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samenvatting 

Samenvatting 

In de afgelopen jaren is viervijfde van alle kosten die aan ziekteverzuim en WAO in 

Nederland besteed zijn, bestemd voor de gevolgen van (arbeidsgerelateerde) 

aandoeningen van psychologische aard en van het bewegingsapparaat. Er wordt 

aangenomen dat, door werk veroorzaakte, gecumuleerde vermoeidheid hierbij een 

grote rol speelt (Hoofdstuk 1). Een hypothese over de oorzaak van psychologische 

overbelasting is dat een vicieuze cirkel ontstaat indien, op herhaalde basis, 

onvoldoende herstel na inspanning plaatsvindt. De acute vermoeidheid na het werk 

zou zich hierdoor, bij herhaald onvoldoende herstel, langzaam ontwikkelen tot 

chronische vermoeidheid. Deze assumptie over de relatie tussen werk, herstel, en 

gezondheid wordt beschreven op een wijze waarbij (de behoefte aan) herstel wordt 

gezien als een korte termijn effect van werk. Indien herstel onvoldoende plaats kan 

vinden, dan zou dit op de langere termijn leiden tot gezondheidsproblemen. 

Reactiviteit tijdens het werk en herstel na afloop van het werk zijn meetbaar door 

middel van neuro-endocriene parameters zoals de uitscheiding in urine van de 

hormonen adrenaline, noradrenaline, en Cortisol. Herhaald onvoldoende herstel 

kan leiden tot aanhoudende activatie ("sustained activation") en dit uit zich in 

verhoogde rust waarden van de hormonen adrenaline en Cortisol. De context van 

deze hormonen wordt beschreven aan de hand van de twee bestudeerde neuro-

endocriene systemen (het Sympatho Adreno Médullaire systeem (SAM systeem) en 

de Hypothalamus Hypofyse Bijnierschors as (HPA-as)). 

Belastende factoren in werkgerelateerde taken en activiteiten kunnen 

gecategoriseerd worden in ofwel voornamelijk mentale belasting, gecombineerde 

mentaal/fysieke, ofwel voornamelijk fysieke belasting. Het hoofddoel van dit 

proefschrift is te onderzoeken 1) in welke mate de aard van het werk en de 

psychosociale arbeidsomstandigheden gerelateerd zijn aan neuro-endocriene 

reactiviteit tijdens het werk en herstel na afloop van het werk, en 2) in welke mate 

neuro-endocriene reactiviteit tijdens het werk en herstel na afloop van het werk 
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gerelateerd zijn aan subjectieve herstelbehoefte en gezondheidsklachten. Hiervoor 

is op de eerste plaats een systematische review van de wetenschappelijke literatuur 

uitgevoerd, gevolgd door een pilot-onderzoek (vragenlijst onderzoek en metingen in 

de natuurlijke werkomgeving). De methode die gebruikt werd in het pilot-

onderzoek is daarna ook toegepast in het hoofdonderzoek. In dit hoofdonderzoek 

werden mentaal dan wel fysiek belaste medewerkers bij een bloemenveiling en een 

bouwonderneming onderzocht, gecombineerd mentaal/fysiek belaste medewerkers 

bij een stedelijke ambulancedienst, en fysiek belaste medewerkers bij een 

reinigingsdienst (ophalen van huisvuil). 

In Hoofdstuk 2 wordt een systematische review van de wetenschappelijke literatuur 

beschreven. Studies die neuro-endocriene reactiviteit en herstel na mentale, fysieke, 

of gecombineerde mentaal/fysieke taken onderzochten, werden geïncludeerd. 

Zowel onderzoeken in de arbeidsomgeving als onderzoeken in sportomgeving die 

catecholamines (i.e. adrenaline en noradrenaline) en/of Cortisol onderzochten 

werden meegenomen. Onderzoeken werden ingedeeld in studies die neuro-

endocriene reactiviteit onderzochten en drie studies die drie verschillende tijd-

afhankelijke vormen van herstel onderzochten. Achtereenvolgens werd 

onderscheiden: reactiviteit en micro herstel, meso herstel, meta herstel, en macro 

herstel. Geconstateerd werd dat er op dit gebied een gebrek aan studies in de 

arbeidsomgeving is ten opzichte van het aantal beschikbare onderzoeken in de 

sport. Er werden slechts enkele studies gevonden waarin het verloop van neuro-

endocrien herstel na een specifieke taak of bepaald type werk onderzocht werd, en 

het is daarom aanbevolen om toekomstig onderzoek mede te richten op dit 

verloop. Het hoofdstuk wordt beëindigd met een overzicht van de methode zoals 

gebruikt is in de onderzoeken die in het kader van dit proefschrift uitgevoerd zijn. 

