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Aanleiding 
Psychische klachten zijn een veel voorkomend probleem onder de beroepsbevolking in 
Nederland. Het gaat daarbij om spannings- en stressklachten, psychische vermoeidheid, 
depressieve en angstklachten, maar ook overmatig alcohol gebruik. In een periode van 12 
maanden heeft in Nederland circa 9% van de beroepsbevolking te maken met depressie, 
angstklachten of alcoholproblemen. Voor stressklachten, milde depressieve of angstklachten 
is dit percentage hoger, tussen de 19% en 26%. De gevolgen van een verminderde psychische 
gezondheid blijven niet beperkt tot individueel lijden. Psychische klachten – ook lichte 
klachten – kunnen een belemmering vormen voor optimaal functioneren tijdens het werk. Dit 
uit zich in verzuim, maar ook in minder goed functioneren van werkenden die ondanks 
gezondheidsproblemen toch aan het werk zijn. Bekende gevolgen van psychische klachten 
zijn bijvoorbeeld een verminderde concentratie, het maken van fouten, de extra inspanning 
die nodig is om het werk uit te voeren en verminderd interpersoonlijk contact. Het is echter 
nog niet duidelijk welke aspecten van het werk precies door psychische klachten worden 
beïnvloed.  
 In de zorgsector hebben werknemers een hoog risico op het ontstaan van psychische 
klachten. Dit is met name het geval onder verpleegkundigen. Hiervoor zijn diverse oorzaken 
aan te wijzen, waaronder de hoge werkdruk, zware emotionele belasting en blootstelling aan 
ongewenst gedrag door patiënten of bezoekers. Tegelijkertijd kan verminderd functioneren 
tijdens het werk juist bij deze groep ernstige gevolgen hebben. Zo kan het risico op fouten 
toenemen, wat de patiëntveiligheid in gevaar brengt. Er kan dan ook gesproken worden van 
een dubbel risico voor werknemers in de gezondheidszorg: het hoge risico op het ontstaan 
van psychische klachten met als gevolg suboptimaal functioneren, én het risico op negatieve 
gevolgen voor de patiënten. Gezien het aantal mensen dat werkzaam is in de 
gezondheidszorg, is dit een omvangrijk probleem. Inzicht verkrijgen in het effect van 
psychische gezondheidsklachten op het functioneren van verpleegkundigen en paramedici is 
daarom een van de centrale doelen in dit proefschrift. 
 
Voor gericht onderzoek naar dit vraagstuk is meer inzicht in de precieze aspecten van 
verminderd werkfunctioneren ten gevolge van psychische klachten noodzakelijk. Er is 
behoefte aan onderzoek naar interventies die verbetering kunnen brengen in verminderd 
werkfunctioneren door psychische klachten. Voor dergelijk onderzoek zijn meetinstrumenten 
nodig die verminderd werkfunctioneren in kaart kunnen brengen. Hoewel er valide 
vragenlijsten bestaan die diverse psychische klachten meten, is er tot op heden nog geen 
vragenlijst ontwikkeld die de aan psychische klachten gekoppelde beperkingen in het 
functioneren van verpleegkundigen en paramedici in kaart kan brengen. Dit proefschrift richt 
zich dan ook op de ontwikkeling, validering en evaluatie van een dergelijke vragenlijst. 
Gekozen is voor de vorm van een zelfrapportage vragenlijst. 
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Indien psychische klachten onbehandeld blijven, kunnen deze lang aanhouden en verergeren. 
Vaak zoeken werknemers met psychische klachten echter pas laat hulp, bijvoorbeeld pas na 
een ziekmelding of na ongelukken of incidenten in het werk. Een actief preventiebeleid voor 
werknemers is daarom belangrijk. Door werknemers met psychische klachten en daaraan 
verbonden functioneringsproblemen al in een vroeg stadium op te sporen, zou bij deze groep 
de zelfreflectie over klachten en functioneren bevorderd kunnen worden. Hiermee kan het 
zoeken naar adequate hulp worden gestimuleerd. Een methode voor een dergelijke 
preventiestrategie binnen het (arbo)zorgsysteem is een preventief medisch onderzoek (PMO). 
PMO heeft als uitgangspunt effectieve preventie, met als doel het bewaken en bevorderen 
van de gezondheid en het functioneren van werknemers. In een PMO kunnen na screening 
doelgericht interventies aan werknemers worden aangeboden. Er is echter nog weinig 
onderzoek gedaan naar de effecten van PMOs die zich specifiek richten op psychische 
gezondheidsaspecten. Dit proefschrift richt zich daarom op de evaluatie en ontwikkeling van 
een psychische module PMO voor verpleegkundigen en paramedici.  
 
