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SUMMARY

Summary 

Monitoring of employees in occupational health aims at the early detection of signs 
of reduced health or diminished work functioning, to then be followed by appropriate 
interventions to improve health or work functioning. This is called a Workers’ Health 
Surveillance (WHS). In order to be effective, the WHS should be designed based on evi-
dence obtained from the occupation of interest, so that it is relevant to the job-specific 
nature of work demands and health effects.

Hospital physicians (medical specialists and medical residents) are faced with con-
text-specific occupational demands threatening their health and work functioning. 
The presence of psychological and/or physical health complaints not only affects the 
individual, but can also influence the quality of patient care, and subsequently threaten 
patient safety. A job-specific WHS for hospital physicians, when perceived as being 
feasible and acceptable, can serve as an occupational health strategy to safeguard and 
maintain good workers’ health and quality of care.

Therefore, the aim of this thesis was to develop and implement a job-specific WHS for 
hospital physicians, which led to the following two objectives:

i. To provide evidence for a job-specific WHS for hospital physicians; and
ii.  To evaluate whether the developed job-specific WHS for hospital physicians is 

feasible and acceptable. 
To address these objectives, the following research questions were formulated:

1.  What are the occupational demands and work-related health effects, and 
resulting work functioning effects, of hospital physicians?

2. What are the steps necessary to create the content of the job-specific WHS?
3. Is the new job-specific WHS feasible and acceptable?
4. What are the care needs of future hospital physicians?

1. What are the occupational demands and work-related health effects, and 
resulting work functioning effects, of hospital physicians?
To provide an evidence base for a job-specific workers’ health surveillance for hospital 
physicians, insight into the occupational demands, work-related health effects and 
resulting work functioning effects is required. To gather information concerning the 
psychological health effects among hospital physicians, Chapter 2 addresses the prev-
alence of several common mental disorders. Using an online questionnaire, all hospital 
physicians and medical residents of one academic medical centre (N=958) were invited 
to participate in order to assess the prevalence of burnout, work-related fatigue, stress, 
posttraumatic stress disorder (PTSD), anxiety and depression. Based on 423 completed 
questionnaires, prevalence rates among hospital physicians are as follows: burnout 
6%, work-related fatigue 42%, stress complaints 15%, PTSD 15%, anxiety complaints 
24% and depression 29%. In order to investigate whether having a psychological 
health effect is related to reporting reduced work functioning, the association between 
the presence of a mental health problem and perceived current work ability is also 
addressed in this chapter. Compared to hospital physicians without a mental health 



145

SUMMARY

problem, those with scores indicative of having a mental health problem are between 
4- and 14-fold more likely to report their current work ability as insufficient compared 
to their work ability in their best period (score ≤ 5, scale 0-10). Thus, the presence of 
psychological health effects increases the odds of reduced work ability, which in turn 
can negatively affect working performance and increases the risk for long-term sickness 
absence.  

Knowledge concerning physical occupational demands and physical health is 
addressed in Chapter 3. In addition, the perceived relation between physical occupa-
tional demands and physical health on the one hand, and perceived work functioning 
on the other hand is investigated. Physical job demands are addressed by quantifying 
them in terms of duration, frequency and intensity by performing a hierarchical task 
analysis at the workplace as well as by using an online questionnaire to ask whether 
hospital physicians have felt seriously bothered in work functioning by any of several 
physical occupational demands or physical health effects in the previous few weeks. 
The hierarchical task analysis is executed by performing 126 on-site observations with 
medical residents of different medical specialties, which are used to examine daily 
demands. Surgeons are compared to (other) hospital physicians. During an average 
working day, hospital physicians spent more time sitting than standing (6 vs. 3 hours) 
compared to surgeons (4 hours each). Surgeons make fine repetitive movements for 
a significantly longer period (80 minutes) compared to other hospital physicians (3 
minutes), while the latter work significantly longer at a computer compared to surgeons 
(104 vs. 73 minutes). Compared to the other hospital physicians, a larger proportion of 
surgeons find their work physically strenuous (41 vs. 14% respectively), feel seriously 
bothered by making prolonged repetitive movements (35 vs. 18%), by working in 
uncomfortable or exhausting postures (73 vs. 27%) and by using hand tools (8 vs. 3%). 
For both groups, the most frequently reported physical complaints are located in the 
neck (29-35%), upper and lower back (14-25%) and shoulder (15-23%) region. Except for 
physical complaints in the hip region, at least half of the surgeons who report long-
standing physical complaints in other bodily regions frame these complaints as being 
work-related. In addition, at least one in every three surgeons who report physical 
complaints in the shoulder, forearm, wrist/hand and knee region indicates that these 
complaints impair their work functioning. The majority of surgeons (86%) and other hos-
pital physicians (79%) indicate that their physical state rarely makes it difficult to cope 
with the physical occupational demands. On the other hand, 14% of the surgeons and 
21% of other hospital physicians still indicate that their physical state makes it difficult 
to cope occasionally with the physical occupational demands. 

