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Chapter 10

Samenvatting

Dit proefschrift is het resultaat van een uitgebreide evaluatie van 
een Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO genoemd) met 
bijbehorende interventies binnen KPN Telecom, een groot telefoonbedrijf 
in Nederland. Verschillende onderzoeksvragen zijn geformuleerd. We 
wilden weten hoe betrouwbaar de 4 Dimensionale Klachten Lijst (4DKL) 
van Terluin, inclusief het gebruikte afkappunt, is voor het screenen van 
psychische klachten in een populatie werknemers. Daarnaast hebben 
we de effectiviteit vergeleken van twee verschillende interventies. Eén 
type interventie was fysiek georiënteerd, het andere type was cognitief 
georiënteerd. Beide interventies bestonden uit vier sessies van elk een 
uur. Tot slot is de rol van coping onderzocht in het verzuimproces en de 
rol van werkdeterminanten en van de persoonlijkheid bij de ontwikkeling 
van burnout en bevlogenheid.

In Nederland rapporteerden eind 2006 circa 29% van de werknemers last 
te hebben van werkstress. Stress heeft een grote invloed op de gezondheid 
en het welzijn van de werknemer, denk aan overspannenheid, depressie, 
angst, hoge bloeddruk en hartinfarcten. Daarnaast is een wezenlijke 
negatieve invloed aan te wijzen op de economische situatie van bedrijven 
en andere arbeidsorganisaties. Er is berekend dat 45% van de totale ziekte- 
en verzuimkosten in Nederland (12 miljard Euro per jaar) te wijten is aan 
werkstressgerelateerde ziekten en verzuim. Dat is een goede reden om meer 
aandacht te schenken aan het omgaan met werkstress en met de daarbij 
behorende spanningen, gezondheidsproblemen en mentale werkdruk. 
Organisatie- en individu gerichte stress management programma’s kunnen 
helpen om werkstress te voorkomen of te verminderen. Dit proefschrift 
zal zich richten op de individugerichte aanpak. 

Het managen van stress door preventie, advisering en zorg is echter niet 
voldoende. In dit proefschrift wordt bepleit om daarnaast de mentale 
gezondheid van werknemers te versterken. Immers, alleen bevlogen 
werknemers zullen excellent presteren. 
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In hoofdstuk 2 wordt de 4 DKL psychometrisch geëvalueerd binnen 
een populatie van werknemers. Terluin heeft dit instrument in de 
huisartsenpraktijk ontwikkeld om vier symptoom dimensies van 
psychische klachten in kaart te brengen: distress, depressie, angst en 
somatisatie. Binnen de context van een Preventief Medisch Onderzoek met 
de focus op werkstress, zijn 7522 medewerkers van KPN uitgenodigd om 
deel te nemen aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben 3852 medewerkers 
(respons 51%) meegedaan en de vragenlijst ingevuld teruggestuurd. 
Betrouwbaarheid, correlaties tussen de schalen van de 4DKL, en de 
factorstructuur van de 4DKL zijn berekend. De validiteit van de 4DKL 
is onderzocht door de (partiële) correlaties met werkstress, mate van 
spanning en coping te berekenen. 

De interne consistentie van de schalen van de 4DKL is goed, alle waarden 
van Cronbach’s α zijn hoger dan .70. Om te onderzoeken of elke schaal 
van de 4DKL een uniek deel van het spectrum van psychische klachten 
beschrijft is vervolgens berekend wat de Cronbach’s α is van de residuen 
van de items van elke schaal. Deze α’s scoren alle boven de .60 en 
representeren dus een uniek deel van het spectrum van psychische 
klachten. De vier-factor structuur van de 4DKL werd bevestigd, wat 
erop wijst dat de vier schalen verschillende klachten-dimensies meten. 
Distress en depressie vertonen weliswaar enige overlap: zes items van 
de distressschaal blijken ook te laden op de depressiefactor. Een drie-
factoren model, waarbij de depressiefactor en de distressfactor worden 
gecombineerd in één factor, blijkt echter inferieur ten opzichte van het 
vier factoren model. 

Verder is aangetoond dat distress samenhangt met werkstressoren 
en andere indicatoren van spanning, wat er op wijst dat de 4DKL een 
valide instrument is om distress te meten binnen een populatie van 
werknemers.  

