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Major Depressive Disorder (MDD) is a major public and occupational health problem, which is 

associated with a high burden to patients, families and society. In the Dutch working population, 

annually more than 5% are affected and of those half are on sick leave. Once on sickness absence, 

MDD is associated with long term sickness absence, with on average 100-200 days and an 

increased risk for disability pension. Work characteristics affect the aetiology of depression i.e. 

high work demands, low decision latitude, low support and low occupational resources. Although 

work circumstances may contribute to the aetiology of depression, positive circumstances may 

also reinforce recovery. Return to work (RTW) therefore is not only of societal interest but is also 

of health and personal interest.

To improve health outcomes and return to work, we developed an occupational therapy 

intervention (OT) in the late 1990’s, which was improved in 2000, and is assessed in this thesis. 

For a better understanding of the RTW process after sick leave due to MDD we also assessed 

perceived promoting and impeding factors on RTW. Because usual strategies on RTW do not 

fit completely for employees with a non-western background, we assessed the similarities and 

differences on perceived promoting factors for RTW between a western (the Netherlands) and 

non-western culture (Suriname). Finally, once on RTW and recovered from MDD, the level of 

functioning and predictors for impaired function were also part of our interest.

Chapter 2 describes the result of the addition of occupational therapy to treatment as usual on 

work and health outcomes. Employees on sick leave due to MDD, with at least a MDD duration 

of three months (mean 7.7 months, SD 4.0-13.5) or  sickness absence for at least 8 weeks (median 

4.8 months, IQR 2.6-10.1) were randomised to treatment as usual (TAU, n=39) and TAU plus 

occupational therapy (TAU+OT, n=78). Work, health and intermediate outcomes were evaluated 

at baseline and 6, 12, and 18 months follow up. Analyses revealed no significant benefit of 

adjuvant OT for improving time to partial (p=0.14) or full RTW (p=0.79). However, adjuvant OT 

did increase long-term depression recovery (MDD in remission, p=0.05), improved sustainable 

remission (p=0.04) and long term return to work in good health (i.e. full return to work while being 

remitted from MDD, p=0.02). No significant intermediate outcomes were found in work related 
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coping and self-efficacy. It was concluded that although adjuvant OT was not significantly more 

effective than TAU in improving overall work participation, it did increase depression recovery 

and the probability of returning to work in good health in a highly impaired population.

Chapter 3 describes the perceived promoting factors for RTW in employees on sick leave due 

to MDD. With concept mapping procedure employees, supervisors and occupational physician 

(n=32) generated 60 statements on the question: ‘Which factors (work -, personal - and other 

characteristics) have supported return to work (or expanding work) in patients suffering from 

depression?”. The clustering and prioritising procedure yielded a three meta-cluster and eight 

cluster solution. The first meta-cluster “Work” comprised three clusters: ‘Adaptation of work’, 

‘Understanding and support in the workplace’ and ‘Positive work experiences’. The second 

meta-cluster “Person” comprised four clusters: ‘Positive and valid self-perception’, ‘Competence 

in self-management’, ‘Positive level of energy’ and ‘Supportive home environment’. The third 

meta-cluster “Healthcare” comprised one cluster: ‘Supportive healthcare’. Results reveal that a 

wide range of factors improve RTW. Although stakeholders in general agreed on importance of 

meta-clusters and clusters, differences emerged in some statements. These differences pertain to 

perspectives of stakeholders.

Chapter 4 describes the perceived impeding factors for RTW in employees on sick leave with 

MDD. We examined if impeding factors are the same as the absence or the opposite of promoting 

factors, and also if other factors are involved. With the concept mapping procedure, participants 

(patients, supervisors and occupational physicians; n=32) yielded 60 statements on the question 

“Which factors (work, personal and/or other factors) have contributed to the fact that you have 

(or your employee/patient has) not been able to return-to-work within one year of being on sick 

leave”. The prioritising and clustering step by participants (n=38) yielded a three meta-clusters 

and eight clusters solution as best fit. The first meta-cluster “Person” comprised four clusters: 

‘personality/coping problems’, ‘Symptoms of depression and comorbid (health) problems’, 

‘Employee feels misunderstood’ and ‘Resuming work too soon’. The second meta-cluster “Work” 

comprised three clusters: ‘Troublesome work situation’, ‘Too little support at work’ and ‘Too 
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little guidance at work’.  The third meta-cluster “Healthcare” comprised two clusters: ‘Insufficient 

mental healthcare’ and ‘Insufficientcare from occupational physician’. The highest number of 

statements ranked as important, pertained to the clusters ‘Symptoms of depression and comorbid 

(health) problems’ and ‘Personality / coping problems’ and ‘Insufficient mental healthcare’. The 

opposite of perceived promoting factors were indeed found as impeding factors, but also additional 

factors were found, in particular factors that pertain to the clusters “Personality/coping problems” 

and “Symptoms of depression and comorbid health problems”. 

