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Psychische problemen zoals stressgerelateerde stoornissen, angststoornissen, en depressieve 
stoornissen komen veel voor in zowel de algemene bevolking als de beroepsbevolking. Deze 
problemen gaan gepaard met langdurig ziekteverzuim en verlies van productiviteit. De re-
sultaten van interventiestudies op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg zijn verwerkt 
in richtlijnen voor diverse beroepsgroepen in de Nederlandse (bedrijfs)gezondheidszorg. 
Deze richtlijnen beschrijven een aanpak van werkgerelateerde problemen tijdens het reïnte-
gratieproces en, waar mogelijk, een aanpak van factoren die voorspellend zijn voor langdurig 
ziekteverzuim vanwege psychische problemen. Ondanks deze stand van de wetenschap en 
een brede implementatie van de werkwijze volgens deze richtlijnen, is de benodigde tijd tot 
aan volledige werkhervatting voor veel werknemers nog steeds lang. Daarnaast hebben we 
beperkte kennis van de effectiviteit van interventies op basis van gerandomiseerde en gecon-
troleerde studies (RCT), van voorspellende factoren voor volledige werkhervatting en van 
de mechanismen die zorgen voor een snellere volledige werkhervatting.

Om meer te weten te komen over het proces van werkhervatting, hebben we de barrières, 
de oplossingen, de sociale steun en de intenties aangaande werkhervatting bestudeerd, even-
als factoren die van invloed zijn op het vertrouwen ten aanzien van werkhervatting. Om de 
kennis te vergroten over de effectiviteit van interventies gericht op werkhervatting hebben 
we de effectiviteit bestudeerd van interventies met ‘exposure-in-vivo’ voor werkenden met 
angststoornissen. Verondersteld werd dat exposure-in-vivo een effectieve behandeling is voor 
werkenden die tijdens het proces van werkhervatting stressvolle werksituaties vermijden. Wij 
veronderstelden dat dit type vermijdingsgedrag gestimuleerd wordt door de huidige benadering 
in de bedrijfsgezondheidszorg, die uitgaat van een geleidelijke opbouw van de werklast. Bij een 
geleidelijke opbouw kan blootstelling aan de moeilijkste, stressvolste of meest beangstigende 
werksituaties worden uitgesteld tot het laatste gedeelte van het werkhervattingproces. Wer-
kenden die geneigd zijn het omgaan met de moeilijkste werksituaties te vermijden, kunnen 
blijven volharden in dit gedrag. Het gevolg hiervan kan zijn dat een terugkeer naar volledige 
werkhervatting onnodig lang duurt, vooral wanneer moeilijke werksituaties een intrinsiek 
onderdeel zijn van het werk en alleen opgelost kunnen worden door er beter of anders mee te 
leren omgaan. Een voorbeeld van zo’n werksituatie is een leraar die graag het werk wil hervat-
ten, maar angstig wordt wanneer hij een gesprek moet aangaan met ouders van een leerling 
die een klacht hebben over het studieadvies dat die leraar heeft gegeven.

Om de tijd tot aan volledige werkhervatting voor werkenden met veel voorkomende psy-
chische problemen te verkorten hebben we een interventie voor de bedrijfsgezondheidszorg 
ontwikkeld, die gebaseerd is op ‘exposure-in-vivo’. Vervolgens zijn de effectiviteit en de kosten-
effectiviteit van deze nieuwe interventie geëvalueerd. In totaal zijn vijf studies uitgevoerd, waarbij 
zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden van dataverzameling en -analyse zijn gebruikt.

De doelstellingen van dit proefschrift zijn (1) meer inzicht krijgen in het proces van 
werkhervatting van werkenden met ziekteverzuim om psychische redenen en (2) een bijdrage 
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leveren aan de verbetering van interventies van de bedrijfsgezondheidszorg voor werkenden 
met ziekteverzuim om psychische redenen.

