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Summary

SUMMARY

Working in healthcare involves meeting high job demands, which can have serious 
consequences for healthcare professionals’ health and work functioning and their 
patients’ safety. Therefore, attention should be paid to the prevention of work-related 
health problems and impaired work functioning of healthcare professionals. With 
appropriate help or interventions, healthcare professionals can be supported to stay 
healthy and to remain well-functioning in their profession until retirement age. The main 
objectives of this thesis are to assess novice nurses’ needs for occupational health support 
and to evaluate two approaches to a mental health module for job-specific workers’ 
health surveillance (WHS) for nurses and allied health professionals. The following research 
questions are addressed: 
1. What are the occupational health support needs of novice nurses to keep them 

healthy and well-functioning in their (future) work?
2. How do nurses, allied health professionals and occupational physicians evaluate a 

mental health module for WHS?
3. What is the effect of an e-mental health (EMH) approach to WHS on the work 

functioning and mental health of nurses and allied health professionals?
4. What is the cost-effectiveness regarding work functioning of two different approaches 

to a mental health module for WHS? 

Objective 1:   Assessment of needs of novice nurses regarding 
occupational health support

What are the occupational health support needs of novice nurses to keep them 
healthy and well-functioning in their (future) work?
Chapter 2 shows that novice nurses report a need for occupational health support during 
education in the form of knowledge, for instance through paying attention in class to 
dealing with shift work; and in the form of psychosocial support, such as career counselling. 
Furthermore, they report a need for occupational health support at the start of their 
clinical placement or new job, also in the form of knowledge, such as information from 
occupational health services; and psychosocial support, for instance by being paired to a 
mentor. In addition, they report a need for occupational health support which is 
embedded in the workplace in general and is not only given at the start of working in 
nursing. This form of occupational health support again encompasses knowledge such as 
tailored advice on proper lifting position; psychosocial support such as fostering a positive 
team atmosphere; but also physical support such as suitable preventive measures.

These findings result from a qualitative interview study which was conducted with 14 
nursing students and newly qualified nurses, together defined as novice nurses. This study 
aimed to investigate novice nurses’ occupational health support needs to prevent 
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work-related health problems and to help them function optimally in their work in spite of 
health problems. Findings also indicate that novice nurses already experience work-related 
health problems early in their career, such as musculoskeletal problems, stress and 
worrying, anxiety, fatigue, sleeping problems, and infectious diseases. Reported causes 
are physical work demands, disagreeable contact with others, workload, accidents with 
biological material and otherwise being exposed to infectious diseases, working shifts, 
and making mistakes. Participants also describe experiences with how health problems 
have led to suboptimal work functioning. 

Objective 2:   Evaluation of two approaches to a mental health module 
for job-specific workers’ health surveillance for nurses 
and allied health professionals

One form of occupational health support is conducting WHS, which is a method to 
periodically monitor employees’ health and work functioning. It is targeted towards early 
detection of impairments and offering timely interventions to improve health and work 
functioning. For this thesis, it was decided to target mental health specifically, since mental 
health problems form a significant but also an often invisible problem for healthcare 
professionals. Furthermore, healthcare professionals have difficulty asking for timely help 
when experiencing mental health problems. However, in light of the possible 
consequences of mental health problems for quality of care and patient safety and 
healthcare professionals’ own health and safety, it is important to receive help timely.

Two different approaches to a mental health module for WHS for nurses and allied health 
professionals were evaluated in a large randomised controlled trial. The design for this  
trial is described in Chapter 3. All nurses and allied health professionals (N = 1,731) working 
in one academic hospital were invited to participate in the trial and randomised to one  
of the approaches or a control group. Both approaches consisted of screening on  
impaired work functioning, distress, work-related fatigue, depressive symptoms, anxiety 
symptoms, panic disorder, posttraumatic stress and risky drinking behaviour. Subsequently, 
participants in both approaches received automatically generated personalised feedback 
on their screening results, onscreen and in an e-mail. In the first, more innovative, EMH 
approach this was followed by tailored access to self-help EMH interventions, i.e. an 
intervention to improve mental fitness for participants screening negative for mental 
health complaints or a choice of fitting e-mental health interventions for those screening 
positive for mental health complaints. Participants screening positive for impaired work 
functioning also received an onscreen educational leaflet with advice on how to improve 
work functioning. In the conventional occupational physician (OP) approach, for 
participants screening positive for impairments in either work functioning or mental 
health or both, screening and personalised feedback on screening results were followed 
by an invitation for a preventive consultation with their own occupational physician.  
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The EMH approach was compared to the OP approach and to the control group, in which 
participants received no personalised feedback or further interventions. Study outcomes 
were impaired work functioning, distress, work-related fatigue, posttraumatic stress and 
work ability, assessed at baseline and three and six months after baseline. It was 
hypothesised that regarding these outcomes, the EMH approach is not inferior to the OP 
approach and is superior to the control group. 