Taken together, including the results of a systematic literature study (Appendix 
Chapter 4) used to complete this evidence base, hazardous occupational demands 
of hospital physicians include physical work demands, psychosocial work demands, 
exposure to biological and chemical substances, exposure to emotionally demanding 
situations, and exposure to noise and radiation. Hospital physicians experience physical 
health complaints, mainly in the upper extremity region, of which a considerable 
proportion is framed as being work-related and is said to impair their work functioning. 
Psychological health complaints are also prevalent among hospital physicians, with 
prevalence rates varying from 6% for burnout to 42% for work-related fatigue. 
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2. What are the steps necessary to create the content of the job-specific WHS?
After having provided an evidence base for the hazardous occupational demands, 
work-related health effects and resulting work functioning effects of hospital physi-
cians, the following step consists of developing decision trees for the different types 
of occupational demands. These aim to establish whether or not to consider inclusion 
of work-related health effects known to be related to job demands or whether or not 
to consider inclusion of aspects of health that reflect insufficient health requirements 
of the individual hospital physician to meet the demands of the job. To make a final 
decision on inclusion or exclusion, a-priori decision rules are followed that use the infor-
mation resulting from the questions of the decision trees. These decision rules take into 
account the prevalence and the impact of the health- or work-functioning effect and, 
regarding the psychological exposures, the prevalence of an emotionally demanding 
situation. To complete the content of the job-specific WHS, targeted advice and/or 
interventions were selected from guidelines and literature.

The resulting job-specific WHS for hospital physicians consists of a questionnaire and 
biometric tests to assess the following physical and psychological health requirements: 
no impairments due to musculoskeletal disorders, sufficient vision, sufficient hearing, 
recent exposure to hazardous substances (with effects to skin and respiratory tract), 
recent exposure to bodily material of patients to check the taken procedures, alertness 
and judging ability (which includes exposure to emotionally demanding situations (such 
as violence or abusive behaviour), psychological health complaints, drug use, alcohol 
consumption, sleepiness and work-related fatigue), work ability, and risk for cardiovas-
cular diseases. In addition, the job-specific WHS provides the occupational physician 
(and his/her assistant) with a protocol guiding the procedure for performing the 
biometric tests as well as with an intervention protocol guiding the process of providing 
individual feedback on the results to the individual hospital physician and, when appli-
cable, giving advice or providing an intervention. The interventions proposed in the 
intervention protocol are mainly based on existing evidence-based literature and inter-
national guidelines. They are directed at increasing the personal abilities or capacities 
of the individual to cope with the occupational demands, or they consist of (ergonomic) 
measures or medication or act on the individual organisation of work interaction.

3. Is the new job-specific WHS feasible and acceptable?
To investigate to what extent the developed job-specific WHS for hospital physicians 
is perceived feasible and acceptable, Chapter 5 describes the results of the feasibility 
study. The study consists of a pilot implementation and process evaluation with all 
involved stakeholders of three medical specialties: the hospital physicians, the medical 
managers of the three medical specialties, an occupational physician and an occupa-
tional physician’s assistant. 
Feasibility is defined as the extent to which the job-specific WHS is implemented as 
planned and proposed, and is investigated by identifying the received and delivered 
dose, success factors and potential obstacles. A total of 35 hospital physicians (38% 
of 93 invited) agreed to participate, of which 32 (34%) completed the WHS and 30 
completed the written evaluation. Regarding the received dose, 91% (32 of 35) of the 
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hospital physicians completed the questionnaire, performed the medical test and 
consulted the occupational physician to receive feedback on their results. On almost all 
occasions (92%), the occupational physician gave advice or suggested an intervention 
when it was required based on the results of the individual hospital physician. The per-
ceived benefits of taking part in the WHS are labelled as a success factor, as well as the 
proximity and the flexibility of the occupational health service and the clear communi-
cation to the hospital physicians. The workload of the occupational physician’s assistant 
is considered an obstacle. Offering an online questionnaire instead of a paper-and-
pencil form is suggested as a suitable change to reduce the workload.

Acceptability is assessed by asking whether a future WHS is considered desirable 
and feasible by the stakeholders involved. Therefore all stakeholders are asked about 
their appreciation of both the current WHS as well as a future WHS and they are asked 
whether they intend to participate in or facilitate a future WHS (in the case of the occu-
pational physician, his assistant and the medical directors of the medical specialties). 
Additionally, hospital physicians and medical residents are asked whether they expect 
the WHS to positively affect i) their general health; ii) their work functioning; and iii) 
their long-term work ability. Both the current WHS and the ability to participate in a 
future WHS are appreciated with a mean score of 8 (scale 0-10, ranges 6-10 and 3-10, 
respectively). The majority of hospital physicians (28/30) intend to participate in a future 
WHS when offered. Most of them believe that participation benefits their general 
health (24/29), work functioning (20/29) and long-term work ability (22/29). The medical 
directors are satisfied with the current WHS and suggest maintaining this organisation 
in the future, but they doubted the long-term effectiveness of the WHS on work-related 
health and work ability. Overall, the job-specific WHS for hospital physicians was found 
to be feasible and acceptable. 