Het	proces	van	werkhervatting	van	werkenden	die	langdurig	gedeeltelijk	verzuimen	om	
psychische	redenen

In hoofdstuk 2 worden de resultaten gepresenteerd van een kwalitatieve studie naar het proces 
van werkhervatting van werkenden die gedeeltelijk het werk hadden hervat en nog langdurig 
gedeeltelijk verzuimden om psychische redenen. Veertien werkenden werden geïnterviewd. 
De interviews werden volledig uitgeschreven en gecodeerd. De belangrijkste barrières voor 
werkhervatting die werden gerapporteerd, waren: niet in staat zijn om grenzen te stellen en 
een beperkt vermogen om uitputting te herkennen en om bepaalde gedachten en gedragingen, 
zoals perfectionisme, in de hand te houden. Een algemeen patroon in het proces van werkher-
vatting was dat alle werkenden barrières voor volledige werkhervatting rapporteerden en dat 
de meeste werkenden daarvoor ook oplossingen zagen. Alle werkenden streefden naar een 
hervatting van het volledige aantal (contract)uren en na verloop van tijd hadden zij voldoende 
begrip en sociale steun gekregen van hun leidinggevende en behandelaars. Toch effectueerde 
vrijwel niemand van de werkenden de oplossingen in de praktijk of was voornemens dat te 
doen, met uitzondering van de structurele werkaanpassingen. Dit patroon suggereert een 
belangrijke discrepantie tussen enerzijds oplossingen en intenties voor volledige werkhervat-
ting en anderzijds de toepassing daarvan in de praktijk. Dit impliceert dat nieuwe interventies 
ontwikkeld zouden kunnen worden om werkenden en hun werkomgeving te helpen om deze 
discrepantie op te heffen.

Vertrouwen	in	werkhervatting	en	daadwerkelijke	werkhervatting

In hoofdstuk 3 worden de resultaten weergegeven van een onderzoek naar welke aspecten van 
mentale gezondheid en werk voorspellend zijn voor het vertrouwen in werkhervatting. In dit 
onderzoek werden werkenden met veel voorkomende psychische problemen aan het begin 
van hun ziekteverzuim en na drie, zes, negen en twaalf maanden onderzocht. Het vertrouwen 
in werkhervatting, de verwachte tijdsduur tot werkhervatting, de mentale gezondheid en de 
daadwerkelijke tijd tot volledige werkhervatting werden gemeten via zelfrapportage. Verschil-
len in het ‘vertrouwen in werkhervatting’ voorspelden de daadwerkelijke tijd tot volledige 
werkhervatting beter dan de ‘verwachte tijdsduur tot werkhervatting’. Bij de eerste meting 
hingen minder vermoeidheid, minder depressieve gevoelens en een lager(e) werktempo en 
werklast samen met een hoger vertrouwen in werkhervatting. Een afname van vermoeidheid 
en depressieve gevoelens gedurende het jaar hing samen met een gelijktijdige verbetering van 
het vertrouwen in werkhervatting. Werkenden met een hoog werktempo en een hoge werklast 
bij de eerste meting hadden minder vertrouwen in werkhervatting bij alle metingen daarna. 
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Wij raden het gebruik van de recent ontwikkelde schaal die vertrouwen in werkhervatting meet 
(11-items) aan om werkenden met veel voorkomende psychische problemen te identificeren 
die een hoog risico lopen op een langdurig proces van werkhervatting.

Effectiviteit	van	een	exposure-in-vivo	behandeling	op	werkgerelateerde	uitkomsten	voor	
werkenden	met	angststoornissen