How do nurses, allied health professionals and occupational physicians evaluate 
a mental health module for workers’ health surveillance?
The mental health module for WHS was well received by participating nurses and allied 
health professionals. It also fits in the activities of the occupational health service and was 
perceived as meaningful by the participating occupational physicians. However, 
compliance to the complete EMH approach including the self-help EMH interventions 
was low, while compliance to the complete OP approach including the preventive 
consultation with an occupational physician was much higher.

These conclusions are based on the findings in Chapter 4, in which the process evaluation 
that is performed alongside the randomised controlled trial is described. This process 
evaluation describes participants’ response and compliance to the intervention in both 
approaches and their perspectives on the mental health module for WHS. In addition, it 
describes the occupational physicians’ adherence to the consultation protocol and their 
perspectives on the OP approach to WHS. The process evaluation shows that 32% of the 
1,731 invited nurses and allied health professionals participated in the trial. All participants 
in both approaches received the first part of the intervention, consisting of screening and 
personalised feedback. In the EMH approach, 16% of participants logged onto an EMH 
intervention and 5% started it to at least some extent. The advice on improving work 
functioning, given in an onscreen educational leaflet, was followed by 23% of the participants 
who report to have received it. Of the invited participants in the OP approach group,  
41% went to the preventive consultation and 80% followed the OP’s advice if this was 
given to them. In both groups, most participants would (maybe) appreciate to be offered 
WHS in the future (74-79%) and would (maybe) participate in a future mental health 
module for WHS aimed at mental health and work functioning (82-84%). The adherence 
of OPs to the consultation protocol was high, as in most cases all steps were followed.  
The OPs were satisfied with the consultation protocol and training and felt that the 
preventive consultations were meaningful. They also considered it to be meaningful to 
implement a WHS mental health module in the future.
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What is the effect of an e-mental health approach to workers’ health surveillance 
on the work functioning and mental health of nurses and allied health 
professionals?
It can be concluded that the EMH approach to a mental health module for WHS does not 
lead to a statistically significant larger effect on work functioning, distress, work-related 
fatigue, posttraumatic stress and work ability compared to a control group. However, the 
EMH approach also does not lead to a statistically significant larger or smaller effect on 
these outcomes than the OP approach. Over time, the EMH approach shows a statistically 
significant effect on work functioning and work-related fatigue and a relevant but small 
effect on distress.

These conclusions are derived from Chapters 5-7. In Chapter 5, the evaluation of the 
EMH approach to a mental health module for WHS compared to the OP approach is 
described. Almost 80% of participating nurses and allied health professionals screened 
positive for impaired work functioning, mental health problems, or both. Both the EMH 
approach group and the OP approach group improved over time regarding impaired 
work functioning (non-significant interaction effect between groups). In addition, a 
considerable percentage of participants in both groups improved relevantly regarding 
work functioning: regarding participants who screened positive for impairments, 30% in 
the EMH approach group and 46% in the OP approach group showed relevantly improved 
work functioning after three months, while 36% and 41%, respectively, showed relevantly 
improved work functioning after six months (both non-significant between-group 
differences). Differences between the two approaches do not exceed the pre-defined 
criterion of >10 points on work functioning, indicating non-inferiority of the EMH approach 
compared to the OP approach. However, the OP approach group trended towards better 
performance on work functioning. Regarding distress, work-related fatigue and 
posttraumatic stress, both groups also improved over time, and both groups remained 
relatively stable regarding work ability. No statistically significant differences in effect 
between the two approaches were found. 

The evaluation of the EMH approach to a mental health module for WHS compared to the 
control group is described in Chapter 6. More than 80% of participants screened positive  
for impaired work functioning, mental health problems, or both. Both the EMH approach 
group and the control group improved over time on work functioning, distress, 
work-related fatigue, and posttraumatic stress, and remained relatively stable regarding 
work ability. In the subgroup that screened positive for impairments, no statistically 
significant differences were found between the groups. However, when including all 
participants in the analyses and not only those who screened positive on impairments at 
baseline, the work functioning of the EMH approach group showed a significantly different 
pattern compared to the control group (p = 0.04), as the EMH approach group further 
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improved between three and six months after baseline while the control group did not. 
After three months, in both groups a relevant improvement of work functioning was 
found for 30% of participants who screened positive for impairments. After six months, a 
relevant improvement of work functioning was found for 36% of participants in the EMH 
approach group and 28% in the control group, but the difference between the groups 
was non-significant.