Samenvattend heeft dit proefschrift twee doelen: 

Doel 1:  Het ontwikkelen en valideren van een vragenlijst voor het meten van 
verminderd functioneren in het werk bij psychische klachten van 
verpleegkundigen en paramedici. 

Doel 2:  Het ontwikkelen en evalueren van een psychische module PMO voor 
verpleegkundigen en paramedici. De verwachting is dat werknemers 
met psychische gezondheidsklachten en/of verminderd 
werkfunctioneren eerder hulp zullen zoeken door deelname aan een 
psychische module PMO. Tevens wordt verwacht dat door gerichte 
suggesties voor oplossingen door de hulpverlener, het 
werkfunctioneren en psychische gezondheidsklachten zullen 
verbeteren. 

 
Ten aanzien van deze twee doelen werden vijf onderzoeksvragen geformuleerd. Hieronder 
worden de studies van dit proefschrift samengevat aan de hand van deze vijf 
onderzoeksvragen.  
 
Welke aspecten van het werk van verpleegkundigen en paramedici worden aangetast door 
psychische klachten? (Hoofdstukken 2 en 3) 
Voor het ontwikkelen van een vragenlijst is eerst onderzocht welke aspecten van het werk van 
verpleegkundigen en paramedici negatief beïnvloed worden door psychische klachten. Om 
een zo compleet mogelijke lijst met aspecten in kaart te brengen, is een systematisch 
literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn vijf focusgroepen gehouden met werknemers en met 
experts op het gebied van arbeid en gezondheid.  
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 Samen leverden de zestien gevonden studies uit het literatuuronderzoek en de analyse 
van de focusgroepen dertien aspecten op van verminderd functioneren door psychische 
klachten, die met zelfrapportage te meten zijn. Hierbij gaat het om 1) taakgerichte aspecten, 
zoals het overzicht verliezen, verminderd geheugen of verminderde besluitvorming; 2) het 
veroorzaken van fouten of bijna-fouten in het werk; 3) interpersoonlijke aspecten, zoals 
verminderd contact met patiënten, vermijden van contact met collega’s of agressief gedrag 
vertonen en 4) intrapersoonlijke aspecten van het werk, zoals het werk als zwaarder ervaren 
of verminderde motivatie.  
 