4. What are the care needs of future hospital physicians?
As the general perceived attitude of current hospital physicians regarding their own 
healthcare needs and healthcare behaviour is thought to be a potential obstacle for 
maintaining and/or improving good work-related health by implementing the WHS, 
specific consideration is given to investigating the attitudes of the future hospital 
physicians regarding their own healthcare needs and behaviour. Chapter 6 describes 
to what extent future hospital physicians (divided into three groups: medical students, 
clinically active students and recently graduated hospital physicians) have current care 
needs, and anticipate for future care needs, to what extent they worry about their 
current health status, and in what ways future hospital physicians would like to receive 
advice and support to maintain good work-related health in the future. As part of the 
third wave of a cohort study among medical students, an online questionnaire was sent 
to medical students of two medical schools in the Netherlands to gather information. 
Complete data on 647 respondents have been available for analysis.

Relatively few future hospital physicians (27%) express serious worries about their 
current health status, while a larger proportion indicate that they currently need care 
regarding psychological (42%) or physical (40%) complaints. Regarding future care 
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needs, more than half of the future hospital physicians (52%) would consider addressing 
their care needs if a future WHS were to be offered. There is no association between 
having worries about their current health and their anticipated future health care needs. 
Despite having few worries about their current health status, they would consider taking 
part in a future WHS. Reasons for considering following a future WHS are a perceived 
positive contribution of following a WHS to their own and patient safety, to the quality 
of their work and to improving or maintaining good health. Concerns regarding the 
consequences for their employment or for their health status are some examples of 
explanations of a minority (12%) of future hospital physicians that indicate they would 
not follow a WHS if offered in the future. A trend seems apparent that as medical career 
progresses, both current and future care needs decrease.
 
If a WHS were to be offered in the future, the majority of future hospital physicians 
would prefer receiving feedback on their results by email (54%) or through a face-
to-face feedback consultation with the occupational physician (51%). The preferred 
locations for receiving any interventions are their own teaching hospital (68%) or a 
professional’s practice outside the hospital (34%). 
 
From this study, it can be concluded that despite having few worries about their current 
health, there is a clear need for prevention and treatment of work-related health 
complaints among future hospital physicians. This might reflect a significant difference 
between experiencing health complaints and actually worrying about them and their 
potential negative consequences on others, which calls for better education on the 
potential negative effects of a reduced health status on work functioning and patient 
safety.
 

Chapter 7 describes the main findings, methodological considerations, implications of 
findings, and recommendations for practice and research. 
In answer to the first research question, an evidence base of occupational demands, 
work-related health effects and resulting work functioning problems for hospital 
physicians was established. Developing decision trees for the different occupational 
demands, followed by using a-priori decision rules to decide on inclusion of the related 
health effects concluded by selecting targeted advice or interventions from guide-
lines and literature are described as the necessary steps for deciding the content of 
the job-specific WHS (research question 2). Regarding the third research question, 
the feasibility study revealed that the job-specific WHS was executed as planned and 
proposed and was accepted by the target group. Research question 4 is answered by 
stating that future hospital physicians, despite having few worries about their current 
health, expressed both current and future care needs that can be addressed by periodi-
cally offering the job-specific WHS. 

The next step for the occupational physician is to contact the hospital board of 
directors and the HR department to take the initiative to implement the job-specific 
WHS. The medical directors and hospital boards of directors are recommended to 
implement the WHS as a preventive measure and to integrate hospital physicians’ 
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health and work functioning as a quality indicator of care. Researchers are recom-
mended to evaluate the WHS when it is implemented on a larger scale to investigate 
whether the evidence-based interventions maintain or improve the work-related health 
and work functioning of hospital physicians. Additionally, it is strongly recommended 
to increase the awareness among medical students of the potential negative effects of 
a reduced health status by integrating the subject in the curriculum of medical school. 
Furthermore, implementing strategies and methods to increase the awareness among 
(teaching) hospital physicians of the role model they are and of potential consequences 
of a reduced health status on quality of care and patient safety is recommended. 

SUMMARY
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In het veld van ‘arbeid en gezondheid’ richten professionals zich op diverse aspecten van 
de aan het werk gerelateerde gezondheid. Dat aan het verrichten van werkzaamheden in 
de meeste, zo niet in alle beroepen, in meer of mindere mate risico’s verbonden zijn die 
de gezondheid negatief kunnen beïnvloeden, lijkt evident. Wanneer de gezondheidsef-
fecten echter de vaardigheden die nodig zijn om het werk goed uit te voeren aantasten, 
betekent een verminderde gezondheid ook een verminderde arbeidsprestatie. In het 
geval dat de aan het werk gerelateerde gezondheidseffecten pas laat gesignaleerd en/of 
behandeld worden, dan geldt niet alleen een reeds verstreken periode van verminderd 
functioneren en presteren, maar nemen ook de risico’s op langdurig ziekteverzuim 
toe. Tijdige signalering en aanpak van een verminderde aan het werk gerelateerde 
gezondheid is daarom een vereiste om een werknemer gezond en goed functionerend 
aan het werk te houden. Het zogenaamde Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een 
arbeidsgezondheidkundige strategie die preventief ingezet kan worden voor het tijdig 
opsporen en signaleren van werk gerelateerde gezondheidsklachten of verminderd func-
tioneren, waarna adviezen verstrekt of interventies aanbevolen kunnen worden om de 
gezondheid of het functioneren van de werknemer te behouden of te bevorderen. Echter, 
om binnen een specifiek beroep als effectief preventief instrument te kunnen dienen is 
het van belang dat het PMO wordt gebaseerd op onderzochte en bewezen beroepsspe-
cifieke kenmerken, zodat het PMO aansluit bij de beroepsspecifieke blootstellingen en 
aan het werk gerelateerde gezondheidsklachten. 