The randomised controlled trial suffered high drop-out rates and low compliance rates to 
the self-help EMH interventions that were offered. The control group was designed as a 
waiting-list group and received the EMH approach to WHS after their participation in the 
randomised controlled trial. Their follow-up questionnaire after six months doubled as a 
screening instrument to offer them personalised feedback on screening results and 
tailored access to self-help EMH interventions and the onscreen educational leaflet for 
improving work functioning, if applicable. Participants in this original control group were 
also asked if they were willing to fill out an additional questionnaire, to measure the effects 
of the EMH approach after three months. The pre-intervention and post-intervention data 
after three months of the original EMH approach group and the original control group 
were combined and the effects over time on impaired work functioning, distress and 
work-related fatigue were studied. The results of this study are presented in Chapter 7. For 
128 nurses and allied health professionals, a score on both time points was available. In this 
group, significant improvements over time were found on work functioning (p = 0.01) and 
work-related fatigue (p < 0.01) but not on distress. Work functioning improved relevantly 
in 30% of participants. Twenty-six participants logged onto a self-help EMH intervention. 
In this subgroup, a small meaningful effect on stress was found (Cohen’s d = 0.23). 
Regarding all three outcomes, the subgroup of participants who logged on at least once 
to an EMH intervention scored worse than the total group, both at pretest and at posttest, 
but also showed a larger improvement over time.

What is the cost-effectiveness regarding work functioning of two different 
approaches to a mental health module for workers’ health surveillance?
It can be concluded that the EMH approach to a mental health module for WHS is not 
cost-effective regarding work functioning, when compared to the control group. The 
costs per additional relevantly improved participant were higher in the EMH approach 
than in the control group. The OP approach, however, leads to a saving in costs per 
relevantly improved participant when compared to the control group. Therefore, the OP 
approach is cost-effective regarding work functioning. 

The findings leading to this conclusion are described in Chapter 8, in which the cost-ef-
fectiveness of the EMH approach and the OP approach to a mental health module for 
WHS is presented. In this study, we define treatment responders as participating nurses 
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and allied health professionals who have relevantly improved work functioning after six 
months compared to their baseline score. The cost-effectiveness analysis was conducted 
from a societal perspective, irrespective of who bears the costs or receives the benefits. To 
assess resource use and costs, intervention costs, direct medical costs, and direct and 
indirect non-medical costs were taken into account. The incremental cost-effectiveness 
ratio was calculated, which can be interpreted as the net costs or savings per additional 
treatment responder. The proportion of treatment responders was 16% in the EMH 
approach group, 24% in the OP approach group and 20% in the control group. The 
average per-responder costs were €1,375 in the EMH approach group, €1,266 in the OP 
approach group, and €1,752 in the control group. The EMH approach was associated with 
a high probability of fewer benefits regarding work functioning as compared to the 
control group, albeit at less additional costs (median incremental cost-effectiveness ratio 
= €4,054 per treatment responder). The OP approach was associated with a greater 
likelihood that beneficial effects are obtained for fewer costs compared to the control 
group (median incremental cost-effectiveness ratio = −€5,049 per treatment responder).

In conclusion, the research presented in this thesis underlines the importance of 
occupational health support for healthcare professionals, to prevent work-related health 
problems and help them function optimally in their work. Novice nurses have a need  
for knowledge, psychosocial support and physical support to remain healthy and well- 
functioning in their (future) work. Nurse educators are recommended to include a 
component in the curriculum offered to nursing students, regarding health risks due to 
working in nursing, consequences of these health risks and measures to prevent these 
consequences. In addition, occupational health services for healthcare professionals are 
recommended to better acquaint employees with occupational healthcare, especially  
at the start of their career, so that employees know where to seek help when needed.  
For further research, it is proposed to monitor the health and work functioning of nurses 
during their career, beginning at the start of their career and using a cohort research 
design. This way, insight can be gained into predictors of work-related health problems 
and impaired work functioning. This could help improve occupational health support  
for (novice) nurses.

It can also be concluded that implementation of the EMH approach to a mental health 
module for WHS in its current form cannot be recommended. However, it can be 
recommended to implement the OP approach to a mental health module for WHS, since 
this approach improves work functioning cost-effectively. Therefore, it is recommended 
to implement WHS in which a preventive consultation with an occupational physician is 
included. Self-help e-mental health interventions can be embedded in the intervention 
protocol. In addition, the workers’ health surveillance should be extended to also include 
modules targeting physical and general health. Furthermore, managers of healthcare 
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professionals should be aware of the effect that working in healthcare can have on work 
functioning, and of the potential financial benefits of monitoring and improving healthcare 
professionals’ health and work functioning. Regarding future research of preventive 
interventions in occupational healthcare, it is recommended to pay attention to contextual 
and feasibility factors of the intervention before evaluating its (cost-)effectiveness in a 
randomised controlled trial. A last recommendation is to include work functioning as an 
outcome when evaluating the effect of a preventive intervention in an occupational 
context.
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SAMENVATTING