In hoofdstuk 4 staat een systematisch overzicht van de literatuur van effectieve behandelingen 
voor werkenden met angststoornissen die exposure-in-vivo bevatten en zijn gericht op werk-
gerelateerde uitkomsten. De studie is uitgevoerd in een viertal databases: Medline, Cinahl, 
Embase en Psycinfo. Zeven studies met elf exposure-in-vivo interventies werden geïncludeerd. 
Vier studies waren gericht op obsessief-compulsieve stoornissen (OCS), twee op posttrau-
matische stress-stoornissen (PTSS) en één studie was gericht op een gemengde groep van 
werkenden met OCS en ernstige fobieën. De studies werden gegroepeerd op basis van type 
stoornis en type vergelijkingsgroep. De interventies met exposure-in-vivo leverden voor wer-
kenden met OCS betere werkgerelateerde uitkomsten, gemeten met de sociale aanpassingschaal, 
op dan medicatie (SSRI’s) en ontspanning, maar geen betere uitkomsten vergeleken met 
responspreventie van ritueel schoonmaken en wassen. De resultaten voor angstgerelateerde 
uitkomsten tussen groepen waren vergelijkbaar. De nettobijdrage van exposure-in-vivo in 
twee OCS-interventieprogramma’s is ook bestudeerd in een meta-analyse en daaruit kwamen 
significant positieve resultaten ten aanzien van beperkingen in de werkrol naar voren. Het 
samengestelde effect dat werd berekend, uitgedrukt in het gestandaardiseerde gemiddelde 
verschil tussen groepen - in de mate waarin beperkingen in de werkrol werden verminderd – 
met een betrouwbaarheidsinterval van 95%, was 0,72 (0,28; 1,15), hetgeen wordt beschouwd 
als een middelgroot effect. Voor PTSS leverden de interventies met exposure-in-vivo betere 
werkgerelateerde uitkomsten op in termen van werkstatus, alsmede betere angstgerelateerde 
uitkomsten dan een wachtlijst, maar geen betere uitkomsten dan interventies met imaginaire 
exposure. Wij concludeerden dat  werkgerelateerde problemen voor werkenden met OCS en 
PTSS beter verminderd kunnen worden door een angstbehandeling met exposure-in-vivo 
dan door een andere angstbehandeling of een wachtlijst. Wij adviseerden nader onderzoek 
te doen naar de manier waarop de resultaten van deze studies vertaald kunnen worden naar 
de praktijk van de bedrijfsgezondheidszorg en naar de klinische praktijk om werkgerelateerde 
uitkomsten te verbeteren.

De	effectiviteit	(en	kosteneffectiviteit)	van	een	werkhervattinginterventie	gebaseerd	op	
exposure-in-vivo	op	de	tijd	tot	aan	volledige	werkhervatting

Wij ontwikkelden een werkhervattinginterventie, gebaseerd op exposure-in-vivo en eva-
lueerden het effect hiervan op de tijd tot aan volledige werkhervatting bij werkenden met 
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ziekteverzuim om psychische redenen ten opzichte van degenen die behandeld werden met 
de gebruikelijke zorg. De gebruikelijke zorg was gebaseerd op de bedrijfsartsenrichtlijn en 
bestond uit het aanreiken van probleemoplossende strategieën en het voorschrijven van gra-
duele activiteiten. In hoofdstuk 5 staan de inhoud van de werkhervattinginterventie gebaseerd 
op exposure-in-vivo en die van de gebruikelijke zorg beschreven. Hoofdstuk 5 bevat daarnaast 
een beschrijving van het ontwerp van een cluster-gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek 
om de effectiviteit en kosteneffectiviteit te evalueren. In hoofdstuk 6 worden de resultaten 
van dit onderzoek gepresenteerd. Wij randomiseerden 56 bedrijfsartsen over twee groepen. 
Hiervan behandelden 35 bedrijfsartsen 160 werkenden. Van deze 160 werkenden, ontvingen 
75 de werkhervattinginterventie gebaseerd op exposure-in-vivo en 85 de gebruikelijke zorg. 
Deze werkenden werden met vragenlijsten bevraagd op drie, zes, negen en twaalf maanden 
na de start van het verzuim. De tijd tot aan volledige werkhervatting, volgehouden gedurende 
tenminste 28 dagen zonder terugval, was de primaire uitkomstmaat. Wij vonden dat de tijd tot 
aan volledige werkhervatting (mediaan) significant verschilde tussen de groepen (HR 0.55; 
95% BI 0.33–0.89), maar in de tegengestelde richting van onze verwachting. Werkenden die 
de exposure-in-vivo interventie ontvingen (209 dagen; 95% BI 62–256), hadden een langere 
tijd tot aan volledige werkhervatting dan de werkenden die de gebruikelijke zorg ontvingen 
(153 dagen; 95% BI 128–178). Bovendien vonden we dat de exposure-in-vivo interventie niet 
effectiever was voor werkenden met ziekteverzuim vanwege angststoornissen dan voor werken-
den met ziekteverzuim vanwege andere veel voorkomende psychische stoornissen. Daarnaast 
vonden we geen significante verschillen tussen beide groepen ten aanzien van de tijd tot aan 
gedeeltelijke werkhervatting (mediaan), het gemiddelde aantal nieuwe ziekteverzuimperioden 
gemeten in een jaar, de mentale gezondheidsklachten en het vertrouwen in werkhervatting.