Van ziekenhuisartsen (medisch specialisten en artsen in opleiding tot specialist (AIOS)) 
is bekend dat zij in het werk worden blootgesteld aan specifieke factoren in het werk 
binnen de geneeskunde die hun werk gerelateerde gezondheid negatief kunnen 
beïnvloeden. Wanneer de ziekenhuisarts als gevolg hiervan niet of verminderd in staat 
is aan de taakeisen van het werk tegemoet te komen, wordt ook het werk functio-
neren daarmee negatief beïnvloedt. De eventuele aanwezigheid van psychologische 
of fysieke klachten, ongeacht de oorsprong van die klachten, beïnvloedt derhalve niet 
alleen de eigen gezondheid negatief, maar is door een verminderd functioneren van de 
ziekenhuisarts ook een bedreiging voor het leveren van de optimale kwaliteit van zorg. 
Ziekenhuisartsen met een verminderde aan het werk gerelateerde gezondheid vormen 
dus niet alleen een bedreiging voor zichzelf, maar ook voor anderen. Een beroeps-
specifiek PMO, dat binnen de beroepsgroep haalbaar en geaccepteerd is, kan dienen 
als een arbeidsgezondheidkundige strategie die zowel de gezondheid van de zieken-
huisarts als de kwaliteit van zorg voor de patiënt bewaakt en bevordert. Dit bestond 
echter tot nu toe niet. 

Het doel van dit proefschrift is om een op wetenschappelijk bewijs gebaseerd beroeps-
specifiek Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor ziekenhuisartsen te ontwikkelen en 
te implementeren. Hiertoe zijn de volgende twee doelstellingen bepaald:

i.  Het vaststellen van een wetenschappelijke onderbouwde inhoud van een 
beroepsspecifiek PMO voor ziekenhuisartsen;

ii.  Evalueren of het ontwikkelde beroepsspecifieke PMO voor ziekenhuisartsen 
haalbaar en geaccepteerd is.

SAMENVATTING
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Om deze doelstellingen te bereiken, zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd:
1.  Wat zijn de taakeisen en gezondheidseffecten, en de daaraan verbonden 

functioneringsproblemen, in het werk van ziekenhuisartsen? 
2.  Wat zijn de benodigde stappen om tot de inhoud van het PMO te komen?
3.  Is het nieuwe beroepsspecifieke PMO haalbaar en geaccepteerd?
4.  Wat zijn zorgbehoeften van toekomstige ziekenhuisartsen?

1. Wat zijn de taakeisen en gezondheidseffecten, en de daaraan verbonden functi-
oneringsproblemen, in het werk van ziekenhuisartsen?
Om het beroepsspecifieke PMO voor ziekenhuisartsen wetenschappelijk te onder-
bouwen, is inzicht nodig in de specifieke taakeisen, blootstellingen en aan het werk 
gerelateerde gezondheidsklachten en functioneringsproblemen. Deze wetenschap-
pelijke basis is verkregen door middel van diverse onderzoeksmethoden. Naast het 
gebruik van een online vragenlijst en het uitvoeren van een observaties tijdens het werk 
(die staan beschreven in Hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift), is tevens een systema-
tisch literatuur onderzoek uitgevoerd (zie de appendix bij Hoofdstuk 4).

Inzicht in het vóórkomen van psychologische gezondheidseffecten is verkregen door 
alle ziekenhuisartsen van één universitair medisch centrum in Nederland uit te nodigen 
voor deelname aan een online vragenlijstonderzoek (Hoofdstuk 2). Dit online vragen-
lijstonderzoek heeft in breder opzicht het doel gehad om informatie te verzamelen 
ten aanzien van de ervaren belasting en taakeisen in het werk, het vóórkomen van 
diverse gezondheidsklachten, het huidig werkvermogen, het eigen gezondheids-
gedrag en leefstijl en psychosociale aspecten van het werk. Middels deze vragenlijst 
zijn de prevalenties van burn-out, werk gerelateerde vermoeidheid, posttraumatisch 
stresssyndroom, stress, depressie en angst onder ziekenhuisartsen vastgesteld. Ook 
is onderzocht of het hebben van een psychologisch gezondheidseffect gerelateerd 
is aan het rapporteren van een verminderd werk functioneren. Daartoe is bekeken of 
artsen met een psychologisch gezondheidsklacht ook hun eigen huidig werkvermogen 
ten opzichte van het werkvermogen in hun beste periode als onvoldoende rappor-
teren (i.e. een score ≤ 5 op een schaal van 0-10). De gevonden prevalenties van de 
psychologische gezondheidseffecten onder ziekenhuisartsen zijn: burn-out 6%, werk 
gerelateerde vermoeidheid 42%, posttraumatisch stresssyndroom 15%, stress 15%, 
angst 24% en depressie 29%. Daarnaast blijkt dat ziekenhuisartsen waarbij een psycho-
logische gezondheidsklacht aanwezig is een 3,5 tot 13,6 keer grotere kans hebben om 
hun eigen werkvermogen als onvoldoende in te schatten in vergelijking met zieken-
huisartsen zonder psychologische gezondheidsklachten. Ofwel, het hebben van een 
psychologisch gezondheidsklacht vergroot de kans op een verminderd werkvermogen, 
hetgeen op haar beurt kan leiden tot verminderd functioneren en tot een vergroot 
risico op lange-termijn verzuim. 
 