Aanleiding
In dit proefschrift is onderzocht hoe de preventie van werk-gerelateerde gezondheids-
problemen en daaraan gerelateerd verminderd werk-functioneren voor werknemers in 
gezondheidszorg verbeterd kan worden. Werknemers in de zorg hebben namelijk te 
maken met verschillende fysieke en psychosociale taakeisen die een risico vormen voor 
hun eigen gezondheid. Voorbeelden van taakeisen voor verpleegkundigen en paramedici 
zijn het veelvuldig tillen, draaien en vervoeren van patiënten en het bieden van emotionele 
ondersteuning aan patiënten en hun familieleden. Fysieke en psychische gezondheids-
problemen komen dan ook vaak voor bij deze beroepsgroep. Op zichzelf is dit al een 
belangrijke reden om aandacht te besteden aan het voorkómen van werk-gerelateerde 
gezondheidsproblemen bij verpleegkundigen en paramedici. Gezondheidsproblemen 
bij deze werknemers leiden echter mogelijk ook tot verminderd functioneren in het werk, 
wat een gevaar kan vormen voor de kwaliteit van zorg, de patiëntveiligheid, maar ook  
de eigen veiligheid. 

Dit proefschrift heeft twee hoofddoelen. Uit eerder onderzoek blijkt dat verpleegkundigen al 
tijdens hun studie te maken hebben met werk-gerelateerde gezondheidsproblemen. 
Hierdoor lijkt het van belang om al vroeg in hun carrière ondersteuning aan te bieden om 
gezond te blijven en zo goed mogelijk te (blijven) functioneren in hun werk. Omdat 
onbekend is hoe beginnende verpleegkundigen ondersteund willen worden op dit vlak, 
is het eerste doel van dit proefschrift om wensen en behoeften ten aanzien van deze 
ondersteuning te onderzoeken.

Het tweede doel van dit proefschrift is de evaluatie van twee verschillende strategieën 
voor het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) gericht op de psychische 
gezondheid van verpleegkundigen en paramedici. PMO is een sociaal-medisch onderzoek 
waarmee periodiek naar de gezondheid gerelateerd aan het werk, maar ook naar het 
werk-functioneren wordt gekeken. Op die manier kunnen werk-gerelateerde gezond-
heidsproblemen en verminderd werk-functioneren tijdig worden gesignaleerd en kan 
begeleiding tijdig worden aangeboden. De focus van het PMO dat wordt geëvalueerd in 
dit proefschrift ligt op de psychische gezondheid, omdat psychische problemen een 
groot maar vaak ook relatief onzichtbaar probleem vormen voor werknemers in de 
 gezondheidszorg. Daarnaast hebben werknemers in de gezondheidszorg die kampen 
met psychische problemen moeite om hier hulp voor te vragen. Echter, gezien de gevaren  
van psychische problemen voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid maar ook  
de eigen gezondheid, is het juist van belang om vroegtijdig hulp te ontvangen.
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In dit proefschrift wordt een innovatieve e-mental health (EMH) strategie voor PMO 
vergeleken met een conventionele strategie die wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts. 
Daarnaast wordt de EMH strategie vergeleken met een controlegroep waarin geen PMO 
wordt aangeboden. In het EMH-PMO wordt gebruik gemaakt van zelfhulp internetcursussen 
om de psychische gezondheid te verbeteren. Deze zelfhulp internetcursussen bieden 
werknemers veel vrijheid, bijvoorbeeld doordat ze in eigen tempo maar ook op een 
zelfgekozen moment gevolgd kunnen worden. Daarnaast kunnen zelfhulp internet-
cursussen mogelijk het zoeken van hulp vergemakkelijken, omdat men door de anonimiteit  
van een internetcursus niet geconfronteerd wordt met het stigma rondom psychische 
problemen.

Doel 1:   Onderzoeken hoe beginnende verpleegkundigen 
ondersteund willen worden om gezond te blijven en optimaal 
te blijven functioneren in hun werk

Om gezond te blijven in hun werk en zo goed mogelijk te blijven functioneren hebben 
beginnende verpleegkundigen behoefte aan ondersteuning tijdens de opleiding, 
ondersteuning aan het begin van een stage of een nieuwe baan en ondersteuning met 
een meer structurele plaats in het werk, dat wil zeggen niet alleen gericht op beginnende 
maar op alle verpleegkundigen. Beginnende verpleegkundigen rapporteren ten eerste 
een behoefte aan kennis op het gebied van werk en gezondheid. Tijdens de opleiding 
kan er bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan het omgaan met wisselende diensten. 
Aan het begin van een stage of een nieuwe baan kan informatie gegeven worden over de 
bedrijfsgezondheidsdienst en over mogelijkheden voor het krijgen van hulp als men 
 gezondheidsproblemen heeft. Daarnaast is er behoefte aan bijvoorbeeld terugkerende 
aandacht voor een goede werkhouding, in de vorm van advies-op-maat bij het tillen van 
patiënten. Ook hebben beginnende verpleegkundigen behoefte aan psychosociale 
ondersteuning, bijvoorbeeld loopbaanadvies tijdens de opleiding, het hebben van een 
mentor aan het begin van een nieuwe baan en het bevorderen van een goede teamsfeer 
als een vorm van meer structurele ondersteuning. Ten slotte is er behoefte aan fysieke 
ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van passende maatregelen en hulpmiddelen om 
werk-gerelateerde gezondheidsproblemen te voorkomen.

