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Inn de (beroeps)bevolkmg komen gezondheidsklachten zoals spier- of gewrichtspijn, 

vermoeidheidd en overbelastingsklachten vaak voor. Iedereen heeft wel eens één van deze 

klachtenn (gehad) of kent iemand in zijn omgeving met deze medisch minder goed 

plaatsbaree klachten. Echter, wanneer deze klachten in ernst toenemen, kan dit mensen 

ertoee zetten zich ziek te melden op het werk. Uit onderzoek blijkt dat het doen van 

stressvoll werk de kans op het krijgen van bovengenoemde gezondheidsklachten en 

bijbehorendee ziekteverzuim vergroot. 

Bijj vrachtwagenchauffeurs komen de bovengenoemde gezondheidsklachten ook vaak 

voor.. Bovendien veroorzaken zij bijna tweederde van het ziekteverzuim in deze 

beroepsgroep.. Daarnaast kunnen chauffeurs besluiten door deze klachten van baan te 

veranderen.. Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar de invloed op de gezondheid 

vann stressvol werk bij vrachtwagenchauffeurs. Onderzoek naar gezondheidsrisico's in deze 

beroepsgroepp is vooral gericht op fysieke risico's (bijvoorbeeld blootstelling aan trillingen 

enn dieseluitstoot). Omdat steeds minder vrachtwagenchauffeurs worden blootgesteld aan 

fysiekee risico's en steeds meer vrachtwagenchauffeurs worden blootgesteld aan 

psychosocialee risico's (o.a. tijdsdruk door files) is het aannemelijk dat stressvol werk ook 

dee gezondheid beïnvloedt in deze beroepsgroep. Het doel van de onderzoeken, 

beschrevenn in dit proefschrift, was om deze aannames te onderzoeken. 

Hett onderzoeksdoel is vertaald in twee hoofdvragen, namelijk: 

(1)) Lopen vrachtwagenchauffeurs die vaak stressvol werk doen meer risico op langdurig 

ziekteverzuimm (Vraag 1a) en personeelsverloop (Vraag 1b) dan vrachtwagen-

chauffeurss die minder vaak stressvol werk doen? 

(2)) Wat is de rol van herstelbehoefte na het werk hierbij; resulteert het regelmatige doen 

vann stressvol werk tot uitval en verloop doordat vrachtwagenchauffeurs steeds 

vermoeiderr raken en hierdoor meer gezondheidsklachten krijgen? 

Daarnaastt zijn er twee subdoelen met bijbehorende subvragen voor het proefschrift 

geformuleerd,, namelijk: 

(3)) Is het mogelijk om een werkstress model te ontwikkelen waarmee stressvol werk van 

vrachtwagenchauffeurss kan worden gemeten? 

(4)) Is het mogelijk om een beroepsspecifieke vragenlijst te ontwikkelen voor het meten 

vann vroege werkgerelateerde psychische vermoeidheidsklachten bij vrachtwagen-

chauffeurs? ? 
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Hieronderr worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek ingedeeld naar de twee 

hoofdvragenn en twee subdoelen van het onderzoek beschreven. 

Lopenn vrachtwagenchauffeurs die vaak stressvol werk doen meer risico op langdurig 

ziekteverzuimm (Vraag 1a) en personeelsverloop (Vraag 1b) dan vrachtwagenchauffeurs 

diee minder vaak stressvol werk doen? 

Omm vraag 1a te kunnen beantwoorden is de relatie tussen het doen van stressvol werk in 

19988 en het optreden van langdurig ziekteverzuim twee jaar later onder 526 

vrachtwagenchauffeurss met behulp van vragenlijsten onderzocht (Hoofdstuk 4). Om ervan 

uitt te kunnen gaan dat de vrachtwagenchauffeurs hetzelfde (stressvolle) werk tussen 

19981998 en 2000 deden, zijn alleen die vrachtwagenchauffeurs gevolgd die niet van baan 

wisseldenn tussen 1998 en 2000. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de 

vrachtwagenchauffeurss die stressvol werk deden in 1998 niet meer risico liepen om 

langdurigg uit te vallen door ziekte in 2000. Verder is gekeken bij de 

vrachtwagenchauffeurss naar de relatie tussen het doen van stressvol werk in 1998 en het 

optredenn van langdurig ziekteverzuim door psychische klachten (Hoofdstuk 7). Conclusie: 

dee vrachtwagenchauffeurs die vaak stressvol werk doen hebben een hoger risico om 

langdurigg uit te vallen door psychische klachten (overspanning, burnout). 