Kennis met betrekking tot fysieke taakeisen in het werk en de prevalentie van fysieke 
gezondheidsklachten is opgedaan in Hoofdstuk 3. Ook is onderzocht wat de ervaren 
relatie is tussen de fysieke taakeisen in het werk en de aanwezigheid van een fysiek 
gezondheidsklacht enerzijds en de ervaren functioneringsproblemen anderzijds. Met 
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andere woorden, ervaren ziekenhuisartsen hinder in het werk van bepaalde fysieke 
taakeisen of fysieke gezondheidsklachten? De fysieke taakeisen zijn in kaart gebracht 
door zowel observaties tijdens het werk uit te voeren en de taakeisen te kwantificeren 
in termen van duur (hoe lang) en frequentie (hoe vaak), als door middel van een vra-
genlijst te onderzoeken van welke fysieke taakeisen een ziekenhuisarts gedurende de 
laatste weken tijdens het werk veel hinder heeft ervaren. Hierbij zijn twee groepen met 
elkaar vergeleken: chirurgen en de groep overige ziekenhuisartsen. Tijdens een gemid-
delde werkdag zitten de overige ziekenhuisartsen in vergelijking met chirurgen relatief 
langer dan dat ze staan (respectievelijk 6 uur en 3 uur versus 4 uur voor beide groepen). 
Chirurgen voeren daarentegen in vergelijking met de overige ziekenhuisartsen signi-
ficant langer repeterende fijn motorische handelingen uit (80 minuten versus 3 minuten 
voor de overige ziekenhuisartsen), terwijl de overige ziekenhuisartsen relatief meer 
tijd spenderen achter hun computer in vergelijking met de chirurgen (104 minuten 
versus 73 minuten). In vergelijking met de overige ziekenhuisartsen vindt een groter 
deel van de chirurgen het werk fysiek inspannend (41% versus 14%) en ervaart hinder in 
de uitvoer van het werk door het maken van langdurige, herhaalde bewegingen (35% 
versus 18%), van het moeten werken in oncomfortabele en uitputtende houdingen 
(73% versus 27%) en van het gebruik van handgereedschappen (8% versus 3%). Beide 
groepen rapporteren de meeste gezondheidsklachten rond de nek (29-35%), in de 
onder- en bovenrug (14-25%) en in de schouderregio (15-23%). Met uitzondering van 
de ervaren klachten in de heup, geeft meer dan de helft van de chirurgen aan dat de 
overige klachten die zij ervaren werk gerelateerd zijn. Daarnaast geeft minsten één 
derde van de chirurgen die klachten rapporteren in de knie-, schouder-, onderarm- 
en hand/pols regio aan dat de klachten hen beperken in het uitvoeren van het werk. 
Hoewel het merendeel van de chirurgen (86%) en overige ziekenhuisartsen (79%) aan 
geeft dat hun fysieke gesteldheid het hen zelden moeilijk maakt om te gaan met de 
fysieke taakeisen van hun werk, geeft nog steeds 14% van de chirurgen en 21% van de 
overige ziekenhuisartsen aan dat zij hier wel degelijk moeite mee hebben. 

2. Wat zijn de benodigde stappen om tot de inhoud van het PMO te komen?
Tot dusver is beschreven hoe op basis van een multi-methode aanpak bestaande uit 
een online vragenlijstonderzoek, het uitvoeren van observaties tijdens het werk en een 
systematisch literatuuronderzoek (waarvan een deel in hoofdstuk 2 en 3 van dit proef-
schrift beschreven staat) is onderzocht welke specifieke taakeisen, blootstellingen, werk 
gerelateerde gezondheidseffecten – en daaraan verbonden functioneringseffecten 
– binnen het werk van ziekenhuisartsen aanwezig zijn. Echter, hoe kom je nu op basis 
van al deze informatie tot de inhoud van een beroepsspecifiek PMO? Welke aspecten 
neem je wel op in het PMO en welke niet? Hoe ziet het PMO voor ziekenhuisartsen er 
dan uiteindelijk uit? Het beantwoorden van deze vragen is met name relevant, omdat 
je de ziekenhuisartsen uiteindelijk in het PMO niet wilt blootstellen aan een overvloed 
aan vragen en medische testen, waarbij de kans bestaat dat een deel van die vragen 
of medische testen geen enkele relatie of relevantie heeft tot de aan het werk gerela-
teerde gezondheid of het werk functioneren. 
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De eerste stap in dit proces is het opstellen van een beslisboom geweest. Voor de 
verschillende beroepsspecifieke taakeisen en blootstellingen (psychologisch, fysiek, 
biologisch, chemisch en fysisch) is een aparte beslisboom opgesteld met als doel te 
kunnen vaststellen welke werk gerelateerde gezondheidseffecten of overige klachten, 
waarvan bekend is dat ze een gevolg kunnen zijn van de taakeisen of waarvan bekend 
is dat ze leiden tot een verminderd functioneren omdat de ziekenhuisarts niet in staat 
is om aan de taakeisen van het werk te kunnen voldoen, in aanmerkingen komen voor 
opname in het PMO. Om de uiteindelijke keuze voor in- of exclusie in het PMO te 
maken zijn op voorhand een aantal beslisregels opgesteld en gevolgd. Deze beslis-
regels maken gebruik van de informatie die uit de verschillende beslisbomen naar 
voren is gekomen en houdt rekening met twee factoren: de prevalentie en de ernst van 
het gezondheidseffect of het daaraan gerelateerde functioneringsprobleem. Wanneer 
het een psychologische blootstelling betrof is tevens de prevalentie van een emoti-
oneel belastende situatie meegenomen. 