Hoe ziet een vragenlijst eruit die verminderd functioneren in het werk van verpleegkundigen 
en paramedici met psychische klachten meet? Wat is de inhoudsvaliditeit en welke 
subschalen kunnen worden onderscheiden? (Hoofdstuk 3) 
De eerste stap bij de ontwikkeling van de vragenlijst was het samenstellen van een lijst met 
mogelijke vragen, op basis van de dertien aspecten die naar voren kwamen in de 
literatuurstudie en in de focusgroepen. Voor elk van deze aspecten zijn mogelijke vragen 
geformuleerd. De dertien aspecten en bijbehorende vragen zijn vervolgens aan zes experts 
voorgelegd, ter beoordeling van de relevantie en de volledigheid. Hierna zijn de vragen, waar 
nodig, aangepast. Door zes verpleegkundigen en paramedici zijn de vragen geëvalueerd op 
duidelijkheid. Dit resulteerde in een lijst met 213 mogelijke vragen.  
 In de tweede stap is uit de lijst met mogelijke vragen na statistische analyse de 
uiteindelijke vragenlijst samengesteld. Via een online enquête is de lijst met mogelijke vragen 
door 314 verpleegkundigen en paramedici ingevuld. Door middel van factoranalyse werden 
overkoepelende thema’s voor de vragen geïdentificeerd (exploratieve factoranalyse) en 
bevestigd (confirmatieve factoranalyse). Aan de hand hiervan werd uiteindelijk de definitieve 
vragenlijst vastgesteld: de Nurses Work Functioning Questionnaire. Deze vragenlijst omvat 50 
vragen, verdeeld over zeven thema’s (subschalen genoemd). De zeven subschalen zijn: 1) 
Cognitieve aspecten van taakuitvoering en fouten in het algemeen, 2) Moeite met 
besluitvorming, 3) Veroorzaken van fouten in het werk (deze subschaal is niet geschikt voor 
paramedici), 4) Vermijdingsgedrag 5) Conflicten en irritaties met collega’s 6) Verminderd 
contact met patiënten en hun familie, 7) Gebrek aan energie en motivatie. In de Appendix van 
dit proefschrift is de uiteindelijke vragenlijst opgenomen.  
 Op basis van zes expertchecks kon geconcludeerd worden dat de vragenlijst een goede 
inhoudsvaliditeit heeft. Alle aspecten van de ontwikkelde vragenlijst werden als relevant of 
uitermate relevant beoordeeld en in zijn geheel werden de vragenlijst en de subschalen 
compleet bevonden.  
 De inhoudelijke samenhang van de vragen die bij eenzelfde subschaal horen, wordt 
gemeten aan de hand van de interne consistentie. Deze wordt uitgedrukt door middel van de 
Cronbach’s alpha, waarbij een waarde boven 0.80 goed is tussen 0.70 en 0.80 acceptabel. 
De interne consistentie was voor vier subschalen goed en voor drie subschalen acceptabel. 
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Wat zijn de klinimetrische eigenschappen van de ontwikkelde vragenlijst, de Nurses Work 
Functioning Questionnaire (NWFQ), in termen van reproduceerbaarheid, constructvaliditeit 
en interpreteerbaarheid van verandering? (Hoofdstukken 4 en 5) 
Voor een verantwoord gebruik van de vragenlijst is de NWFQ verder onderzocht op drie 
klinimetrische eigenschappen: de reproduceerbaarheid (Hoofdstuk 4), de constructvaliditeit 
(Hoofdstuk 4) en de interpreteerbaarheid van veranderingen (Hoofdstuk 5). Deze 
eigenschappen zijn apart onderzocht voor de zeven subschalen van de NWFQ.  
 
De reproduceerbaarheid geeft inzicht in de betrouwbaarheid en de overeenkomst tussen 
scores bij herhaalde metingen bij dezelfde personen. Ter beoordeling hiervan hebben 112 
verpleegkundigen en paramedici de vragenlijst tweemaal ingevuld binnen een periode van 
twee weken. De betrouwbaarheid werd vastgesteld door middel van de intraclass correlatie 
coëfficiënt (ICC); deze loopt van 0 tot 1, waarbij een waarde boven 0.70 wenselijk is. Voor zes 
subschalen was de betrouwbaarheid goed (ICC tussen 0.72 en 0.88), voor subschaal 2), 
Moeite met besluitvorming, was de betrouwbaarheid te laag (ICC = 0.16). Om de 
overeenkomst tussen scores bij herhaalde metingen uit te drukken is de standaard meetfout 
berekend voor de NWFQ subschalen. Deze dient zo laag mogelijk te zijn. De standaard 
meetfout was laag tot matig voor zes subschalen (SEM: 2.95 - 6.12) en hoog voor subschaal 
2), Moeite met besluitvorming, (SEM = 17.11). Samenvattend is de reproduceerbaarheid voor 
zes van de zeven subschalen goed. Voor voor subschaal 2), Moeite met besluitvorming, is de 
reproduceerbaarheid onvoldoende. 
 