Deze bevindingen komen voort uit een kwalitatieve interviewstudie (Hoofdstuk 2) die is 
uitgevoerd met 14 beginnende verpleegkundigen, dat wil zeggen verpleegkundestudenten 
met enige stage-ervaring en pas afgestudeerde verpleegkundigen. Uit deze studie blijkt 
verder dat beginnende verpleegkundigen al vroeg in hun carrière als verpleegkundige te 
maken krijgen met werk-gerelateerde gezondheidsproblemen, zoals klachten aan het 
houding- en bewegingsapparaat; stress en piekeren; angstklachten; vermoeidheidsklachten; 
slaapproblemen; en infectieziekten. Oorzaken van deze werk-gerelateerde gezondheids-
problemen zijn de fysieke belasting; blootstelling aan lichaamsmateriaal van patiënten, 
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antibiotica en patiënten met infectieziektes; het werken van wisselende diensten; de 
hoge werkdruk; het maken van fouten; en vervelend contact met bijvoorbeeld patiënten 
of familieleden van patiënten maar ook collega’s. Ook rapporteren de deelnemende 
 verpleegkundigen verschillende ervaringen met hoe gezondheidsproblemen hebben 
geleid tot verminderd functioneren. 

Doel 2:   De evaluatie van twee verschillende strategieën voor het 
uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek gericht op de 
psychische gezondheid van verpleegkundigen en paramedici

Twee verschillende strategieën zijn ontwikkeld voor een PMO gericht op de psychische 
gezondheid. In beide strategieën is aan deelnemende verpleegkundigen en paramedici 
gevraagd een online zelfrapportage vragenlijst in te vullen om te onderzoeken of er bij hen 
sprake is van signalen van psychische gezondheidsproblemen (stress, werk-gerelateerde 
vermoeidheid, depressie, angst, posttraumatische stress of riskant alcoholgebruik) en/of 
signalen van verminderd werk-functioneren. Na het invullen van de vragenlijst hebben 
deelnemers via een automatisch systeem een terugkoppeling ontvangen van hun 
persoonlijke scores op de verschillende onderdelen van psychische gezondheid en werk-
functioneren. Daarop aansluitend hebben deelnemers van het EMH-PMO het aanbod 
ontvangen om een zelfhulp internetcursus te volgen. Het aanbod voor een zelfhulp 
internetcursus is aangepast op de individuele resultaten met betrekking tot psychische 
gezondheid en werk-functioneren. Deelnemers met verminderd werk-functioneren hebben 
tevens een digitale folder ontvangen met tips en adviezen om het werk-functioneren te 
verbeteren. In de conventionele strategie, het bedrijfsarts-PMO, zijn deelnemers waarbij 
signalen zijn gevonden voor psychische gezondheidsproblemen en/of verminderd werk-
functioneren uitgenodigd voor een preventief consult met hun eigen bedrijfsarts. In dit 
consult is gebruik gemaakt van een 7-stappen protocol.

Alle 1.731 verpleegkundigen en paramedici werkzaam in één universitair medisch 
centrum zijn uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek om deze strategieën voor 
PMO te evalueren. De opzet van dit cluster-gerandomiseerde onderzoek wordt beschreven 
in Hoofdstuk 3. De afdelingen waar verpleegkundigen en paramedici werken zijn op 
basis van toeval verdeeld over drie groepen: één groep is uitgenodigd om deel te nemen 
aan het EMH-PMO, één groep is uitgenodigd om deel te nemen aan het bedrijfsarts-PMO 
en één controlegroep heeft tijdens deze studie alleen de onderzoeksvragenlijsten 
ingevuld. Metingen zijn verricht bij de start van het onderzoek, na drie maanden en na zes 
maanden. De controlegroep vormde een wachtlijstgroep voor het EMH-PMO. Dit betekent 
dat zij de mogelijkheid hebben ontvangen om deel te nemen aan het EMH-PMO na 
afloop van hun deelname aan het cluster-gerandomiseerde onderzoek. 
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Hoe wordt een module voor Preventief Medisch Onderzoek gericht op psychische 
gezondheid door de gebruikers geëvalueerd?
Het PMO gericht op de psychische gezondheid is door deelnemende verpleegkundigen 
en paramedici goed gewaardeerd. Daarnaast blijkt het mogelijk om het PMO te integreren  
in de activiteiten van de bedrijfsgezondheidszorgdienst en is het PMO ook door de 
deelnemende bedrijfsartsen als zinvol ervaren. Deelname aan het gehele EMH-PMO inclusief 
de aangeboden zelfhulp internetcursussen was laag, terwijl deelname aan het gehele 
bedrijfsarts-PMO inclusief een preventief consult met de bedrijfsarts redelijk hoog was. 