Het wetenschappelijk gefundeerde, beroepsspecifieke PMO voor ziekenhuisartsen dat 
hieruit is ontstaan, bestaat uit het afnemen van een vragenlijst en het ondergaan van 
een aantal biometrische onderzoeken, gevolgd door een individueel feedback gesprek 
met een bedrijfsarts. Met behulp van de vragenlijst en de biometrische onderzoeken 
worden de volgende fysieke en psychologische belastbaarheidseisen in kaart gebracht: 
beperkingen door klachten aan het bewegingsapparaat, voldoende gezichtsvermogen, 
voldoende gehoorvermogen, blootstelling aan schadelijke stoffen (zowel via de huid 
als via de longen), blootstelling aan biologisch materiaal, waakzaamheid en oor-
deelsvermogen (waartoe behoren: blootstelling aan emotioneel belastende situaties, 
psychologische gezondheidseffecten als stress, angst en depressie, medicijngebruik, 
alcoholgebruik, slaapbehoefte en werk gerelateerde vermoeidheid), werkvermogen en 
risicofactoren voor het optreden van hart- en vaatziekten. Daarnaast is zowel een hand-
leiding voor de bedrijfsarts (en zijn/haar assistent(e)) gemaakt dat ter ondersteuning 
dient van de uitvoer van de biometrische onderzoeken, als een interventieprotocol, 
waarin de bedrijfsarts een overzicht vindt van de resultaten en gegevens van de indi-
viduele ziekenhuisarts en een daarbij behorend overzicht van passende adviezen of 
interventies. De interventies zijn gebaseerd op bestaande literatuur en (inter)nationale 
richtlijnen. De interventies kunnen gericht zijn op het vergroten van de belastbaarheid 
van de ziekenhuisarts om aan de taakeisen te kunnen voldoen, op het nemen van (ergo-
nomische) maatregelen of medicatie en/of op de interactie tussen de werknemer en de 
eisen en/of omstandigheden van het werk. 

3. Is het nieuwe beroepsspecifieke PMO haalbaar en geaccepteerd?
Voordat in een later stadium onderzocht kan worden of het beroepsspecifieke PMO 
voor ziekenhuisartsen daadwerkelijk bijdraagt aan het behouden en bevorderen van de 
aan werk gerelateerde gezondheid, is eerst middels een haalbaarheidsstudie nagegaan 
in hoeverre het PMO binnen de betreffende populatie haalbaar is en geaccepteerd 
wordt. De haalbaarheidsstudie is vormgegeven door een pilot-implementatie van 
het PMO uit te voeren bij drie medisch specialismen (chirurgie, radiotherapie en 
gynaecologie/verloskunde) in één universitair medisch centrum, gevolgd door een 
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proces evaluatie met alle betrokken belanghebbenden (de ziekenhuisartsen van de 
drie medisch specialismen, de betrokken afdelingshoofden, de bedrijfsarts en zijn 
assistente). Bij de haalbaarheidsstudie is gebruik gemaakt van schriftelijke evaluatiefor-
mulieren en semigestructureerde interviews om de benodigde informatie te verkrijgen.