De constructvaliditeit is bedoeld om inzicht te geven of de ontwikkelde vragenlijst meet wat 
deze beoogt te meten. Hiertoe hebben 314 verpleegkundigen en paramedici de NWFQ 
ingevuld, evenals vier aanvullende vragenlijsten waarmee de NWFQ scores vergeleken werden 
ter beoordeling van de constructvaliditeit. Zes van de zeven subschalen vertonen een goede 
overeenkomst met een vragenlijst die algemeen werkfunctioneren meet; de correlatie 
coëfficiënten waren matig tot hoog (tussen 0.38 en 0.63). Voor subschaal 2), Moeite met 
besluitvorming, was de samenhang met een vergelijkbare vragenlijst echter onvoldoende; de 
correlatie coëfficiënt was laag (0.22). Alle zeven subschalen vertonen, zoals verwacht, een 
lage overeenkomst met een vragenlijst voor fysiek functioneren; de correlatie coëfficiënten 
waren laag (tussen -0.06 en -0.23). Bovendien laten alle zeven subschalen een verwacht 
verschil zien tussen een groep werknemers met psychische klachten en een groep 
werknemers zonder psychische klachten. Het is belangrijk om te benadrukken dat hiermee de 
onderliggende samenhang tussen verminderd werkfunctioneren en psychische klachten is 
aangetoond voor de NWFQ. Samenvattend is voor zes subschalen de constructvaliditeit als 
goed beoordeeld. Dit geldt alleen niet voor subschaal 2), Moeite met besluitvorming. 
 Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten om subschaal 2), Moeite met 
besluitvorming, in zijn huidige vorm niet te gebruiken. Wel wordt moeite met besluitvorming 



Samenvatting 

 230 

als een belangrijk onderdeel beschouwd van verminderd werkfunctioneren ten gevolge van 
psychische klachten. Het werd in de ontwikkelingsfase van de vragenlijst herhaaldelijk 
genoemd in de focusgroepen en werd door experts als relevant beoordeeld. Toekomstig 
onderzoek zou zich moeten richten op een verbetering van deze subschaal, bijvoorbeeld door 
het herformuleren van vragen, het toevoegen van vragen of het aanpassen van de 
antwoordcategorieën.  

