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Dit proefschrift heeft tot doel om meer kennis te verkrijgen over het werkhervattingsproces 

van werknemers die verzuimen wegens een depressieve stoornis. 

In HOOFDSTUK 1 worden de achtergronden van dit proefschrift nader beschreven. 

Depressie is een veelvoorkomende stoornis: 11-21% van de bevolking krijgt er 

gedurende zijn/haar leven mee te maken. Een depressie heeft negatieve gevolgen 

voor het werkfunctioneren: Werknemers met een depressie verzuimen meer dan 

andere werknemers, ook diegenen met invaliderende medische aandoeningen zoals 

cardiovasculaire aandoeningen en reumatoïde artritis. Zelfs wanneer depressieve 

werknemers op het werk aanwezig zijn, is hun productiviteit vaak verminderd en zijn zij 

vaak aanzienlijk belemmerd in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Maar liefst 80-85% 

van de maatschappelijke kosten voor de depressieve stoornis hebben te maken met deze 

negatieve gevolgen voor het werkfunctioneren. Hoewel er een aantal ‘evidence-based’ 

methoden bestaan om een depressie te behandelen, zijn deze met name gericht op het 

verminderen van symptomen. Deze behandelingen richten zich echter niet direct op het 

verbeteren van het werkfunctioneren. 

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat symptoom-gerichte behandelingen niet 

voldoende zijn om deze nadelige gevolgen van een depressie voor het werkfunctioneren 

volledig op te lossen. Daarom heeft onze onderzoeksgroep een ergotherapeutische 

interventie ontwikkeld die zich specifiek richt op het bevorderen van het werkfunctioneren 

van werknemers die verzuimen wegens een depressie. Nadat er in een eerder 

gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek gevonden werd dat toevoeging van deze 

interventie aan de reguliere behandeling voor depressie de werkhervatting kan bevorderen, 

is er een kortere, verbeterde interventie ontwikkeld.

HOOFDSTUK 2 beschrijft de inhoud van deze verbeterde ergotherapeutische interventie. 

Tevens wordt de opzet van een gerandomiseerde gecontroleerde studie beschreven 

waarmee de effectiviteit van toevoeging van de ergotherapeutische interventie aan 

de reguliere poliklinische behandeling voor depressie zal worden onderzocht. De 

ergotherapeutische interventie bestaat uit 18 zittingen (9 individueel, 8 groepszittingen en 
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een bezoek aan de werkgever) en richt zich op het bereiken van een snelle werkhervatting, 

het verhogen van de zelfeffectiviteit (“self-efficacy”) en het verbeteren van strategieën 

om met problemen in de werksituatie om te gaan (werk-gerelateerde coping).  De 

reguliere behandeling bestaat uit een poliklinische behandeling voor depressie op een 

gespecialiseerde afdeling voor stemmingsstoornissen in een academisch ziekenhuis. 

In HOOFDSTUK 3 worden de resultaten van deze gerandomiseerde gecontroleerde studie 

beschreven. In totaal werden 117 patiënten met een mediaan verzuim van 4.8 maanden (IQR 

= 2.6 - 10.1 maanden) wegens een depressieve stoornis gerandomiseerd tot de reguliere 

behandeling (RB; n = 39) of de reguliere behandeling in combinatie met ergotherapie 

(RB+ET; n = 78). Werkparticipatie, depressieve symptomatologie, werkfunctioneren,  

kwaliteit van leven, werkgerelateerde coping en zelfeffectiviteit werden in beide condities 

gemeten bij aanvang van de studie en na 6, 12, en 18 maanden. Er werd geen meerwaarde 

gevonden voor ET wat betreft het verbeteren van de werkparticipatie. Toevoeging van ET 

aan de reguliere behandeling bleek echter wel het herstel van depressie te bevorderen 

(remissie: +18%, 95% BI = +7% to +30%) en terugval te verminderen. Tevens bleek dat 

werknemers in de RB+ET conditie vaker weer volledig hersteld teruggekeerd naar hun werk 

waren (+24%, 95% BI = +12% to +36%) dan werknemers in de RB conditie (‘terugkeer naar 

werk in goede gezondheid’). Degenen die deze terugkeer naar werk in goede gezondheid 

bereikten functioneerden beter op het werk dan degenen die volledig aan het werk waren 

zonder (volledig) hersteld te zijn van hun depressie. Er werd geen meerwaarde van ET 

gevonden voor verbetering op de overige uitkomstmaten. 

In HOOFDSTUK 4 wordt onderzocht welke factoren een volledige werkhervatting van 

verzuimende werknemers met een depressie op lange termijn kunnen voorspellen. 

Deze factoren zijn tevens vergeleken met factoren die herstel van depressie op lange 

termijn kunnen voorspellen. Vanuit de eerdere wetenschappelijke literatuur over 

werkhervatting en psychische klachten werden verscheidene potentiële voorspellende 

factoren geïdentificeerd en gecategoriseerd in vier domeinen: klinische kenmerken, 

socio-demografische kenmerken, persoonlijkheidskenmerken en werk-gerelateerde 

kenmerken. Lange-termijn werkhervatting (gedefinieerd als het werken van het volledige 
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aantal contract uren voor een periode van tenminste 4 weken) en lange-termijn herstel van 

depressie (gedefinieerd als een score van ≤ 7 op de Hamilton Depressie Schaal) werden 

geëvalueerd na 18 maanden. Uit de analyses bleek dat een volledige werkhervatting op 

lange termijn werd voorspeld door: minder depressieve symptomen, de afwezigheid van 

een co-morbide angststoornis, een hogere mate van consciëntieusheid en een hogere 

mate van werkmotivatie op baseline. Echter, depressie herstel op lange termijn werd 

uitsluitend voorspeld door minder depressieve symptomen op baseline.