In de evaluatie van de kosteneffectiviteit vonden we tussen de exposure-in-vivo interven-
tie en de gebruikelijke zorg geen significante verschillen in de totale kosten, berekend vanuit 
maatschappelijk perspectief. Maar de incrementele-kosten-effectiviteit ratio (IKER) was 
wel negatief. Dit duidt erop dat iedere extra dag tot aan volledige werkhervatting additionele 
kosten (€15.2 tot €34.4) met zich meebrengt voor de werkenden die de exposure-in-vivo 
interventie ontvingen in vergelijking met de werkenden die de gebruikelijke zorg ontvingen. 
Daarom adviseren we bedrijfsartsen de werkhervattinginterventie gebaseerd op exposure-in-
vivo niet toe te passen, maar door te gaan met het begeleiden van werkenden die verzuimen 
om psychische redenen volgens de bestaande richtlijnen voor gebruikelijke zorg.

Algemene	discussie

Hoofdstuk 7 bevat een algemene discussie over de belangrijkste bevindingen van de onder-
zoeken, methodologisch overwegingen, aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en voor 
de praktijk van (bedrijfs)gezondheidszorg. Om de langere tijd tot volledige werkhervatting 
in ons onderzoek te begrijpen, stelden wij dat het belangrijk is om in ogenschouw te nemen 
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dat de behandeling in de vergelijkingsgroep al behoorlijk effectief was in het reduceren van de 
tijd tot aan volledige werkhervatting voor werkenden die verzuimen om psychische redenen. 
Dit suggereert dat de effectiviteit van de werkgerichte interventies voor deze groep werkenden 
mogelijk z’n optimum heeft bereikt. Wij bediscussieerden verschillende mogelijke interpreta-
ties van de langere tijd tot volledige werkhervatting die we vonden in het evaluatie-onderzoek 
van de exposure-in-vivo interventie. Vervolgens interpreteerden we onze bevindingen in het 
licht van het theoretische model van Kristensen, dat bestaat uit kernelementen voor werk-
gerichte interventies. Volgens onze analyse zou de langere tijd tot volledige werkhervatting 
verklaard kunnen worden door te overwegen dat de exposure-in-vivo interventie in geringe 
tot gemiddelde mate uitgevoerd en gevolgd was zoals bedoeld. Onze resultaten ten aanzien 
van het vermijdingsgedrag zouden daarnaast veroorzaakt kunnen zijn door een falen van het 
programma of door een gebrek aan validiteit van het meetinstrument voor vermijdingsgedrag. 
Bovendien kunnen we de mogelijkheid niet uitsluiten dat onze resultaten veroorzaakt zijn 
door een falen van de theorie die uitgaat van een samenhang tussen vermijdingsgedrag en 
een trage werkhervatting.

Eén van onze aanbevelingen voor de praktijk is, dat vertrouwen in werkhervatting een 
behoorlijk sterke indicator (of rode vlag) is van de voortgang in het werkhervattingproces. 
Wanneer beoogd wordt om het vertrouwen in werkhervatting te vergroten, zou meer aandacht 
besteed kunnen worden aan werkenden en hun werksituatie, wanneer werkenden een hoog 
niveau van mentale gezondheidsklachten (d.w.z. depressie en vermoeidheid) melden, en 
wanneer werkenden een hoog werktempo of een hoge werklast melden.