Chapter 5 describes similarities and differences in perceived promoting factors for RTW between 

Dutch and Surinamese stakeholders. For this purpose we also carried out our concept mapping 

study on promoting factors for RTW in Suriname. Surinamese stakeholders (n=39) yielded 70 

statements. Prioritising and clustering session (n=49) resulted in a largely comparable framework 

of three meta-clusters and 8 clusters. Differences can be traced back to the interpretation of the 

meta-clusters. In the Dutch study the emphasis in the meta-cluster “Person” is on the employee’s 

personal development, while in the Surinamese study it is on being accepted and respected within 

a group of colleagues. In the second meta-cluster “Work” in the Dutch study, the emphasis is on 

a supervisor who creates a stepwise RTW plan in consultation with the employee, while in the 

Surinamese study the emphasis is on the supervisor’s responsibility to create a RTW plan, with 

respect to employee’s safety, social position and career opportunities. In the third meta-cluster 

“Healthcare” in the Dutch study, the emphasis is on professional support while in the Suriname 

study it is on employee’s inner strength, professional’s ability to mediate, and support gained by 

spiritual beliefs and social network. Findings reveal differences in perceived promoting factors for 

RTW which may subsequently affect the RTW process. 

Chapter 6 describes the level of work functioning and its negative predictors, among employees 

(n=68) recovered from depression (HDRS<7) and who returned to work for almost their original 

contract hours (92%). On average employees showed impaired work functioning as assessed with 

the work limitations scale and the need for recovery scale. One-third reached the level of increased 

risk for recurrence of sickness absence and impaired health outcomes. Personality factors were 
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the strongest predictors of this impairment, followed by work and health factors. After backward 

elimination only a passive reaction coping style remained as predictor. Results underline the need 

for support to improve work functioning in particular for those with persistent impaired work 

functioning and passive reaction coping style.

In Chapter 7 the main findings of this thesis are discussed. Addition of OT does improve health 

outcomes, but it does not improve RTW outcomes for employees on sickness absence due to 

MDD in general, although it may improve RTW for those on short term sickness absence. Because 

there may be a difference between interventions needed for those on short term sickness absence 

(<3months), compared to those vulnerable for- or on long term sickness absence (>3 months), we 

recommend a stepped care approach. Selection should be offered by a multidisciplinary approach. 

This may contribute to a proper analysis, but may also improve cooperation. Further research 

should asses the additional value of a stepped approach.

Different health, personal and work factors affect RTW. These factors, both promoting and impeding, 

should be assessed during RTW in order to promote RTW, but also to prevent an impeding RTW. 

These factors can be used as a checklist, supporting guidance for RTW. The factors and perceived 

difference in importance by stakeholders should be discussed, in order to improve cooperation and 

effectiveness of the interventions. In addition, employees with a non-western background may 

have a different perception on factors that promote their RTW which western stakeholders are not 

familiar with. Because interventions are more effective when they match the employee’s background, 

supervisors, occupational physicians or other professionals involved in the RTW process, should be 

aware of these differences and take those into account in their RTW strategy.  Further quantitative 

research is needed on assessing the generalisability of promoting and impeding factors and on the 

additional value of the modification of these factors in the RTW process.

Among employees on RTW in good health (MDD in remission) work functioning may still be 

impaired. A passive reaction coping style is the most important reason for this impairment. There 

is an increased possibility that this affects long term work and health outcomes. Employees with 
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persistent impaired work functioning should be supported in coping with the challenges they 

experience in the work environment. Further assessment should reveal if improved functioning 

also prevents recurrences of sickness absence and MDD.