Inn Hoofdstuk 5 werd met hetzelfde vragenlijstonderzoek als hierboven beschreven de 

relatiee tussen het doen van stressvol werk in 1998 en personeelsverloop onder 683 

vrachtwagenchauffeurss gedurende de tweejarige vervolgperiode onderzocht (vraag 1b). 

Uitt de resultaten van het onderzoek blijkt dat vrachtwagenchauffeurs die in 1998 stressvol 

werkk deden een grotere kans hadden om tussen 1998 en 2000 van baan te veranderen. 

Dee eindconclusie die wordt getrokken, is dat het doen van stressvol werk de kans bij 

vrachtwagenchauffeurss om door psychische klachten uit te vallen of van baan te 

veranderen,, verhoogt. De zwakte van de verbanden wijst er echter op dat het voorspellen 

vann ziekteverzuim en personeelsverloop op basis van alleen informatie over het wel of niet 

doenn van stressvol werk moeilijk is. De resultaten sluiten aan op andere onderzoeken en 

gevenn aan dat ziekteverzuim en personeelsverloop (net zoals subjectieve 

gezondheidsklachten)) door verscheidene aan elkaar gerelateerde omgevings- en 

persoonsfactorenn worden veroorzaakt. In toekomstig onderzoek naar de relatie tussen 

stressvoll werk, ziekteverzuim en personeelsverloop bij vrachtwagenchauffeurs is het van 

belangg om het samenspel van deze factoren te bestuderen. 
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Watt is de rol van herstelbehoefte na het werk hierbij; resulteert het regelmatige doen van 

stressvoll werk tot uitval en verloop doordat vrachtwagenchauffeurs steeds vermoeider 

rakenn en hierdoor meer gezondheidsklachten krijgen? 

Voorondersteldd wordt dat vrachtwagenchauffeurs door het doen van stressvol werk 

(zonderr voldoende herstelmogelijkheden) een verhoogde behoefte aan herstel hebben na 

hett werk. Wanneer vrachtwagenchauffeurs onafgebroken stressvol werk "moeten" 

verrichtenn kunnen ze hierdoor aanhoudend een verhoogde herstelbehoefte na het werk 

ervaren.. Het gevolg is dat de werkgerelateerde vermoeidheidseffecten zich opstapelen. 

Aangenomenn wordt dat dit op de langere duur tot gezondheidsproblemen en ziekteverzuim 

bijj vrachtwagenchauffeurs kan leiden. In Hoofdstuk 4 is de relatie tussen herstelbehoefte 

naa het werk in 1998 en het optreden van langdurig ziekteverzuim in 2000 onderzocht. 

Zoalss voorondersteld blijken vrachtwagenchauffeurs met een hogere herstelbehoefte na 

hett werk een verhoogde kans te hebben om in de toekomst langdurig door ziekte uit te 

vallen. . 

Eveneenss in overeenstemming met de vooronderstelling toont het onderzoek aan dat 

vrachtwagenchauffeurss met een hoge herstelbehoefte een grotere kans hebben om in de 

toekomstt van baan te veranderen (Hoofdstuk 5). Al eerder werd beschreven dat het doen 

vann stressvol werk de kans verhoogt op het veranderen van baan bij 

vrachtwagenchauffeurs.. Het blijkt dat dit verband verklaard kan worden door de 

verhoogdee herstelbehoefte na het werk die deze vrachtwagenchauffeurs ervaren. Met 

anderee woorden: het doen van stressvol werk lijkt de kans op personeelsverloop te 

verhogenn doordat dit gepaard gaat met een verhoogde herstelbehoefte na het werk. 

Iss het mogelijk om een werkstress model te ontwikkelen waarmee stressvol werk van 

vrachtwagenchauffeurss kan worden gemeten? 