Voor een brede screening op mentale gezondheidsklachten in een 
aselecte populatie wordt een tweetraps benadering voorgesteld. Bij de 
eerste trede bevelen wij aan om alleen de disstress en somatisatieschaal 
in te zetten om zo medewerkers met veel stress en somatisatie te 
kunnen identifi ceren. Bij een verhoogde score kunnen de depressie en 
angst schalen toegevoegd worden om het preventieve onderzoek te 
verfi jnen.
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In hoofdstuk 3 wordt het afkappunt berekend van de distressschaal van 
de 4DKL waarbij werknemers een grote kans lopen om uit te vallen met 
verzuim vanwege psychische problemen en aandoeningen. Tot nu toe 
zijn in de literatuur nog geen afkappunten geëvalueerd of gerapporteerd, 
die geschikt zijn om te dienen als inclusiecriterium voor programma’s 
om ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten te voorkomen. Het 
afkappunt van de distressschaal kan daarnaast worden gebruikt als een 
betrouwbaar criterium om de prevalentie van distress in verschillende 
populaties vast te stellen zoals bij werknemers werkend in verschillende 
bedrijven en bedrijfstakken. Tot slot kan een goed afkappunt gebruikt 
worden als criterium om cases te classifi ceren voor verschillende andere 
onderzoeksdoeleinden. 

Om het afkappunt te berekenen zijn twee groepen werknemers vergeleken 
die verschillen in stressniveau. De eerste groep bestond uit gezonde, 
werkende werknemers (N = 3852), de tweede groep uit werknemers die 
langer dan twee weken waren uitgevallen met ziekteverzuim met als diagnose 
een stressgerelateerde psychische stoornis ten gevolge van een recente, 
aanwijsbare psychosociale stressor op het werk (N = 280). Voor beide groepen 
zijn de distress scores berekend. Vervolgens is de drempelscore berekend 
die kan onderscheiden tussen beide groepen gestresste werknemers met 
of zonder ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten. Bij deze 
berekening is gebruik gemaakt van een “Receiver Operating Characteristic” 
(ROC). De drempelscore, het afkappunt dat het beste onderscheid kan 
maken tussen beide groepen is berekend door eerst een studiepopulatie 
te creëren met gelijke proporties van beide onderzoeksgroepen, bestaande 
uit een groep van 280 verzuimende werknemers en een groep van 280 
werkende werknemers. Vervolgens is een studiepopulatie gecreëerd die 
overeenkomt met een veelvoorkomende populatie van werknemers met 
een gemiddelde prevalentie van ziekteverzuim als gevolg van psychische 
klachten. Bij het bepalen van het optimale afkappunt is expliciet rekening 
gehouden met een goed evenwicht tussen sensitiviteit en specifi citeit. 
Echter, door de lage prevalentie van ziekteverzuim als gevolg van distress, is 
de specifi citeit van groter belang dan de sensitiviteit. 

Een afkappunt van ≥ 11 op de distress schaal van de 4DKL blijkt een 
betrouwbaar 1e fase selectiecriterium te zijn voor interventies zoals een 
stress managementprogramma en een bruikbaar gevalideerd afkappunt 
voor toekomstig onderzoek naar bedrijfsgezondheidszorg interventies 

CHAPTER 10
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om stress en psychische klachten te verminderen. Het afkappunt van 
11 correspondeert met een sensitiviteit van 95% en een specifi citeit 
van 90%, een positief voorspellende waarde van 17% en een negatief 
voorspellende waarde van 99.8%. Dit betekent dat aangenomen wordt dat 
slechts één op de zes werknemers die op of boven het afkappunt van 11 
scoort binnen een jaar zal verzuimen vanwege psychische klachten. Het 
afnemen van een tweede test, uitgaande van het principe van ‘serial multi 
testing’, kan dit nadeel ondervangen. Via bijvoorbeeld een interview door 
een bedrijfsarts of psycholoog moet duidelijk worden of een interventie 
al dan niet nodig is.

In hoofdstuk 4 wordt een a priori gerandomiseerd onderzoek beschreven 
dat beoogt de korte- en lange termijn effecten van twee korte preventieve 
stress management programma’s te evalueren, gericht op vermindering van 
psychische klachten bij werknemers met veel stress. Het ene programma 
bestaat uit een cognitief georiënteerde interventie, het tweede programma 
is een gecombineerde interventie van fysieke inspanning en ontspanning. 
Beide interventies bestaan uit vier trainingsessies van elk een uur, die 
zijn gegeven over een periode van acht weken. De intervallen tussen de 
sessies waren respectievelijk twee, twee en vier weken. De laatste sessie 
eindigde met een advies dat moet helpen om niet terug te vallen in oude 
patronen (relapse prevention). De studie is opgezet als een gerandomiseerd 
onderzoek wat betreft de deelname aan een van beide interventies, met 
een voor- en nameting en een follow-up meting na zes maanden.   