Het doel van de studie naar de interpreteerbaarheid van veranderingen in individuen op 
scores van de NWFQ was tweeledig. Het eerste doel was de bepaling van normscores voor 
een minimaal belangrijke verbetering (minimal important change - MIC). Dit zijn verbeteringen 
in scores van werkfunctioneren waarvan gesteld kan worden dat deze daadwerkelijk van 
betekenis zijn voor de werknemer. Ook werden normscores vastgesteld voor de kleinst 
mogelijke verandering (smallest detectable change - SDC) die de NWFQ kan meten. Dit is een 
verschilscore waarbij met hoge zekerheid (95%) gesteld kan worden dat deze niet op de 
standaard meetfout berust. Het tweede doel was om te beoordelen of interpretatie van 
verschilscores met de NWFQ mogelijk is. Deze analyses zijn uitgevoerd voor de totale score 
van de NWFQ en voor zes afzonderlijke subschalen; subschaal 2), Moeite met besluitvorming, 
is hierin niet meegenomen.  
 Voor deze doelen is bij 358 verpleegkundigen en paramedici op twee momenten de NWFQ 
afgenomen, op een eerste meetmoment en drie maanden later. Daarnaast is op het tweede 
meetmoment ook een eigen inschatting gevraagd over de verandering van het eigen 
werkfunctioneren. Deze eigen inschatting werd gebruikt om de MIC te bepalen. De SDC is 
bepaald door middel van de standaard meetfout (SEM) die uit het vorige onderzoek bekend 
was. Omdat deze studie gaat over scores omtrent verbetering in werkfunctioneren, zijn de 
resultaten gebaseerd op analyses in een subgroep van werknemers die op het eerste 
meetmoment problemen in hun werkfunctioneren vertoonden. Dit omdat alleen in deze groep 
een aanzienlijke verbetering verwacht kon worden.  
 Voor de bepaling van de MIC waarden zijn twee methoden gehanteerd. Op basis van de 
‘mean-change method’ varieerden de MIC waarden van 4 tot 29 Op basis van de ‘ROC-curve 
method’ varieerden de MIC waarden van 10 tot 42. De SDC was voor vier subschalen goed; 
de waarden lagen tussen 7 en 12, wat voor een vragenlijst met scores van 0 - 100 als laag 
beschouwd kan worden. Voor drie subschalen was de SDC hoog, met waarden van rond de 
17. Geconcludeerd wordt dat drie subschalen van de NWFQ voldoen aan de eisen voor goede 
interpreteerbaarheid van verandering: veroorzaken van incidenten in het werk, verminderd 
contact met patiënten en hun familie, en gebrek aan energie en motivatie. Voor de overige 
subschalen kan een goede interpreteerbaarheid nog niet worden aangetoond.  
 Omdat de steekproef voor dit onderzoek slechts uit een klein aantal werknemers bestond 
dat zelf aangaf dat hun werkfunctioneren in belangrijke mate was veranderd, zijn de 
berekeningen in deze studie gebaseerd op kleine aantallen. De resultaten dienen daarom met 
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enige behoedzaamheid te worden beschouwd. Vervolgonderzoek om meer inzicht te krijgen in 
de interpreteerbaarheid van veranderingen in individuen daarom aan te raden. Voorlopig 
kunnen de berekende MIC waarden met voorzicht worden gebruikt. 
 
Is een psychische module voor preventief medisch onderzoek voor verpleegkundigen en 
paramedici effectief in het stimuleren van hulpzoekgedrag en in het verbeteren van het 
functioneren in het werk en van de psychische gezondheid? (Hoofdstukken 6 en 7) 
Een volgende stap in het onderzoek was de ontwikkeling van een psychische module 
preventief medisch onderzoek (PMO) voor verpleegkundigen en paramedici. Met de 
psychische module PMO werden werknemers gescreend op problemen in het 
werkfunctioneren en op aanwijzingen voor verschillende psychische klachten: stress, 
werkgerelateerde vermoeidheid, alcoholgebruik, depressie, angst en posttraumatische 
stressklachten. De persoonlijke resultaten van de screening werden direct online aan de 
werknemer teruggekoppeld. Werknemers die op één of meer aspecten positief werden 
gescreend, ontvingen een uitnodiging voor een preventief consult met hun bedrijfsarts. 
Hiervoor werd een 7-stappen protocol opgesteld, dat de bedrijfsartsen konden volgen. In de 
Appendix van dit proefschrift is een voorbeeld opgenomen voor de terugkoppeling van 
screeningsresultaten zoals werknemers deze hebben ontvangen. Ook is in de Appendix het 
protocol voor het preventieve consult van de bedrijfsartsen opgenomen. 
 In een cluster gerandomiseerde gecontroleerde studie werd de effectiviteit van de 
psychische module PMO getest ten opzichte van een controlegroep. De afdelingen van het 
universitair medisch centrum waar de studie werd uitgevoerd, werden willekeurig verdeeld 
over de PMO-groep (waarin de werknemers de psychische module PMO kregen aangeboden) 
en de controlegroep (waarin werknemers geen screeningsresultaten of bijzondere zorg 
kregen). Bij de start van het onderzoek, na drie maanden en na zes maanden werden de 
uitkomsten gemeten aan de hand van een online enquête.  
 In totaal hebben 191 verpleegkundigen en paramedici aan de psychische module PMO 
meegedaan. Hiervan werd 79% positief gescreend op één of meer problemen in het 
werkfunctioneren of psychische klachten. In de controlegroep, die uit 188 werknemers 
bestond, was dit 86%.  
 Hulpzoekgedrag is het bezoeken van één of meer hulpverleners in de afgelopen drie 
maanden. Hiervoor werd naar bezoek aan elf hulpverleners werd gevraagd, waaronder de 
huisarts, bedrijfsarts, fysiotherapeut, leidinggevende, psychologische hulpverleners, sociaal 
werkers en alternatieve hulpverleners. Het beloop in hulpzoekgedrag over de tijdsperiode van 
zes maanden verschilde statistisch significant tussen de twee groepen. Na drie maanden 
hadden in de PMO-groep 13% meer werknemers hulp gezocht dan in de controlegroep. Dit 
verschil berust voornamelijk op een stijging van bezoeken bij de bedrijfsarts, maar niet bij 
andere hulpverleners. Na zes maanden was het percentage van werknemers met 
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hulpzoekgedrag in de PMO-groep gedaald naar een niveau dat 8% lager was dan bij de 
controlegroep.  
 De PMO-groep vertoonde bij de vervolgmetingen minder problemen in werkfunctioneren 
dan de controlegroep. Van de diverse psychische klachten had het PMO alleen een effect op 
het beloop van alcoholgebruik over de tijd: tussen de drie en zes maanden na het begin van 
het onderzoek vertoonde de PMO-groep een daling in alcoholgebruik vergeleken met de 
controlegroep.  
 Er wordt aanbevolen om de screeningstrategie van de psychische module PMO aan te 
passen, omdat nu een hoog percentage werknemers wordt geselecteerd voor de uitnodiging 
voor een gesprek met de bedrijfsarts. Hiernaast wordt geadviseerd om de begeleiding door 
bedrijfsartsen te intensiveren met het doel meer effecten op psychische klachten te kunnen 
bereiken. 