In Hoofdstuk 3, wordt de relatie tussen de HPA-as en het SAM systeem door 

middel van secundaire analyses van empirische data van 115 huisvuil beladers 

onderzocht. De huisvuilbeladers werden gedurende een werkdag in hun natuurlijke 
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werkomgeving onderzocht alsmede gedurende een vrije dag. De hypothese die 

getoetst werd, was of de piek uitscheiding van Cortisol in de ochtenduren een 

voorspellende waarde had voor de hoogte van de gemiddelde uitscheiding van 

catecholamines over een werkdag. Terwijl gecontroleerd werd voor de 

baselinewaarden van de catecholamines, bleek 46% van de variatie in gemiddelde 

adrenaline uitscheiding (mede) verklaard te worden door Cortisol. Het percentage 

verklaarde variatie van noradrenaline kwam wat lager uit (19%). Geconcludeerd 

werd dat de HPA-as een mogelijk voorwaarts faciliterende invloed op het SAM 

systeem heeft. 

In Hoofdstuk 4 wordt het pilot-onderzoek beschreven dat bestond uit een 

veldonderzoek en een vragenlijstonderzoek. In de natuurlijke werkomgeving 

werden tien mannelijke touringcarchauffeurs, die pendelritten uitvoeren, 

onderzocht na gerandomiseerde selectie (hoofdstuk 4.1). Doel van het onderzoek 

was de werkdruk van pendelritten te evalueren met behulp van neuro-endocriene 

parameters. De uitscheiding van de catecholamines en Cortisol in urine werd 

onderzocht tijdens drie werkdagen en nachten, en twee direct daarop volgende 

vrije dagen. Om het verloop van neuro-endocrien herstel goed in kaart te kunnen 

brengen na afloop van de werkperiode waarin men geïnteresseerd is, wordt het op 

elkaar aansluiten van de meetdagen tijdens het werk en de volgende vrije dagen als 

essentieel onderdeel gezien. Variantie analyses voor herhaalde metingen en 

gepaarde t-toetsen werden uitgevoerd. Aangetoond werd dat er een, door werk 

veroorzaakte, reactiviteit in zowel de catecholamines als Cortisol aanwezig was, 

evenals verstoringen in de circadiane ritmiek van de catecholamines. Een spillover 

van adrenaline uitscheiding werd gevonden na de heenreis van de pendelrit. Het 

verloop van het herstel in adrenaline uitscheiding vertoonde een fenomeen dat 

analoog is aan het overtraining-syndroom dat gevonden is in sportonderzoek. De 

Cortisol uitscheiding vertoonde een soortgelijk fenomeen. Dit fenomeen heeft de 

naam 'vermoeidheidsschuld' gekregen. 
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In hoofdstuk 4.2 zijn analyses uitgevoerd op cross-sectionele vragenlijstdata van 363 

Touringcarchauffeurs uit heel Nederland (respons was 55%). De hypothese die 

getoetst werd was of er, indien gecontroleerd voor arbeidsomstandigheden, een 

relatie bestaat tussen de ervaren belasting aan het einde van de werkdag en de 

subjectief ervaren behoefte aan herstel enerzijds, en ervaren gezondheidsklachten 

anderzijds. De mate van behoefte aan herstel bleek een statistische voorspeller te 

zijn van (psycho)somatische gezondheidsklachten. Aanbeveling voor toekomstig 

onderzoek is de aandacht te richten op neuro-endocriene reactiviteit tijdens het 

werk alsmede op het herstel na afloop van werk (hoofdstuk 4.1). Tevens werd 

aanbevolen om in toekomstig onderzoek van arbeidsgerelateerde vermoeidheid en 

de eventueel daaruit voortvloeiende gezondheidsklachten, de aandacht te richten 

op de rol van ervaren behoefte aan herstel (hoofdstuk 4.2). 