Het doel van de fysieke interventie was bewustwording van stressklachten en 
het bevorderen van fysieke activiteiten en ontspanningsoefeningen tijdens 
de dagelijkse werkactiviteiten. Iedere sessie bestond uit vier onderdelen: 
(1) een introductie met uitleg van het begrip stress en de effecten op 
fysiek-, psychisch- en gedragsmatig gebied en van de mogelijkheid om 
beter met stress om te gaan door fysieke activiteiten en oefeningen, (2) 
warming-up en fysieke oefeningen zoals conditie oefeningen en fi tness 
oefeningen gericht op hartslag en spanning, (3) ontspanningsoefeningen 
zoals progressieve spierrelaxatie, ademhalingsoefeningen, autogene 
training en meditatie, en (4) een huiswerkopdracht. 

Het doel van de cognitieve interventie was om de irrationele gedachten te 
herstructureren. Het thema van de eerste sessie was educatie (didactisch 
stress management), waarbij de werknemers werd gevraagd een lijst te 
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maken van werk- en niet-werk gerelateerde stressoren. Gedurende de 
tweede sessie is de lijst besproken met de behandelaar. De derde sessie 
stond in het teken van de Rationeel Emotieve Therapie (RET) waarbij 
de werknemers in staat werden gesteld om zich vertrouwd te maken 
met deze vaardigheid. De laatste sessie bestond uit een terugblik op de 
specifi ek aangeleerde vaardigheden in de voorafgaande sessies.

Een populatie van 7.522 medewerkers van KPN is uitgenodigd te 
participeren in een preventief medisch onderzoek. Ongeveer 51% 
(N=3.852) deed mee en vulde de vragenlijst in. De 10% meest gestresste 
medewerkers (N=396), overeenkomend met een score van 11 of hoger op 
de distressschaal, zijn aselect verdeeld over één van de twee genoemde 
interventies. De psychische klachten zijn gemeten met de 4DKL (distress, 
depressie, angst en somatisatie), de Utrecht Burnout Schaal (UBOS) voor 
burnout en de Checklist Individual Strenght (CIS) voor vermoeidheid. 

De effectiviteit van beide interventies is beoordeeld aan de hand van 
de scores voor en na de interventie en de follow-up scores. Om deze 
resultaten te kunnen vergelijken met die uit de literatuur zijn ook effect-
sizes (Cohen’s d) als een gestandaardiseerde maat voor verandering, 
berekend. Tot slot is ook, conform de methode van Jacobsen, de “klinische 
signifi cantie” van de gemeten verandering berekend.

Er is geen signifi cant verschil gevonden tussen het effect van beide 
interventies. Na beide interventies is een afname te zien van psychische 
klachten, burnout en vermoeidheid, zowel direct na de interventie, alsook 
na 6 maanden. 

De korte termijn effecten zijn (1) een signifi cante daling van psychische 
klachten (4DKL), van uitputting en het gevoel van afgenomen 
competenties (UBOS), en van vermoeidheid en afgenomen activiteit (CIS). 
(2) In de cognitieve interventiegroep een groot effect (op basis van de 
effect-size)  voor distress en een matig effect voor depressie, somatisatie 
en vermoeidheid; in de fysieke interventiegroep een matig effect voor 
distress, depressie en angst. (3) Direct na de interventie is terugkeer naar 
het normale niveau van functioneren, een niveau dat “klinisch” normaal is 
voor een gemiddelde medewerker, aanwezig bij 31-61% van de deelnemers 
aan de cognitieve interventie (afhankelijk van de uitkomstmaat) en bij 37-
54% van de deelnemers aan de fysieke interventie.