Samenvatting
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Depressie is een veel voorkomende aandoening. Ruim 5% van de werkende populatie in 

Nederland krijgt er jaarlijks mee te maken en bijna 20% eens in hun leven. Van hen meldt ruim 

de helft zich ziek. Depressie leidt vervolgens veelal tot langdurig verzuim, met verzuimperiodes 

van gemiddeld 100-200 dagen. Ruim een kwart van de mensen lukt het niet om na één jaar het 

werk te hervatten. Depressie leidt ook tot verminderd functioneren. De kosten van verminderde 

productiviteit zijn zelfs groter dan de kosten van verzuim en gezondheidszorgkosten bij elkaar. De 

verminderde productiviteit wordt veroorzaakt door verminderd cognitief, sociaal en emotioneel 

functioneren. Vooral de kosten van verzuim en verminderde productiviteit, maken dat depressie, 

in vergelijking met andere chronische aandoeningen, een ziekte is met één van de hoogste 

maatschappelijke kosten.

Werk heeft ook invloed op het ontstaan en het voortduren van de depressie. Een hoge werkdruk, 

weinig regelruimte, weinig sociale steun en een tekort aan energiebronnen in vergelijking met 

de geleverde inzet, zijn hiervan de belangrijkste oorzakelijke werkfactoren. Echter werk kan 

ook een bijdrage leveren aan het herstel; het geeft o.a. structuur, zingeving en kan fungeren 

als bescherming tegen depressieve klachten. Het hervatten van werk is daarmee van zowel 

maatschappelijk, medisch als persoonlijk belang. 

Op de afdeling ergotherapie, binnen het programma Stemmingsstoornissen van het Academisch 

Medisch Centrum in Amsterdam, hebben we vaak te maken met patiënten met een arbeidscontract. 

De ervaring heeft geleerd, dat het herstellen van de depressieve klachten niet automatisch leidt 

tot hervatten van het werk. Om deze reden werd eind jaren 90 een ergotherapie interventie 

ontwikkeld om deze groep mensen te ondersteunen in het hervatten van het werk. Naar aanleiding 

van bemoedigende onderzoeksresultaten is deze interventie in 2000 aangepast op basis van 

nieuwe maatschappelijke inzichten, resulterend in een interventie van kortere duur en start van 

werkhervatting bij aanvang van deze interventie. 

Werkhervatting na depressie is een complex proces. Om dit proces beter te begrijpen hebben we 

ons een aantal vragen gesteld:
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1. Wat is het resultaat van de additie van de ergotherapie interventie aan de gebruikelijke 

ambulante behandeling van depressie op werkhervatting en gezondheid?

2. Welke factoren worden als ondersteunend ervaren in het hervatten van het werk na verzuim 

door een depressie door werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen?

3. Welke factoren worden als belemmerend ervaren voor de werkhervatting na verzuim door een 

depressie door werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen?

4. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland (als westers land) en Suriname 

(als niet-westers land) in bevorderende factoren voor werkhervatting, volgens betrokkenen in 

het werkhervattingproces (werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen)?

5. Wat is het niveau van werk-functioneren van werknemers op het werk nadat zij hersteld zijn 

van hun depressie en welke factoren zijn van invloed op dit functioneren?

Antwoorden op deze vragen zijn hieronder samengevat.

Wat is het resultaat van de additie van de ergotherapie interventie aan de gebruikelijke ambulante 

behandeling van de depressie, op werkhervatting en gezondheid?

In een gerandomiseerde gecontroleerde studie werden 117 werknemers geïncludeerd. Deze werknemers 

moesten werk verzuimen als gevolg van een depressie en langer dan drie maanden depressief zijn 

(gemiddeld 7,7 maanden) of minimaal 8 weken verzuimen (mediaan 4,8 maanden). Geïncludeerde 

werknemers werden vervolgens gerandomiseerd naar een reguliere behandeling (RB, n=39) en een RB 

plus ergotherapie (RB+ET, n=78). Uitkomstmaten waren werkparticipatie, werk functioneren, depressieve 

klachten en kwaliteit van leven. Er is eveneens gekeken naar de invloed op werk gerelateerde coping en 

zelfeffectiviteit, omdat dit mogelijk één van de werkingsmechanismen is van de additie van ergotherapie. 

Deze maten zijn bij beide condities gemeten bij aanvang van de studie en na 6, 12 en 18 maanden. 