In Hoofdstuk 5 worden de resultaten van het hoofdonderzoek van dit proefschrift 

beschreven. Twee relaties werden onderzocht: 1) tussen de aard van het werk, 

psychosociale arbeidsomstandigheden, en neuro-endocriene reactiviteit tijdens het 

werk en herstel na afloop van het werk, en 2) tussen de neuro-endocriene 

reactiviteit tijdens het werk en herstel na afloop van het werk, en herstelbehoefte en 

ervaren gezondheid. De urine uitscheiding van adrenaline, noradrenaline, en 

Cortisol werd onderzocht gedurende vijf opeenvolgende dagen, te weten drie 

werkdagen en twee vrije dagen bij 59 mannelijke werknemers tussen de 25 en 55 

jaar. De medewerkers waren werkzaam in drie typen werk: mentaal, of 

gecombineerd mentaal/fysiek, of fysiek werk. Door middel van een taak analyse 

werden de taken en activiteiten tijdens hun werk vastgelegd. Persoonlijke 

kenmerken en subjectieve perceptie van psychosociale arbeidsomstandigheden, 

herstelbehoefte, en ervaren gezondheidstoestand werden onderzocht door middel 

van ze If-rap portages in een vragenlijst. Op de eerste plaats werd onderzocht of er 

verschillen in neuro-endocriene reactiviteit en herstel bestonden tussen de 

werknemers afkomstig van de drie verschillende werktypen (hoofdstuk 5.1). Een 

mixed-effects multi-level model werd gefit voor de uitscheidingssnelheid van de 
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hormonen adrenaline, noradrenaline, en Cortisol. In het model werd gecontroleerd 

voor de persoonsvariabelen leeftijd en 'body mass index', en de psychosociale 

variabelen werktempo en werkhoeveelheid, regelmogelijkheden, en sociale relaties 

op het werk. Een verschil (hoofdeffect en/of interactie) werd aangetoond tussen de 

mentaal/fysieke en de andere twee groepen voor alle drie de hormonen, waarbij in 

de mentaal/fysieke groep een algemeen lagere uitscheiding geconstateerd werd, 

alsmede een slechter herstel in Cortisol en adrenaline uitscheiding. Hiernaast bleek 

dat de rust waarden van alle drie de hormonen hoger waren in de mentaal/fysieke 

groep. In adrenaline en noradrenaline uitscheiding werd bovendien een verschil 

tussen de mentale en de fysieke groep gevonden met algemeen lagere uitscheiding 

in de fysieke groep. Werktempo (en de hoeveelheid ervaren werk) was de enige 

psychosociale variabele die een significant effect in het model had in relatie tot 

Cortisol. 

Op de tweede plaats werd, door middel van een Multipele lineaire regressie 

analyse, onderzocht of er een relatie aantoonbaar was tussen de neuro-endocriene 

reactiviteit tijdens het werk, neuro-endocrien herstel na afloop van het werk, en 

rustwaarden van Cortisol en adrenaline ten opzichte van ervaren herstelbehoefte en 

gezondheid (hoofdstuk 5.2). Behalve de vier neuro-endocriene maten van 

adrenaline en Cortisol, werd de mogelijke invloed van leeftijd, body mass index, en 

de psychosociale variabelen werktempo en werkhoeveelheid, regelmogelijkheden, 

en sociale relaties op het werk onderzocht. Met deze variabelen kon de variatie in 

subjectieve herstelbehoefte voor 50% verklaard worden en de variatie in 

gezondheidsklachten voor 54%. Naast de psychosociale variabelen bleek het meta 

herstel van Cortisol op de vrije dag de enige neuro-endocriene maat te zijn die de 

variatie in herstel behoefte score significant voorspelde. Zowel de reactiviteit tijdens 

het werk als het herstel na afloop van het werk van Cortisol bleken sterker, dan 

vergelijkbare adrenaline maten, gerelateerd te zijn aan de ervaren 

gezondheidstoestand. Hiernaast bleek de rustwaarde van adrenaline een 

significante voorspeller van variatie in gezondheidstoestand te zijn terwijl dit voor 

Cortisol niet het geval was. Het werd aanbevolen om bij werkdruk interventies niet 
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alleen de nadruk te leggen op factoren in de organisatie van het werk zoals werk-

rusttijden, maar ook op de balans in de aard van de werkzaamheden (hoofdstuk 

5.1). Tevens werd voor toekomstig prospectief onderzoek naar werkgerelateerde 

gezondheidsklachten aanbevolen om neuro-endocriene maten te betrekken 

(hoofdstuk 5.2). 

In de epiloog (Hoofdstuk 6) worden de gevonden resultaten uit de verschillende 

hoofdstukken met elkaar verbonden in een cumulatief proces model. Dit wordt 

gevolgd door enkele methodologische overdenkingen. Tevens wordt een 

samenvatting van de conclusies van dit proefschrift gegeven. In Hoofdstuk 7 

worden aanbevelingen gedaan, zowel voor toekomstig onderzoek als voor overheid 

en bedrijven. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de werk-rust relatie en afwisseling 

van taken in de verschillende typen werk. 
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