CHAPTER 10



FROM STRESS TO ENGAGEMENT

200

De follow-up effecten na zes maanden laten een vergelijkbaar patroon 
zien. Ten eerste is in beide groepen nog steeds een vermindering van 
psychische klachten zichtbaar. De fysieke interventiegroep vertoont nog 
steeds een substantieel lager niveau van uitputting, distantie en gevoel van 
afgenomen competentie. Bij de cognitieve groep is het tegenovergestelde 
te zien: een toename van uitputting en distantie. In beide groepen is 
na 6 maanden nog steeds een signifi cante vermindering te zien van de 
subjectief ervaren vermoeidheid en afgenomen activiteit. Ten tweede, in 
beide groepen kon een groot effect worden aangetoond voor vermindering 
van distress, en een matig effect voor vermindering van depressie, angst 
en somatisatie. In de fysieke interventiegroep is een medium effect-size 
gevonden voor een verbetering op het gebied van subjectief ervaren 
vermoeidheid, afgenomen activiteit en afgenomen concentratie. Ten derde, 
circa 50-60% van de werknemers met psychische klachten (4DKL) die 
hadden deelgenomen aan één van de twee interventiegroepen keerden 
terug naar hun normale niveau van functioneren binnen zes maanden. 
Dit was anders voor burnout (UBOS) en vermoeidheid (CIS). De scores 
op de uitputtingsschaal van de UBOS laten na 6 maanden zien dat slechts 
31-39% van de werknemers terugkeren naar hun normale niveau van 
functioneren. Voor de subjectief ervaren vermoeidheid (CIS) liggen de 
percentages iets gunstiger.

Deze resultaten rechtvaardigen de conclusie dat een korte fysieke 
of cognitieve interventie succesvol lijken te zijn in het reduceren van 
psychische klachten, burnout en vermoeidheid en in de terugkeer naar 
het normaal functioneren op werk.

Hoofdstuk 5 beschrijft de effecten van dezelfde twee preventieve stress 
management programma’s op het verzuim het eerste jaar volgend op de 
interventie. Er is gebruik gemaakt van hetzelfde gerandomiseerd design 
als hierboven beschreven. In dit onderzoek is echter een vergelijking 
gemaakt tussen medewerkers met en zonder veel stress. Tevens kon een 
vergelijking gemaakt worden tussen het ziekteverzuim na de interventies 
en het verzuim in het jaar dat daaraan vooraf ging. Beide groepen, de 
medewerkers met en zonder stress, werden gerandomiseerd over beide 
typen interventies. 

Het ziekteverzuim is gedefi nieerd als het aantal keren en het aantal 
dagen dat men verzuimt, overeenkomstig het classifi catiesysteem zoals 
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door Hensing en anderen in 1998 is voorgesteld. Het aantal keren dat 
men verzuimt kan worden aangeduid als de “frequentie” (totaal aantal 
keren dat een werknemer verzuimt in een jaar) en als de “incidentie” (het 
aantal nieuwe verzuimperiodes in een jaar). Het aantal dagen dat een 
medewerker verzuimt kan worden onderverdeeld in verzuimpercentage 
(totaal aantal dagen verzuim per jaar) en duur (gemiddeld aantal dagen 
verzuim per verzuimperiode). Verder wordt de tijd tussen de interventie 
en het begin van een nieuwe verzuimperiode geëvalueerd; de periode 
zonder verzuim.

Vanwege de scheve verdeling van de verzuimgegevens zijn non-
parametrische toetsen toegepast om de verschillen in frequentie, incidentie, 
duur, verzuimpercentage en periode zonder verzuim te kunnen evalueren. 
Voor de behandelde werknemers zonder stress zijn na de interventie 
in vergelijking met het jaar daaraan voorafgaande, geen signifi cante 
veranderingen in het verzuim aangetoond. Bij de werknemers met veel stress 
daarentegen verlaagde de fysieke interventie de frequentie en incidentie van 
het ziekteverzuim signifi cant. Geen signifi cante effecten zijn aangetoond 
voor verzuimpercentage, duur en periode zonder verzuim. De cognitieve 
interventie toonde een onverwachte signifi cante verkorting aan van de 
periode zonder verzuim bij werknemers met veel stress. Op de andere 
ziekteverzuimmaten had de cognitieve interventie geen signifi cant effect.

De verzuimvrije periode bij werknemers met veel stress was bij de 
cognitieve interventie in vergelijking met de fysieke interventie 144 
dagen korter. Aangezien de andere ziekteverzuimmaten in essentie 
niet zijn veranderd, is de veronderstelling dat deze verkorting van de 
ziekteverzuimvrije periode een gevolg is van een versterkt bewustzijn 
van stressklachten waardoor de medewerker eerder besluit om een 
herstelperiode in te lassen.