Er werd geen meerwaarde gevonden van toevoeging van de ET interventie naar part-time 

werkhervatting (gemiddeld 80 dagen in ET+RB conditie en 166 dagen in RB conditie, p=0,14) 
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en volledige werkhervatting (gemiddeld 361 dagen in ET+RB behandeling en 405 dagen in 

RB behandeling, p=0,79). Toevoeging van ET gaf echter wel een groter kans op herstel van de 

depressie (p=0,03) en verminderde de kans op terugval naar depressie (p=0.05). Tevens bleek dat 

werknemers in de RB+ET conditie vaker full time en weer volledig hersteld terugkeerden naar hun 

werk (p=0,02). Er werd geen verschil gevonden in de overige uitkomst maten. [Hoofdstuk 2]

Welke factoren worden als een bijdrage ervaren in het hervatten van het werk na verzuim door een 

depressie door werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen?

Deze vraag hebben we voorgelegd aan werknemers die hier zelf ervaring mee hebben en aan 

leidinggevenden en bedrijfsartsen die hier als professional ervaring mee hebben (n=32). Zij kwamen 

tot een lijst van 60 unieke factoren. Vervolgens hebben zij deze factoren ingedeeld in mate van 

belangrijkheid en gegroepeerd. Met behulp van de concept mapping procedure zijn deze factoren 

vervolgens ingedeeld in drie hoofdgroepen (werk, persoon en gezondheidszorg) en 8 subgroepen. De 

benaming van de groepen is gekozen op basis van de factoren die in deze groepen zijn ingedeeld. 

De hoofdgroep “Werk” heeft drie subgroepen: ‘Aanpassen van het werk’, ‘Begrip en ondersteuning 

op het werk’ en ‘Positieve ervaring op het werk’. De hoofdgroep “Persoon” heeft vier subgroepen: 

‘Zelfwaardering’, ‘Vaardig in zelfmanagement’, ‘Positief energie niveau’ en ‘Ondersteuning vanuit 

de thuis situatie’. De hoofdgroep “Gezondheidszorg” bestaat uit één subgroep, ‘Ondersteunende 

gezondheidszorg’. Hoewel werknemers, leidinggevenden en bedrijfsartsen over het algemeen 

hoofdgroepen en subgroepen even belangrijk vonden, waren er wel verschillen in de mate van 

belangrijkheid van de afzonderlijke factoren. Deze verschillen kunnen herleid worden vanuit het 

perspectief van de deelnemers. Zo is bijvoorbeeld de factor “Voldoende rust in je hoofd om werk 

op te pakken” meer belangrijk voor werknemers, “Uitspreken van wederzijds vertrouwen tussen 

werkgever en werknemer” meer belangrijk voor leidinggevenden en “Aanpassen van het werk in 

hoeveelheid en/of taken” meer belangrijk voor bedrijfsartsen. 

Dit onderzoek geeft aan dat er een veelheid is aan factoren die van belang zijn voor het bevorderen 

van de werkhervatting na uitval door een depressie. Deze hebben betrekking op zowel de persoon,  
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de werkomgeving als de gezondheidszorg. De factoren kunnen gebruikt worden als een 

verzameling tips voor het bevorderen van de werkhervatting. De gevonden factoren kunnen 

ook dienen als een checklist voor werkhervatting. Indien deze checklist door de verschillende 

betrokken bij het werkhervattingsproces wordt ingevuld, kan het ook inzicht geven in verschillen 

in belang die de betrokkenen toekennen aan de verschillende factoren. Het bespreekbaar maken 

van deze verschillen kan de samenwerking tussen betrokkenen verder optimaliseren. [Hoofdstuk 3]

Welke factoren worden als belemmerend ervaren voor de werkhervatting na verzuim door een 

depressie door werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen?

Werknemers, leidinggevenden en bedrijfsartsen, die hebben ervaren dat het de werknemer niet 

lukte om het werk binnen een jaar te hervatten deden mee aan dit onderzoek (n=38). Hen werd 

gevraagd factoren aan te geven die maakten dat het niet gelukt is om binnen een jaar het werk te 

hervatten. Met behulp van de concept mapping procedure, leidde dit tot 60 unieke uitspraken die 

vervolgens met behulp van deze methode zijn gegroepeerd tot drie hoofdgroepen (persoon, werk 

en gezondheidszorg) en negen subgroepen. De benaming van deze groepen is weer gekozen op 

basis van de inhoud van de factoren die tot deze groep behoren. 