Deze bevindingen komen voort uit de procesevaluatie van het cluster-gerandomiseerde 
onderzoek, beschreven in Hoofdstuk 4. Uit deze evaluatie blijkt dat één derde van de 
1.731 uitgenodigde verpleegkundigen en paramedici hebben meegedaan aan de 
basismeting bij de start van de studie. Alle deelnemers in het EMH-PMO en het bedrijfs-
arts-PMO hebben het eerste deel van het PMO gericht op psychische gezondheid 
ontvangen, bestaande uit screening en een gepersonaliseerde terugkoppeling. Zestien 
procent van de deelnemers in het EMH-PMO heeft vervolgens ingelogd bij een van de 
zelfhulp internetcursussen. Vijf procent van hen heeft ook een deel van een internetcursus 
gevolgd. Een kwart van de deelnemers met verminderd werk-functioneren, die de digitale 
folder hebben ontvangen met tips en adviezen om het werk-functioneren te verbeteren, 
geeft aan dat zij deze tips en adviezen hebben opgevolgd. In het bedrijfsarts-PMO is 41% 
van de deelnemers ingegaan op de uitnodiging voor een preventief consult met de 
bedrijfsarts. Tachtig procent van de mensen die in het preventief consult advies hebben 
ontvangen, geeft aan deze adviezen te hebben opgevolgd. Driekwart van de deelnemers 
van het EMH-PMO en het bedrijfsarts-PMO geven aan het (misschien) te waarderen om in 
de toekomst een PMO aangeboden te krijgen. Ruim vier op de vijf deelnemers geeft aan 
(misschien) deel te nemen aan een toekomstig PMO gericht op de psychische gezondheid 
en het werk-functioneren. De deelnemende bedrijfsartsen zijn tevreden met het protocol 
voor het preventieve consult en de training in het gebruik ervan. Zij hebben in bijna alle 
consulten alle stappen van het protocol gevolgd. De bedrijfsartsen geven aan de 
preventieve consulten zinvol te vinden en zijn van mening dat het zinvol is om in de 
toekomst een PMO gericht op de psychische gezondheid en het werk-functioneren te 
implementeren.

Verbetert een module voor Preventief Medisch Onderzoek gericht op psychische 
gezondheid, waarbij gebruik gemaakt wordt van e-mental health, het werk-
functioneren en de psychische gezondheid van verpleegkundigen en paramedici?
Uit dit proefschrift blijkt dat een EMH-PMO gericht op de psychische gezondheid van 
verpleegkundigen en paramedici geen groter effect heeft op werk-functioneren, stress, 
werk-gerelateerde vermoeidheid, posttraumatische stress en werkvermogen dan een 
controlegroep. Het EMH-PMO doet het echter statistisch gezien ook niet beter of slechter 
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dan een bedrijfsarts-PMO wat betreft effecten op deze uitkomstmaten. Over de tijd heeft 
het EMH-PMO een statistisch significant effect op werk-functioneren en werk-gerelateerde 
vermoeidheid en een relevant maar klein effect op stress. 

Deze conclusies komen voort uit de bevindingen in Hoofdstukken 5 t/m 7. Bij ongeveer 
80% van alle deelnemende verpleegkundigen en paramedici zijn signalen gevonden van 
psychische gezondheidsproblemen en/of verminderd werk-functioneren. In Hoofdstuk 
5 wordt het effect van het EMH-PMO vergeleken met het effect van het bedrijfsarts-PMO. 
In beide groepen is een verbetering waargenomen van werk-functioneren. Er is geen 
significant verschil tussen de groepen. Daarnaast is er gekeken van hoeveel deelnemers 
met een verminderde psychische gezondheid en/of verminderd werk-functioneren het 
werk-functioneren in relevante mate is verbeterd na drie en zes maanden. Na drie 
maanden is het werk-functioneren van 30% van de deelnemers van het EMH-PMO en 
46% van de deelnemers van het bedrijfsarts-PMO in relevante mate verbeterd. Na zes 
maanden is dit 36% voor het EMH-PMO en 41% voor het bedrijfsarts-PMO. Deze verschillen 
tussen de strategieën zijn echter niet statistisch significant. Ook is onderzocht of het 
verschil in effect op werk-functioneren tussen de groepen een vooraf gedefinieerd 
criterium overschrijdt. Dit blijkt niet het geval, waaruit geconcludeerd kan worden dat het 
EMH-PMO het statistisch significant niet slechter doet dan het bedrijfsarts-PMO wat 
betreft werk-functioneren. Wat betreft het effect op psychische gezondheid is er gekeken 
naar de verandering in stress, werk-gerelateerde vermoeidheid en posttraumatische 
stress. Beide groepen verbeteren op deze uitkomsten, zonder significant verschil tussen 
de groepen. Wat betreft werkvermogen zijn beide groepen stabiel gebleven. 