Omdat er geen andere substantiële verschillen in effectiviteit tussen 
beide interventies konden worden aangetoond, is de conclusie dat de 
ziekteverzuimverschillen tussen beide interventies niet groot zijn en 
dat de ziektelast zoals zichtbaar in het verzuim door beide interventies 
ongeveer op gelijke wijze is beïnvloed. Desalniettemin moet er voorbehoud 
worden gemaakt bij de interpretatie van de resultaten vanwege de 
relatief kleine groepen in het onderzoek en de scheve verdeling van de 
verzuimgegevens.
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In hoofdstuk 6 wordt de rol van coping in het ziekteverzuimproces 
geëvalueerd. Met behulp van  een prospectief design wordt dezelfde 
studiepopulatie van KPN (N= 3628) beschreven één jaar gevolgd. Vóór 
de start van dit jaar zijn de copingstrategieën van de deelnemers gemeten 
met de verkorte 19-item versie van de Utrechtse Coping Lijst (UCL). Deze 
vragenlijst is ontworpen om de manieren in kaart te brengen van omgaan 
met stressvolle situaties, belangrijke life events en dagelijkse sores. De 
maten die gebruikt worden voor ziekteverzuim zijn frequentie (totaal 
aantal keren verzuim per jaar), verzuimpercentage (totaal aantal dagen 
verzuim per jaar), duur (gemiddeld aantal dagen per verzuimperiode) 
en de periode zonder verzuim. De verzuimduur is onderverdeeld in een 
periode korter of langer dan 7 dagen.

Confi rmatieve factoranalyse is gebruikt om de factorstructuur van de 
UCL te onderzoeken. Vijf manieren van copingstijlen kunnen worden 
onderscheiden: “actieve probleemoplossende coping”, “zoeken 
van sociale steun”, “palliatieve reactie” zoals het bewust zoeken 
naar afl eiding, “vermijdend gedrag” en “uiten van emoties”. “Actieve 
probleemoplossende coping” en “vermijdend gedrag” tonen de sterkste 
samenhang met de gebruikte ziekteverzuimmaten. Een actieve coping- 
stijl heeft een sterke samenhang met minder ziekteverzuim, terwijl een 
vermijdende stijl samenhangt met meer ziekteverzuim. Werknemers 
met een hoge score op een vermijdende stijl hebben een 1.35 maal 
grotere kans  op veel verzuim (verzuimpercentage) in vergelijking 
met werknerms met een lage score. Gecorrigeerd voor verschillende 
mogelijke verstoringen blijkt het verzuimpercentage voorspeld te kunnen 
worden door “actief probleemoplossende coping” en “palliatieve reactie”. 
Verzuimduur kan voorspeld worden door “actief probleemoplossende 
coping”, “vermijdend gedrag” en het “zoeken van sociale steun”. De 
verzuimfrequentie wordt voorspeld door “actief probleemoplossende 
coping”, “vermijdend gedrag” en het “uiten van emoties”. De mediane 
tijd tot de volgende ziekteverzuimperiode is signifi cant langer bij 
werknemers die een “actieve probleemoplossende coping” stijl hanteren: 
24 dagen langer voor werknemers die hoog scoren in vergelijking met 
werknemers die laag scoren. De tijd is juist korter bij werknemers die 
“vermijdend gedrag” vertonen: 38 dagen korter voor diegenen die hoog 
scoren in vergelijking met hen die laag scoren; of palliatief reageren: 36 
dagen korter voor diegenen die hoog scoren in vergelijking met hen die 
laag scoren.
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In hoofdstuk 7 vindt een verschuiving plaats naar een ruimere opvatting 
van gezondheid door de positieve component mee te nemen in de vorm 
van werkbevlogenheid. Doel van het onderzoek is om te onderzoeken, 
overeenkomstig met de hypothese van het Job Demands-Resources model, 
of  werkstressoren en een gebrek aan werkmotivatoren burnout voorspellen, 
en of werkmotivatoren bevlogenheid voorspellen. In de tweede plaats 
is onderzocht in welke mate aspecten van de persoonlijkheid bijdragen 
aan een goede voorspelling van werkbevlogenheid en burnout. Tot slot is 
geëvalueerd wat de korte termijn (één jaar) en lange termijn (twee jaar) 
effecten zijn van werkkarakteristieken en persoonlijkheidskenmerken op 
werkbevlogenheid en burnout.