De hoofdgroep “Persoon” omvat vier subgroepen: ‘Persoonskernmerken en coping problemen’, 

‘Symptomen van depressie en andere gezondheidsproblemen’, ‘Werknemer voelt zich 

onbegrepen’ en ‘Te snel hervatten van het werk’. De hoofdgroep “Werk” omvat drie subgroepen: 

‘Een verstoorde werksituatie’, ‘Te weinig steun op het werk’ en ‘Te weinig begeleiding op het 

werk’. De hoofgroep “Gezondheidszorg” omvat twee subgroepen: ‘Ontoereikende geestelijke 

gezondheidszorg’ en ‘Ontoereikende zorg van de bedrijfsarts’. Van de factoren die als belangrijk 

werden gescoord, behoorden de meeste tot de groep van “Persoonlijkheidsfactoren en coping 

problemen” en op “Symptomen van depressie en andere gezondheidsproblemen”.

Als we deze resultaten nu vergelijken met de studie naar bevorderende factoren, dan blijkt dat 

het ontbreken van, dan wel het tegenovergestelde van bevorderende factoren, zoals verwacht, 

ook gezien kan worden als belemmerde factoren voor het hervatten van werk. Aanvullend is dat 
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de belemmerende factoren meer preciezer aangeven waar de problemen liggen. Bijvoorbeeld, de 

factor ‘het vermogen om je problemen te kunnen benoemen’ werd gezien als een bevorderende 

factor voor werkhervatting. Factoren die een belemmering waren en hier betrekking op hadden, 

waren o.a. ‘moeite om problemen onder ogen te zien’, ‘werknemer heeft moeite met accepteren 

dat hij een aantal dingen niet meer kan’, ‘werknemer legt de oorzaak van de problemen buiten 

zichzelf’, ‘werknemer kan moeilijk aangeven wat hij nodig heeft’ en ‘werknemer kan eigen 

functioneren niet bespreekbaar maken’. Het vroeg herkennen en beïnvloeden van deze problemen 

is belangrijk om het proces van werkhervatting niet onnodig te vertragen. [Hoofdstuk 4]

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland, (als westers land) en Suriname (als 

niet-westers land) in bevorderende factoren voor werkhervatting, volgens betrokkenen in het werk 

hervatting proces (werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen)?

We hebben ons deze vraag gesteld om meer zicht te krijgen op de invloed van de culturele 

achtergrond opwerkhervatting na verzuim door een depressie. Voor het beantwoorden van deze 

vraag hebben we het onderzoek naar bevorderende factoren voor werkhervatting in Nederland 

ook uitgevoerd in Suriname. Vervolgens hebben we de resultaten met elkaar vergeleken. De 

belangrijkste gevonden verschillen tussen de Nederlandse en Surinaamse studie kunnen herleid 

worden tot de drie eerder gevonden hoofdgroepen: persoon, werk en gezondheidszorg. 

Ten aanzien van factoren die betrekking hebben op de persoon, ligt in de Nederlandse studie het 

accent op de ontwikkeling van het individu, terwijl in de Surinaamse studie het accent ligt op 

geaccepteerd en gerespecteerd worden door collega’s. Ten aanzien van factoren die betrekking 

hebben op werk ligt in de Nederlandse studie het accent op het doen van aanpassingen in de 

werkomgeving ná goed overleg tussen werkgever en werknemer. In de Surinaamse studie ligt 

het accent op de verantwoordelijkheid van werkgever; het is zijn taak om een plan te maken voor 

werkhervatting, waarbij hij goed rekening moet houden met de sociale positie van de werknemer 

in de groep. Ten aanzien van factoren die betrekking hebben op de gezondheidszorg ligt in de 

Nederlandse studie het accent op verkrijgen van een vertrouwensrelatie tussen werknemer en 

professional en op het verkrijgen van steun van de professionals. In de Surinaamse studie wordt 
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van de professional bemiddeling verwacht en het verkrijgen van handvaten in het omgaan met 

de depressie. Persoonlijke ondersteuning wordt verwacht vanuit het geloof en het eigen sociale 

netwerk. Verder wordt in Suriname veel waarde gehecht aan de eigen innerlijk kracht die nodig is 

om het werk weer te (kunnen) hervatten. 