Om de complexiteit van het ontwikkelen en evalueren van een potentieel effectieve 
werkhervattinginterventie te bespreken, concentreerden we ons op vier factoren. Ten eerste, 
om de resultaten beter te begrijpen, bespraken we de relevantie van een meer gedetailleerde 
beschrijving in de wetenschappelijke artikelen van de inhoud, de kwaliteit van de interventie, 
de therapietrouw en de sociaal-culturele context van de interventieprogramma’s. Ten tweede 
onderstreepten we de relevantie van voldoende contrast tussen beide condities in een RCT: 
het interventieprogramma en de zorg zoals gebruikelijk. Ten derde bespraken we de impact 
van ondersteunende communicatie tussen werkende en leidinggevende. Een betere com-
municatie kan een relevant doel van een interventie zijn en kan ook als een intermediaire 
uitkomstmaat benut worden. Tot slot presenteerden we enkele overwegingen om een pilot- of 
werkzaamheidstudie te doen, alvorens een uitgebreide studie uit te voeren naar de effectiviteit 
van een nieuw ontwikkelde werkhervattinginterventie.

Voor vervolgonderzoek bevelen we aan om een interventieprogramma te ontwikkelen dat erop 
gericht is de mate van ondersteunende communicatie tussen werkenden en leidinggevenden 
te verhogen. Dit zou werkenden die langdurig verzuimen, kunnen helpen om de discrepantie 
op te heffen tussen enerzijds oplossingen en daaraan gerelateerde voornemens van volledige 
werkhervatting en anderzijds de daadwerkelijke implementatie daarvan op het werk. Alvorens 
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we de schaal die vertrouwen in werkhervatting meet (11-items) op individueel niveau kunnen 
gebruiken, is er meer onderzoek nodig naar de diagnostische precisie samenhangend met 
verschillende afkapwaarden in diverse populaties. Verder achten we het de moeite waard 
de werkzaamheid van een exposure-in-vivo interventie te evalueren bij een specifieke groep 
van werkenden. Werkenden die langdurig verzuimen (d.w.z. langer dan 3 maanden) vanwege 
werkgerelateerde angststoornissen en die stagneren in hun werkhervattingproces volgens de 
richtlijnen voor de aanpak van psychische problemen, zouden hiervan kunnen profiteren. 
Maar voordat een dergelijke nieuwe studie wordt opgezet, adviseren we om een kwalitatieve 
studie te doen naar de rol van vermijdingsgedrag in het werkhervattingproces voor deze groep 
werkenden.

Op basis van de onderzoeken in dit proefschrift zijn diverse aanbevelingen te geven voor de 
continuering en verbetering van de begeleiding van werkhervatting. Wij adviseren profes-
sionals in de (bedrijfs)gezondheidszorg door te gaan met het geven van de gebruikelijke 
zorg, gebaseerd op bestaande wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen aan werkenden die 
verzuimen om psychische redenen. Bovendien adviseren we professionals en werkenden die 
twee tot acht weken verzuimen, bij het opstellen van graduele werkhervattingplannen af te 
zien van het gebruik van interventies die gebaseerd zijn op exposure-in-vivo, wanneer beoogd 
wordt de tijd tot volledige werkhervatting te beperken. Om werkenden te identificeren met 
veel voorkomende psychische problemen die een groot risico hebben op een late werkhervat-
ting, adviseren we het gebruik van de schaal die vertrouwen in werkhervatting meet (11 items) 
tijdens de eerste weken van het ziekteverzuim. Wij adviseren dit ondanks ons pleidooi om 
de diagnostische precisie van deze schaal verder te onderzoeken voor gebruik op individueel 
niveau. Om het vertrouwen in terugkeer naar werk te verbeteren, zouden professionals in de 
(bedrijfs)gezondheidszorg, de werkenden en hun werkomgeving, in het bijzonder de leiding-
gevenden, afspraken kunnen maken om tijdens het werkhervattingproces extra aandacht te 
geven aan werkenden met een hoog niveau van depressieve klachten en vermoeidheid, en aan 
de werkenden die een hoog werktempo of een  hoge werklast melden. Eén van de oplossingen 
kan zijn om de werkomstandigheden te verbeteren. De reden hiervan is dat hoge niveaus van 
deze factoren voorspellend zijn voor een laag niveau van het vertrouwen in werkhervatting. 
Tot slot zouden professionals in de (bedrijfs)gezondheidszorg en leidinggevenden hun aan-
dacht tijdens het werkhervattingproces kunnen richten op het verkleinen van de discrepantie 
tussen enerzijds de oplossingen en intenties om het werk volledig te hervatten en anderzijds 
de haperende implementatie daarvan op het werk.