In Hoofdstuk 6 wordt vervolgens het effect van het EMH-PMO vergeleken met de 
controlegroep. Ook in deze studie is in beide groepen een verbetering waargenomen in 
werk-functioneren, stress, werk-gerelateerde vermoeidheid en posttraumatische stress en 
zijn beide groepen stabiel gebleven wat betreft werkvermogen. Na drie maanden is  
30% van de deelnemers in beide groepen relevant verbeterd met betrekking tot werk-
functioneren ten opzichte van het begin van de studie. Na zes maanden is dit 36% in het 
EMH-PMO en 28% in de controlegroep. Op geen van de uitkomstmaten zijn statistisch 
significante verschillen gevonden tussen de groepen. Echter, als wordt gekeken naar de 
gehele deelnemende groep van verpleegkundigen en paramedici (en niet alleen de 
deelnemers waarbij signalen van psychische problemen of verminderd werk-functioneren 
zijn gevonden), dan blijkt er wel een statistisch significant verschil te zijn tussen de 
groepen met betrekking tot werk-functioneren. De deelnemers van het EMH-PMO zijn 
tussen de meting na drie maanden en de meting na zes maanden verder op deze 
uitkomstmaat verbeterd, terwijl dit niet bij de controlegroep is waargenomen. 
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De uitval van deelnemers in dit onderzoek was vrij hoog. Bovendien was de deelname 
aan de aangeboden zelfhulp internetcursussen in het EMH-PMO erg laag. Omdat de 
controlegroep na afloop van het cluster-gerandomiseerd onderzoek het EMH-PMO 
aangeboden heeft gekregen, was het mogelijk om het effect van het EMH-PMO te 
onderzoeken in een grotere groep deelnemers (Hoofdstuk 7). Van 128 deelnemers zijn 
gegevens beschikbaar en zijn de effecten bepaald op werk-functioneren, stress en werk-
gerelateerde vermoeidheid, waarbij scores voorafgaand aan het EMH-PMO zijn vergeleken 
met scores drie maanden later. Dertig procent van de deelnemers is na drie maanden 
relevant verbeterd wat betreft werk-functioneren. Verder blijkt uit deze studie dat zowel 
werk-functioneren als werk-gerelateerde vermoeidheid significant verbeteren over de 
tijd. Stressklachten verminderen niet significant, maar in de groep van 26 deelnemers die 
heeft ingelogd in een zelfhulp internetcursus is een relevant maar klein effect gevonden 
op stress. Opvallend is dat deze subgroep slechter scoort op alle drie de uitkomstmaten, 
zowel voorafgaand aan het EMH-PMO als daarna, maar tevens een grotere verbetering 
over de tijd laat zien dan de gehele groep van 128 deelnemers.

Wat is de kosteneffectiviteit m.b.t. werk-functioneren van twee verschillende 
strategieën voor een module voor Preventief Medisch Onderzoek gericht op de 
psychische gezondheid?
Het EMH-PMO is niet kosteneffectief wat betreft werk-functioneren, omdat de kosten per 
extra deelnemer die relevant verbetert op werk-functioneren hoger zijn dan in de 
controlegroep. Het bedrijfsarts-PMO blijkt wel kosteneffectief met betrekking tot werk-
functioneren, aangezien deze strategie leidt tot een kostenbesparing ten opzichte van de 
controlegroep per extra deelnemer die relevant verbetert.

Dit wordt geconcludeerd op basis van de bevindingen in Hoofdstuk 8. In dit hoofdstuk 
wordt de kosteneffectiviteitsanalyse beschreven met betrekking tot werk-functioneren 
zes maanden na de interventie, waarbij zowel het EMH-PMO als het bedrijfsarts-PMO zijn 
vergeleken met de controlegroep. Deze kosteneffectiviteitsanalyse is uitgevoerd vanuit 
maatschappelijk perspectief, wat betekent dat er geen onderscheid is gemaakt in wie 
welke kosten voor zijn rekening dient te nemen. Effecten zijn berekend door het 
percentage deelnemers te bepalen dat na zes maanden relevant is verbeterd wat betreft 
werk-functioneren. Het percentage relevant verbeterde deelnemers is 16% in het 
EMH-PMO, 24% in het bedrijfsarts-PMO en 20% in de controlegroep. Kosten zijn berekend 
door te kijken naar de kosten voor de interventie, directe medische kosten zoals voor het 
gebruik van medicijnen, directe niet-medische kosten zoals bijvoorbeeld reiskosten die 
worden gemaakt om naar een zorgverlener te gaan en indirecte niet-medische kosten, 
zoals de kosten voor ziekteverzuim of verminderde productiviteit op het werk. De 
gemiddelde kosten per deelnemer zijn €1.375 in het EMH-PMO, €1.266 in het bedrijfsarts-
PMO en €1.752 in de controlegroep. Van beide strategieën is de ratio van kosten en 