Middels de pilot-implementatie is de haalbaarheid van het PMO onderzocht, gedefi-
nieerd als de mate waarin het PMO werd uitgevoerd zoals gepland en bedoeld. Daarbij 
is gekeken naar bevorderende en belemmerende factoren, maar ook naar het aantal 
ziekenhuisartsen dat daadwerkelijk deelneemt aan het PMO en naar de vraag of de 
ziekenhuisartsen, wanneer op basis van hun resultaten van toepassing, daadwerkelijk 
één of meerdere adviezen van de bedrijfsarts, passend bij die resultaten, hebben 
ontvangen. Na een uitnodiging te hebben ontvangen om deel te nemen aan het PMO, 
hebben 35 van alle ziekenhuisartsen van de betrokken medische specialismen (38% 
van de 93 uitgenodigden) aangegeven deel te willen nemen aan het PMO, waarvan er 
uiteindelijk 32 daadwerkelijk hebben deelgenomen (34%) en 30 van hen het evaluatie-
formulier hebben ingevuld. Bijna alle ziekenhuisartsen (91%) die hebben aangegeven 
deel te willen nemen, hebben daadwerkelijk de vragenlijst ingevuld en de biometrische 
onderzoeken ondergaan. Een ieder van deze ziekenhuisartsen is vervolgens bij de 
bedrijfsarts geweest voor een individuele terugkoppeling van de resultaten en, waar 
van toepassing, voor de daarbij behorende aanbevolen adviezen of interventies. Bijna 
altijd (92%) heeft de bedrijfsarts een advies of interventie gegeven wanneer dat op 
basis van de resultaten te verwachten was. De veronderstelde positieve bijdrage van 
deelname aan het PMO is genoemd als één van de succesfactoren. Als succesfactoren 
zijn verder de bereikbaarheid en flexibiliteit van de bedrijfsarts alsmede de heldere 
communicatie naar de ziekenhuisartsen genoemd. Daarentegen is  met name de 
werkdruk van de assistente van de bedrijfsarts benoemd als een belemmerende factor. 
Het gebruik van een digitale vragenlijst is als suggestie genoemd om deze werkdruk 
te verlagen, omdat wordt verwacht dat de verwerking hiervan in vergelijking met een 
papieren vragenlijst minder tijdrovend is.
 
De proces evaluatie heeft inzicht gegeven in de acceptatie van het PMO: wordt een 
toekomstig PMO door alle belanghebbenden haalbaar en wenselijk geacht? Daartoe 
is de belanghebbenden gevraagd naar hun waardering van zowel het huidige PMO 
als een, indien wenselijk, toekomstig PMO en naar de intentie om in de toekomst aan 
het PMO deel te nemen (en/of dit te faciliteren, in het geval van de bedrijfsarts, zijn 
assistente en de leidinggevenden). De ziekenhuisartsen zijn zeer positief over zowel 
hun deelname aan het huidige PMO als de mogelijkheid eventueel in de toekomst deel 
te kunnen nemen aan een PMO (beiden werden gewaardeerd met een cijfer 8 op een 
schaal van 0-10). De meeste ziekenhuisartsen (93%) geven aan te willen deelnemen aan 
een eventueel in de toekomst aangeboden PMO. De hoofden van de drie betrokken 
medisch specialismen geven eveneens aan tevreden te zijn met de organisatie van het 
huidige PMO, maar het faciliteren van een PMO in de toekomst is minder zeker, omdat 
de lange termijn opbrengsten van het aanbieden van een PMO met betrekking tot de 
werk gerelateerde gezondheid en het werkvermogen hen nog niet overtuigen.  
Tevens is aan alle ziekenhuisartsen gevraagd wat hun verwachtingen van het PMO zijn 
ten aanzien van de bijdrage die deelname aan het PMO kan leveren aan i) de algemene 
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gezondheid, ii) het werk functioneren en iii) het lange termijn werkvermogen. De 
meesten verwachten dat deelname aan het PMO bijdraagt aan de eigen gezondheid 
(83%), aan het werk functioneren (69%) en aan het werkvermogen op lange termijn (76%). 
Na het uitvoeren van deze haalbaarheidsstudie, is geconcludeerd dat het huidige 
beroepsspecifieke PMO voor ziekenhuisartsen haalbaar en geaccepteerd is. 

4. Wat zijn zorgbehoeften van toekomstige ziekenhuisartsen?
Ondanks de positieve uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek, wordt de 
algemene houding van ziekenhuisartsen ten aanzien van de eigen zorgbehoeften en 
het eigen zorggedrag gezien als een mogelijk belemmerende factor in het succesvol 
en effectief uitrollen van het PMO in de toekomst. Om die reden is ook onderzocht 
hoe de toekomstige ziekenhuisartsen aankijken tegen de eigen zorgbehoeften en het 
eigen zorggedrag. Daartoe is een online vragenlijstonderzoek uitgezet onder medisch 
studenten, de toekomstige ziekenhuisartsen. Vragen gingen over hun huidige zorgbe-
hoeften, in hoeverre zij zich op dit moment zorgen maken over hun gezondheid en hoe 
zij hun toekomstige zorgbehoeften inschatten. Er is ook onderzocht of er een relatie 
bestaat tussen de zorg over de eigen gezondheid op dit moment en het anticiperen 
op zorgbehoeften in de toekomst. Ofwel, als toekomstige ziekenhuisartsen zich op dit 
moment zorgen maken over hun gezondheidstoestand, geven ze dan ook aan in de 
toekomst behoefte te hebben aan zorg? Tenslotte is bij hen geïnformeerd naar de wijze 
en de locatie waarop zij de feedback op hun resultaten willen ontvangen, mocht hen in 
de toekomst een PMO worden aangeboden. De 647 deelnemers zijn verdeeld in drie 
groepen: medisch studenten in hun 3e of 4e jaar, medisch studenten die coschappen 
lopen (5e en 6e jaar) en net afgestudeerde basisartsen. 
 