Er zijn longitudinale gegevens verzameld bij twee onafhankelijke 
onderzoekspopulaties. Beide onderzoekspopulaties bestonden uit 
medewerkers uit het middel en hoger management van KPN die 
meededen aan een uitgebreid gezondheids- en welzijnsonderzoek. Bij de 
eerste populatie (groep 1, N = 201) was de evaluatieperiode 1 jaar, bij 
de tweede populatie (groep 2, N=151) was de  evaluatieperiode 2 jaar. 
Alle deelnemers ontvingen een vragenlijst met vragen over motivatoren, 
stressoren, burnout, bevlogenheid en persoonlijkheid. Vier motivatoren 
zijn onderzocht: sociale steun van collega’s, autonomie, ontwikkelings- 
en ontplooiingskansen en het krijgen van feedback. Vier stressoren zijn 
onderzocht: werkdruk, emotionele belasting, geestelijke belasting en 
werk-thuis spanningen. Bevlogenheid werd vastgesteld met twee schalen 
van de Utrechtse Bevlogenheidsschaal (UBES): energie en toewijding. 
Voor burnout zijn de schalen uitputting en distantie gebruikt van de 
Nederlandse versie van de Maslach Burnout Inventory-General Survey 
(MBI-GS). Twee aspecten van de persoonlijkheid werden vastgesteld met 
de dimensies extraversie en neuroticisme van de Nederlandse versie van 
de Neo-Five Factor Inventory.

Zoals verwacht wordt burnout voorspeld door de aanwezigheid van veel 
stressoren en de afwezigheid van motivatoren. Werk-thuis interferentie 
(groep 1 en 2) en hoge emotionele belasting (groep 2) voorspellen 
uitputting en distantie, hoewel het effect van de werk-thuis interferentie 
op uitputting in groep 1 verdwijnt na controle voor uitputting op baseline 
niveau. Gebrek aan ontwikkelings- en ontplooiingskansen (groep 1 en 2) 
en gebrek aan autonomie (groep 2) voorspelt uitputting en distantie. Ook 
hier verdwijnt dit effect na controle voor burnout op baseline niveau.
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Dat bevlogenheid wordt voorspeld door werkmotivatoren is in dit 
onderzoek gedeeltelijk bevestigd. Voordat energie en toewijding op 
baseline niveau worden geïntroduceerd, voorspellen sociale steun (groep 
1), ontwikkelings- en ontplooiingskansen (groep 1 en 2) en hoge scores 
op autonomie (groep 2), energie en toewijding. Ook hier verdwijnt 
‘ontwikkelings en ontplooiingskansen’ als predictor wanneer gecorrigeerd 
wordt voor de baseline bevlogenheid. Een onverwachte bevinding is dat 
de stressor ‘werk-thuis interferentie’ een lagere toewijding voorspelt. 

Zoals verwacht voorspelt een hoge score op neuroticisme uitputting (groep 
2) en distantie (groep 1), althans wanneer niet voor de baselinewaarde van 
burnout wordt gecontroleerd. Extraversie voorspelt, tegen de verwachting 
in, toekomstige uitputting (groep 1), een relatie die verdwijnt na controle 
voor het baseline niveau van uitputting. Bevlogenheid wordt zoals 
verwacht voorspeld door een hoge score op extraversie en een lage score 
op neuroticisme. Neuroticisme heeft een negatieve invloed op energie 
en toewijding (groep 1 en 2) wanneer niet gecorrigeerd is voor baseline 
niveaus. Extraversie voorpelt energie in beide groepen, maar wanneer 
gecorrigeerd wordt op baseline niveau blijft alleen het effect in groep 2 
bestaan. 

We concluderen dat onze bevindingen het Job Demands-Resources 
model grotendeels ondersteunen, en dat de voorspellende waarde kan 
verbeteren door het model uit te breiden met persoonskenmerken. Het 
aantal signifi cante effecten en de percentages verklaarde variantie zijn 
groter in groep 1 dan in groep 2. Zoals verwacht zijn de effecten dus 
sterker bij het onderzoek waarbij de werknemers gedurende een jaar zijn 
gevolgd in vergelijking met het onderzoek waarbij de werknemers twee 
jaar zijn gevolgd.