Hoe wordt de psychische module Preventief Medisch Onderzoek geëvalueerd door de 
gebruikers? (Hoofdstuk 8) 
In een procesevaluatie van de psychische module PMO werd duidelijk dat 32% van de 
uitgenodigde werknemers deelnam aan de studie. Van de 151 verpleegkundigen en 
paramedici die positief gescreend waren, zijn 51 werknemers naar een preventief consult met 
hun bedrijfsarts geweest. Door een fout in het systeem werden 125 in plaats van 151 
uitnodigingen voor de PMO-consulten verstuurd, er zijn dus 41% van de werknemers 
daadwerkelijk op deze uitnodiging ingegaan. Van deze groep geeft 80% aan dat de adviezen 
van de bedrijfsarts ter verbetering van het werkfunctioneren en de psychische gezondheid ook 
opgevolgd zijn. De bedrijfsartsen gaven aan dat 70% van de cliënten die zij ontvingen zich 
(gedeeltelijk) kon vinden in de screeningsresultaten over functioneren in het werk en 60% in 
de screeningresultaten over psychische klachten. Deelnemers waren tevreden over het 
consult met hun bedrijfsarts. Bijna iedereen had het gevoel open en eerlijk te kunnen zijn in 
het gesprek. De meerderheid van de werknemers zou het aanbod voor een psychische 
module PMO in de toekomst dan ook waarderen.  
 De bedrijfsartsen waren tevreden over het protocol voor de preventieve consulten en over 
de vooraf ontvangen training voor de psychische module PMO. Zij hebben het protocol voor 
het preventieve consult goed gevolgd; in de meeste PMO-consulten zijn alle zeven stappen 
doorlopen. De deelnemende bedrijfsartsen waren terughoudend in het verstrekken van 
adviezen. De bedrijfsartsen bleken het moeilijk te vinden om adviezen ter verbetering van 
klachten te geven aan werknemers die zelf geen duidelijke vraag om hulp hadden, maar puur 
op basis van de uitnodiging naar het consult zijn gekomen. De bedrijfsartsen hadden wel het 
gevoel dat de consulten een toegevoegde waarde hadden en dat de implementatie van de 
psychische module PMO in de toekomst waardevol is. Verbeterideeën van de bedrijfsartsen 
richten zich met name op de screeningstrategie, waarmee tot nu toe ook werknemers die 
slechts hele lichte klachten hebben, uitgenodigd werden voor het consult. Ook zijn 
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verbeteringen in de communicatiestrategie gewenst, waarbij de bedrijfsarts dit zelf regelt door 
contact te leggen met de afdelingen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is.  
 