225

Samenvatting

effecten berekend ten opzichte van de controlegroep. Deze ratio wordt de incrementele 

kosteneffectiviteitsratio genoemd en kan worden geïnterpreteerd als de netto kosten per 
relevant verbeterde deelnemer. Hoewel de kosten voor het EMH-PMO lager zijn dan die 
voor de controlegroep, is het effect op werk-functioneren ook minder dan in de 
controlegroep. De mediaan van de incrementele kosteneffectiviteitsratio voor het 
EMH-PMO vergeleken met de controlegroep is €4.054. Dat betekent dat een relevante 
verbetering van werk-functioneren van één deelnemer door middel van het EMH-PMO 
ruim vierduizend euro meer kost dan een relevante verbetering van werk-functioneren 
van één deelnemer in de controlegroep. De mediaan van de incrementele kosten-
effectiviteitsratio voor het bedrijfsarts-PMO vergeleken met de controlegroep is -€5.049, 
wat betekent dat een relevante verbetering van werk-functioneren van één deelnemer 
door middel van het bedrijfsarts-PMO ruim vijfduizend euro minder kost dan een relevante 
verbetering van werk-functioneren van één deelnemer in de controlegroep.

Conclusies en aanbevelingen
De studies die zijn uitgevoerd als onderdeel van dit proefschrift onderstrepen het belang 
om ondersteuning te bieden aan werknemers in de gezondheidzorg, om ervoor te zorgen 
dat zij gezond blijven in hun werk en optimaal blijven functioneren. Ten aanzien van het 
eerste doel van dit proefschrift kan worden geconcludeerd dat beginnende verpleeg-
kundigen behoefte hebben aan kennis, psychosociale ondersteuning en fysieke onder -
steuning om gezond en goed functionerend aan het werk te blijven. Verpleegkundig 
opleiders worden geadviseerd om een curriculumonderdeel te ontwikkelen voor 
verpleeg kundestudenten waarin aandacht wordt besteed aan de gezondheidsrisico’s die 
het werk als verpleegkundige met zich meebrengt, de gevolgen die deze risico’s kunnen 
hebben en middelen om deze gevolgen te voorkomen. Daarnaast worden bedrijfs-
gezondheidsdiensten geadviseerd om nieuwe werknemers in de zorg beter te introduceren  
in de wereld van arbeid en gezondheid, zodat werknemers weten waar zij hulp kunnen 
krijgen als zij problemen ervaren. Ten aanzien van onderzoek wordt aanbevolen om de 
gezondheid en het werk-functioneren van verpleegkundigen vanaf het begin van hun 
carrière te volgen door middel van een cohortstudie. Hiermee kan inzicht worden 
verkregen in voorspellers van werk-gerelateerde gezondheidsproblemen en verminderd 
werk-functioneren. Op die manier kan de ondersteuning van (beginnende) verpleeg-
kundigen verbeterd worden, zodat zij gezond blijven en optimaal kunnen blijven 
functioneren in hun werk.

Ten aanzien van het tweede doel van dit proefschrift kan worden geconcludeerd dat  
het niet wordt aanbevolen om een EMH-PMO gericht op de psychische gezondheid van 
verpleegkundigen en paramedici te implementeren, bestaande uit signalering van 
problemen in psychische gezondheid of werk-functioneren gevolgd door een geperso-
naliseerde terugkoppeling en het aanbod om een zelfhulp internetcursus te volgen.  
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Wel wordt de implementatie aanbevolen van een PMO gericht op de psychische gezondheid 
bestaande uit signalering van problemen, een gepersonaliseerde terugkoppeling en een 
preventief consult bij de bedrijfsarts. Zelfhulp internetcursussen kunnen daarbij opgenomen 
worden in het interventieprotocol. Verder wordt geadviseerd om het PMO aan te vullen 
met modules gericht op de fysieke en algemene gezondheid van werknemers in de 
 gezondheidszorg. Managers in de gezondheidszorg worden aanbevolen zich bewust  
te zijn van de effecten die gezondheidsproblemen kunnen hebben op het werk- 
functioneren van werknemers, maar ook van de financiële voordelen die behaald kunnen 
worden door de gezondheid en het werk-functioneren van werknemers in de gezond-
heidszorg te volgen en te verbeteren. Voor toekomstig onderzoek naar preventieve 
interventies in de bedrijfsgezondheidzorg wordt aanbevolen om uitgebreid aandacht te 
besteden aan de context waarbinnen een interventie wordt geëvalueerd maar ook de 
haalbaarheid van die interventie, alvorens over te gaan tot een evaluatie van de (kosten)-
effectiviteit in een gerandomiseerd gecontroleerde studie. Ten slotte wordt geadviseerd  
om werk-functioneren als uitkomstmaat mee te nemen in de evaluatie van preventieve 
interventies die worden ingezet in een werkomgeving. 
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