HOOFDSTUK 5 richt zich op het analyseren van de longitudinale relatie tussen 

depressieve symptomen en verscheidene werkgerelateerde uitkomstmaten (verzuim, 

productiviteit, en belemmeringen op het werk) van werknemers die langdurig verzuimen 

wegens een depressie. Veranderingen in depressieve symptomen bleken significant 

gerelateerd aan veranderingen in alle werkgerelateerde uitkomstmaten. Tevens werd 

gevonden dat een eerdere afname van depressieve symptomen een latere verbetering 

in alle werkgerelateerde uitkomstmaten kon voorspellen. Tenslotte bleek dat een eerdere 

verbetering in werkbelemmeringen ten aanzien van tijdsmanagement en het cognitieve/

interpersoonlijke functioneren, een latere verbetering in depressieve symptomen 

kon voorspellen. Deze resultaten suggereren dat ook voor werknemers die langdurig 

verzuimen wegens een depressie, de verbetering van depressieve symptomen cruciaal 

blijft voor het verbeteren van alle werkgerelateerde uitkomstmaten. Tenslotte komt naar 

voren dat een behandelfocus op het kwalitatieve werkfunctioneren (zoals bijvoorbeeld 

het verbeteren van tijdsmanagement-strategieën en het verbeteren van het cognitieve en 

sociale werkfunctioneren) een later herstel van depressie kan bevorderen.  

In HOOFDSTUK 6 wordt nader ingegaan op de verschillende perspectieven van 

werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen voor het definiëren van een succesvolle 

werkhervatting na verzuim wegens een depressie en andere veelvoorkomende psychische 

stoornissen. Hiervoor werd eerst door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden 

(focus groepen, interviews; n = 57) een uitgebreid scala aan criteria verzameld die 

vanuit de verschillende perspectieven belangrijk werden geacht voor het definiëren van 

een succesvolle werkhervatting. Uiteindelijk werden er 52 criteria geïdentificeerd, die 
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onderverdeeld konden worden in 11 clusters. Vervolgens werd een kwantitatieve aanpak 

(online-vragenlijst) gebruikt om te onderzoeken welke clusters en criteria het meest belangrijk 

werden gevonden door een grotere groep van werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen (n 

= 157). Uit de resultaten bleek dat werkgevers en bedrijfsartsen de clusters Duurzaamheid 

en Werkfunctioneren het meest belangrijk achtten voor een succesvolle werkhervatting. 

Werknemers daarentegen vonden de clusters Duurzaamheid, Werktevredenheid, Werk-thuis 

balans en Psychisch Functioneren het meest belangrijk.  Eveneens bleek dat werknemers, 

werkgevers en bedrijfsartsen verschilden ten aanzien van het belang van de specifieke 

criteria binnen de clusters. Er kan geconcludeerd worden dat werknemers, werkgevers 

en bedrijfsartsen verschillen in de aspecten die zij het meest belangrijk vinden voor een 

succesvolle werkhervatting. Tevens blijkt dat de huidige wetenschappelijke definities voor 

een succesvolle werkhervatting niet overeenkomen met de visies van de verschillende 

partijen die direct betrokken zijn bij het werkhervattingsproces. Deze bevindingen hebben 

belangrijke implicaties welke worden besproken in het volgende hoofdstuk. 

In de algemene discussie in HOOFDSTUK 7 worden de bevindingen van dit proefschrift 

besproken om een beter begrip te krijgen van de effectiviteit en werking van de 

ergotherapeutische interventie. Tevens worden een aantal methodologische overwegingen 

en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en de klinische praktijk besproken. Er wordt 

geconcludeerd dat de nieuwe ergotherapeutische module een waardevolle toevoeging is 

aan de reguliere behandeling voor het bevorderen van duurzaam herstel van depressie 

en een “terugkeer in goede gezondheid” in een ernstige populatie van verzuimende 

werknemers met een depressieve stoornis. Echter, er werd geen additief effect van de 

ergotherapie gevonden voor het bevorderen van de werkparticipatie. Dit kan mogelijk 

verklaard worden door een verminderd contrast tussen de twee groepen ten opzichte 

van onze vorige studie, doordat er in de tussentijd verschillende maatschappelijke 

veranderingen hebben plaatsgevonden die zich in toenemende mate gericht hebben op 

het bevorderen van een snelle terugkeer naar werk. Tevens was er sprake van een grote 

spreiding in de duur van het verzuim en de duur van de depressieve stoornis bij aanvang 

van het onderzoek, waardoor mogelijk een effect op werkparticipatie voor patiënten met 

een kortere verzuimduur niet gedetecteerd kon worden. 
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Verscheidene bevindingen wijzen er op dat de optimale timing van de ergotherapie mogelijk 

afhangt van de mate van werkmotivatie en de duur van het verzuim van de werknemer. 

Hoewel dergelijke bevindingen in toekomstig onderzoek nog bevestigd moeten worden, 

wordt hiermee het belang van een vroege doorverwijzing naar de ergotherapie benadrukt. 

Tevens suggereren deze bevindingen dat behandelresultaten geoptimaliseerd kunnen 

worden door het verbeteren van de afstemming tussen kenmerken van het individu en de 

behandelmethode. Tenslotte is het van belang om rekening te houden met het perspectief 

van waaruit de effectiviteit van werkgerichte interventies geëvalueerd wordt. Aanbevolen 

wordt om in toekomstig onderzoek een bredere definitie van ‘succesvolle werkhervatting’ 

te gebruiken (o.a. duurzaamheid van de werkhervatting, functioneren op het werk, en werk 

tevredenheid), om hiermee beter aan te sluiten bij de perspectieven van hen die direct 

betrokken zijn bij het werkhervattingsproces.
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