Discussie en aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van dit proefschrift kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling 
van een beroepsspecifieke vragenlijst voor werkfunctioneren succesvol was. Zes van de zeven 
subschalen van de Nurses Work Functioning Questionnaire hebben een goede 
construcvaliditeit en reproduceerbaarheid voor het meten van verminderd werkfunctioneren 
onder verpleegkundigen en paramedici ten gevolge van psychische klachten. Vergeleken met 
bestaande, niet beroepsspecifieke vragenlijsten die werkfunctioneren meten, biedt de NWFQ 
belangrijke voordelen. Ten eerste omvat de NWFQ aspecten van werkfunctioneren die in 
andere vragenlijsten ontbreken, maar die wel belangrijk zijn bij het werken in de zorgsector, 
vanwege hun cruciale rol voor de patiëntenzorg en -veiligheid. Hieronder vallen het 
veroorzaken van fouten en het contact met patiënten en hun familie. Ten tweede geven de 
vragen in de NWFQ concrete voorbeelden van gedrag en werktaken, waardoor het invullen 
van de vragenlijst minder interpretatie van de invuller vereist. De concrete voorbeelden 
kunnen de reflectie van de werknemers op het eigen functioneren bevorderen. Er wordt 
verwacht dat dit de accuraatheid van de vragenlijst verbetert.  
 Er wordt geconcludeerd dat de NWFQ goed bruikbaar is in een psychische module PMO 
voor verpleegkundigen en paramedici, en dat de NWFQ nuttig is voor onderzoeksdoeleinden. 
Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op verbetering van subschaal 2), Moeite met 
besluitvorming, en op het evalueren van afkappunten om werknemers met verminderd 
werkfunctioneren door psychische klachten beter te kunnen onderscheiden van werknemers 
zonder problemen. 
 
Zoals beoogd, blijkt de psychische module PMO het hulpzoekgedrag te verhogen van 
verpleegkundigen en paramedici met indicaties voor verminderd werkfunctioneren of 
psychische klachten. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkelde psychische module PMO de 
doelen van een PMO, zoals geformuleerd door de Nederlandse Vereniging Arbeids-en 
Bedrijfsgeneeskunde, gedeeltelijk bereikt. Het doel ‘bewaken en bevorderen van het 
functioneren in het werk’ is bereikt, aangezien werknemers die de psychische module PMO 
aangeboden kregen, een vermindering van problemen in het werkfunctioneren vertoonden. 
Het doel ‘bewaken en bevorderen van de gezondheid’ is onvoldoende bereikt. De psychische 
module PMO had alleen invloed op alcoholgebruik als psychische klacht. Overige psychische 
klachten, zoals stress, werkgerelateerde vermoeidheid, depressie, angst en posttraumatische 
stressklachten, namen niet af ten opzichte van de controlegroep.  
 Vervolgonderzoek kan zich richten op verbetering van de opzet van de screening en op 
verbetering van de daadwerkelijk geadviseerde interventies die de bedrijfsartsen aan de 
werknemers geven, zodat de psychische gezondheid verbeterd kan worden. Beleidsmakers in 
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universitair medische centra kunnen zich richten op het welzijn en de veiligheid van hun 
werknemers en patiënten, door het inzetten van een psychische module PMO. Voor de 
bedrijfsgezondheidszorg wordt aanbevolen om psychische modules PMO verder te 
ontwikkelen, te evalueren en om de implementatie hiervan te stimuleren, zowel binnen 
universitair medische centra als daarbuiten. 