Gezien de gevonden verschillen is het van belang dat er aandacht is voor culturele verschillen 

in het proces van werkhervatting en dat interventies zo nodig worden aangepast aan de culturele 

achtergrond van de werknemer. Dit is vooral van belang in organisaties met werknemers met een 

verschillende etnische achtergrond. [Hoofdstuk 5]

Hoe functioneren werknemers op het werk nadat zij hersteld zijn van hun depressie en welke 

factoren voorspellen een verminderd functioneren? 

Bij werknemers die hersteld waren van hun depressie en het werk gemiddeld vrijwel geheel 

hadden hervat (n=68), hebben we het niveau van functioneren op het werk onderzocht. 

Het bleek dat deze werknemers gemiddeld minder goed functioneerden in vergelijking met 

gezonde werknemers zonder een voorgeschiedenis met depressie. Een derde had gezien hun 

niveau van functioneren een verhoogd risico om weer te verzuimen en het verkrijgen van 

gezondheidsklachten. Persoonlijkheidskenmerken waren hiervoor de belangrijkste voorspellers, 

gevolgd door werk- en gezondheidskenmerken. Uit verdere analyse bleek een passief reactie 

patroon ten aanzien van problemen op het werk de belangrijkste voorspeller voor dit verminderd 

werk functioneren. Dit zijn werknemers die zich bij problemen in meerdere mate door de 

situatie in beslag laten nemen, de zaak somber inzien, piekeren over het verleden en zich niet 

in staat voelen om deze problemen op te lossen. Gezien de verwachte negatieve invloed van 

verminderd functioneren op het behoud van werk en gezondheid, is het van belang werknemers 

te ondersteunen die een grote kans hebben op aanhoudend verminderd functioneren. Vooral 

ondersteuning in het omgaan met en het oplossen van problemen op het werk zijn hierin van 

belang. [Hoofdstuk 6]
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In hoofdstuk 7 zijn de belangrijkste resultaten samengevat en in perspectief van de huidige stand 

van de wetenschap geplaatst. Verder zijn aanbevelingen gedaan voor de praktijk en toekomstig 

onderzoek. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn:

1  De additie van ergotherapie is niet effectief in het hervatten van het werk, maar wel in duurzaam 

herstel van de depressie en werk functioneren van werknemers die hersteld zijn, bij een populatie 

met ernstige klachten en langdurig verzuim. Aanbevolen wordt om in vervolg onderzoek 

onderscheid te maken in werknemers die meer kwetsbaar zijn voor kort verzuim en langdurend 

verzuim omdat de effectiviteit en de vorm van interventie hier mogelijk mee samenhangt.

2  Het proces van werkhervatting is multifactorieel, zowel ten aanzien van bevorderende en 

belemmerende factoren als t.a.v. de culturele verschillen. Het is dan ook van belang dat 

zowel de persoonskenmerken, als de werkomgeving en de gezondheidszorg wordt betrokken 

in het proces van werkhervatting én dat er een zorgvuldige afstemming met alle betrokken 

partijen plaats vindt. Aanbevolen wordt om met partijen gezamenlijk te komen tot een analyse 

van het probleem en een voorstel voor herstel. Een checklist, waarin alle bevorderende en 

belemmerende factoren zijn samengevat, kan hierbij behulpzaam zijn. Deze kan eveneens 

gebruikt worden om de voortgang van het werkhervattingsproces te monitoren en, door betere 

afstemming, de samenwerking tussen partijen te verbeteren. 

3  Herstel van depressieve klachten betekent niet automatisch ook herstel van functioneren. Moeite 

in het omgaan met problemen op het werk is hiervan de belangrijkste voorspellende factor. Het 

is aan te raden werknemers die weliswaar hersteld zijn van de depressie, maar kwetsbaar zijn 

voor aanhoudend verminderd functioneren, voor een langere periode te ondersteunen. Vervolg 

onderzoek moet aantonen in welke mate deze inspanning bijdraagt aan het verbeteren van het 

functioneren van werknemers, maar ook in welke mate dit bijdraagt aan het voorkomen van een 

recidiverende depressie en/of terugkerend verzuim.




