 
stadium aangemeld worden voor 
een expertise minder zorgkosten 
maken dan werknemers die in een 
later stadium worden aangemeld.
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