Een kwart van de toekomstige ziekenhuisartsen (27%) geeft aan zich op dit moment 
zorgen te maken over de huidige gezondheid, terwijl een grotere groep aangeeft 
behoefte te hebben aan zorg voor hun eigen huidige psychologische (42%) of fysieke 
(40%) klachten. Als toekomstige zorgbehoeften geeft de helft (52%) van de toe-
komstige ziekenhuisartsen aan deelname aan het PMO te overwegen wanneer dit 
aangeboden zou worden. Er is geen significant verband gevonden tussen het wel 
of niet zorgen maken over de gezondheidstoestand op dit moment en toekomstige 
zorgbehoeften. Ofwel, ondanks dat niet veel deelnemers zich zorgen maken over de 
huidige gezondheid, overwegen veel deelnemers in de toekomst wel deelname aan 
het PMO. Redenen om in de toekomst aan het PMO deel te nemen zijn de verwachte 
positieve bijdrage van deelname aan hun eigen en aan patiënt veiligheid, aan de kwa-
liteit van het werk en aan behoud en bevordering van de eigen gezondheid. Een klein 
deel (12%) overweegt niet deel te nemen, waarbij o.a. de angst voor eventuele conse-
quenties van deelname voor het dienstverband als reden wordt benoemd. 
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Wanneer in de toekomst een PMO zou worden aangeboden, dan ontvangt het 
merendeel van de toekomstige ziekenhuisartsen de feedback op hun resultaten bij 
voorkeur per e-mail (54%) of via een consult bij de bedrijfsarts (51%). Het eigen oplei-
dingsziekenhuis wordt door de meesten (68%) als voorkeurslocatie voor het ontvangen 
van de resultaten benoemd, gevolgd door de praktijk van een professional buiten het 
eigen ziekenhuis (34%). 
 
Deze studie geeft aan dat er een grote behoefte is aan zorg op dit moment, ondanks 
dat men zich weinig zorgen maakt over de eigen huidige gezondheidstoestand. Dit 
reflecteert mogelijk een verschil tussen het enerzijds hebben van klachten en het 
anderzijds zorgen maken over deze klachten en de mogelijke negatieve consequenties 
voor anderen. Voorlichting en educatie over de mogelijke negatieve gevolgen van een 
verminderde gezondheid op het werk functioneren en patiënt veiligheid wordt daarom 
sterk geadviseerd. 
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Conclusies en aanbevelingen

In dit proefschrift is op basis van een wetenschappelijke onderbouwing een beroeps-
specifiek PMO  voor ziekenhuisartsen ontwikkeld. Dit PMO bestaat uit een onderzoek 
bij de Arbodienst, gevolgd door een individueel consult bij een bedrijfsarts ter 
bespreking van de resultaten en, indien van toepassing, het ontvangen van een advies 
of interventie. Op basis van de pilot-implementatie wordt geconcludeerd dat het PMO 
in deze vorm haalbaar en geaccepteerd blijkt.

Naar aanleiding van deze resultaten wordt aan de praktijk (Raden van Bestuur, 
hoofden van divisies/afdelingen en betrokken Arbodiensten) ten zeerste aanbevolen 
het beroepsspecifieke PMO voor ziekenhuisarts in te zetten als preventief instrument 
ter bewaking en bevordering van de gezondheid en het functioneren van ziekenhuis-
artsen, omdat het, naast aandacht voor de gezondheid van ziekenhuisartsen, een grote 
bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. Daarom wordt 
Raden van Bestuur tevens aanbevolen de gezondheid van artsen een indicator te laten 
zijn voor de algehele vaststelling van kwaliteit van zorg. 

Een toenemende bewustwording van de mogelijk negatieve gevolgen van een vermin-
derde gezondheid van de ziekenhuisarts op het leveren van kwaliteit van zorg is echter 
een vereiste om een en ander tot stand te doen komen. De onderwijskundigen die 
het medisch curriculum opstellen wordt derhalve geadviseerd deze bewustwording te 
stimuleren door het onderwerp expliciet te verwerken in het curriculum van medisch 
studenten. Vanwege het rolmodel dat ziekenhuisartsen die onderwijs geven vormen, 
wordt tevens geadviseerd strategieën te ontwikkelen die hen van dit rolmodel bewust 
maakt en hen ondersteunt in het bieden van goed onderwijs middels professioneel 
gedrag. 

De Arbodiensten worden aangespoord om het PMO op bredere schaal te imple-
menteren, waarbij wordt geadviseerd te onderzoeken in hoeverre de in het PMO 
opgenomen interventies in de praktijk daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van 
de werk gerelateerde gezondheid en het werk functioneren van de ziekenhuisartsen op 
de langere termijn. 
 
Wat betreft toekomstig onderzoek wordt geadviseerd bij grootschalige implementatie 
van het PMO te onderzoeken in hoeverre de in het PMO opgenomen wetenschappe-
lijke onderbouwde adviezen en interventies daadwerkelijk bijdragen aan het behouden 
of vergroten van de werkgerelateerde gezondheid en het werk functioneren van artsen. 
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