In hoofdstuk 8 tenslotte worden de resultaten van de verschillende studies 
besproken in een algemene discussie. Belangrijkste bevindingen, sterkten 
en zwaktes van de onderzoeken, praktische relevantie, toepassingen en 
implicaties voor de bedrijfsgezondheidszorg en organisaties/bedrijven in 
het algemeen worden besproken.

Er wordt geconcludeerd dat deze dissertatie, in overeenstemming met 
resultaten in de wetenschappelijke literatuur, opnieuw laat zien dat 
secundaire preventie ten aanzien van de gevolgen van werkstress succesvol 
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kan zijn, ten voordele van werknemers en organisaties. Gebaseerd op 
de resultaten, zijn vier aanbevelingen voor de bedrijfsgezondheidszorg 
en arbeidsorganisaties vastgesteld. De eerste aanbeveling voor met 
name de bedrijfsgezondheidszorg is om regelmatig periodieke 
gezondheidsonderzoeken (Preventief Medisch Onderzoek) in te zetten, 
gebaseerd op de 4DKL. Met name de distressschaal van de 4DKL heeft 
een sterke correlatie met werkstress en indicatoren van spanning. Er 
is een afkappunt gedefi nieerd dat gebruikt kan worden als een valide 
selectie instrument voor stress management programma’s. Omdat we ons 
realiseren dat een meerderheid van de geselecteerden niet binnen een 
jaar zal uitvallen met ziekteverzuim als gevolg van stress, stellen we een 
additionele tweede test voor.

In de tweede plaats toonden we aan dat stress management interventies 
een positieve uitwerking hebben op klachten maar niet op verzuim. De 
fysieke en de cognitieve interventie zijn beide even effectief gebleken.

Een derde bevinding van deze dissertatie is dat persoonlijkheidskenmerken 
de voorspellende kracht van het Job Demands-Resources model versterken. 
Het model heeft bewezen een adequaat theoretisch model te zijn om de 
positieve invloed van werkmotivatoren op bevlogenheid te beschrijven 
alsmede invloed van stressoren op gezondheidsverslechtering. Hieraan 
kan worden toegevoegd dat lage scores op neuroticisme en hoge scores op 
extraversie bevlogenheid voorspellen, en dat hoge scores op neuroticisme 
en lage scores op extraversie burnout voorspellen. 

Een belangrijke bevinding van deze dissertatie is dat werknemers met 
een actieve probleemoplossende copingstrategie minder snel uitvallen 
door ziekteverzuim. Beïnvloeding van de copingstijl bij een interventie is 
derhalve belangrijk voor het uiteindelijke resultaat, ten minste voor zover 
het ziekteverzuim betreft.

Samenvattend adviseren wij om regelmatig een gezondheidsonderzoek 
uit te voeren gebaseerd op het uitgebreide Job Demands-Resources 
model met inclusie van de 4DKL en de UCL, met als doel om klachten 
of ziekteverzuim als gevolg van stress te voorkomen. Wij adviseren om 
vragen over de risicofactoren op de werkplek, zoals het ondervinden van 
sociale steun van collega’s, het hebben van autonomie, ontwikkelings- en 
ontplooiingskansen, het krijgen van feedback, het ervaren van werkdruk, 
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emotionele belasting, geestelijke belasting en werk-thuis spanningen toe 
te voegen om high-risk medewerkers op te sporen. In de tweede plaats 
adviseren wij een stress interventie programma voor werknemers met veel 
stress, die cognitief of fysiek van aard is, en tenminste 4 sessies duurt. In de 
derde plaats adviseren wij om het aanleren van actieve copingstrategieën 
op te nemen in nieuwe interventies om het risico op ziekteverzuim te 
verlagen. Tot slot blijkt het nieuwe concept van werkbevlogenheid, een 
uitdagende nieuwe focus voor de bedrijfsgezondheidszorg, bedrijven en 
andere arbeidsorganisaties, positief samen te hangen met werkmotivatoren 
en met hoge scores op extraversie. Naar onze mening kan de kennis 
verworven in de onderzoeken zoals in dit proefschrift weergegeven, 
een belangrijke bijdrage leveren aan een kwalitatieve verbetering van de 
bedrijfsgezondheidszorg, aan een betere gezondheid van de werknemers 
en aan de ontwikkeling van gezonde en bevlogen arbeidsorganisaties.