Stressvoll werk is een ruim begrip. Onderzoekers gebruiken verschillende theorieën om 

stressvoll werk te definiëren en te onderzoeken. Om op een steekhoudende wijze de 

relatiee tussen stressvolle werkomstandigheden enerzijds en ziekteverzuim en 

personeelsverloopp bij vrachtwagenchauffeurs anderzijds te onderzoeken, is met twee 

vragenlijstonderzoekenn allereerst de geschiktheid (validiteit) van een werkstress model 

voorr het proefschrift onderzocht. In de eerste studie onder 517 vrachtwagenchauffeurs is 

dee geschiktheid van een invloedrijk werkstress model, namelijk het Job Demand-Control 

Modell (JD-C Model), voor het voorspellen van gezondheidsklachten bij 

vrachtwagenchauffeurss onderzocht (Hoofdstuk 2). Het JD-C Model definieert stressvol 

141 1 



Samenvatting g 

werkk aan de hand van twee werkkenmerken, namelijk de werkdruk (demand) en de 

regelmogelijkhedenn in het werk (control). Wanneer de werkdruk hoog ts en de 

regelmogelijkhedenn beperkt zijn, is er volgens het model sprake van stressvol werk. Op 

basiss van de resultaten van de vragenlijststudie wordt echter geconcludeerd dat het 

modell niet geschikt genoeg is voor het huidige onderzoek. Voorgesteld wordt om naast 

dee werkdruk (werktempo en werkhoeveelheid), meerdere eisen die het werk stelt aan 

vrachtwagenchauffeurss in het model te integreren. 

Inn de tweede vragenlijststudie is de geschiktheid van het voorgestelde beroepsspecifieke 

modell voor het voorspellen van vermoeidheid en "opzien tegen het werk" onder 1.128 

Nederlandsee vrachtwagenchauffeurs onderzocht (Hoofdstuk 3). Het model bestaat naast 

werkdrukk en regelmogelijkheden uit twee andere taakeisen, namelijk de lichamelijke 

taakeisenn en problematische contacten met de direct leidinggevende. Uit de resultaten 

vann de studie blijkt dat het voorspellende vermogen van het werkstress model wordt 

verbeterdd wanneer hieraan de twee beroepsspecifieke taakeisen worden toegevoegd. 

Conclusie:: het beroepsspecifieke model is geschikt om te onderzoeken of 

vrachtwagenchauffeurss die vaak stressvol werk doen meer risico op langdurig 

ziekteverzuimm (Vraag 1a) en personeelsverloop (Vraag 1b) hebben dan 

vrachtwagenchauffeurss die minder vaak stressvol werk doen. 

Iss het mogelijk om een beroepsspecifieke vragenlijst te ontwikkelen voor het meten van 

vroegee werkgerelateerde psychische vermoeidheidsklachten bij vrachtwagenchauffeurs? 

Vragenlijstenn die in werkstressonderzoek worden gebruikt om (vroege) werkgerelateerde 

psychischee overbelastingsklachten te meten, zijn vaak lang en bovendien vaak ontwikkeld 

bijj patiënten en niet bij werknemers. Verwacht werd dat een korte werkgerelateerde 

vragenlijstt met vragen over psychische vermoeidheid die aansluiten op de dagelijkse 

praktijkk van vrachtwagenchauffeurs, bijzonder geschikt zou zijn voor gebruik in deze 

beroepsgroep.. Hoofdstuk 6 en Hoofdsstuk 7 beschrijven de ontwikkeling en validering van 

ditt instrument bestempeld als "Trucker Stram Monitor" (TSM). De resultaten tonen aan 

datt de TSM verdeeld kan worden in twee subschalen, namelijk de zes vragen tellende 

werkgerelateerdee vermoeidheidsschaal en de vier vragen tellende slaapproblemen schaal 

(Hoofdstukk 6). Daarnaast blijkt uit de onderzoeken dat, zoals verwacht, de TSM 

betrouwbaarr (de TSM meet nauwkeurig en accuraat) en valide (de TSM meet wat het zou 

moetenn meten) is. Bovendien komt uit het onderzoek in Hoofdstuk 7 naar voren dat de 

TSMM redelijk nauwkeurig kan voorspellen of vrachtwagenchauffeurs wel of niet door 

psychischee overbelastingsklachten in de toekomst langdurig uitvallen. 
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Aanbevelingen n 

Dee onderzoeksresultaten zijn vertaald in maatregelen ter preventie van ziekteverzuim en 

personeelsverloopp bij vrachtwagenchauffeurs. De voorgestelde maatregelen zijn 

beschrevenn in Hoofdstuk 8. Voorbeelden van maatregelen gericht op het mogelijk 

voorkomenn van klachten (primaire preventie) zijn de invoering van autonome teams in 

transportbedrijven.. In dergelijke teams hebben de chauffeurs meer bevoegdheden om zelf 

hett werk te organiseren (bijvoorbeeld zelf planning en vakantiedagen regelen). Een ander 

voorbeeldd betreft het terugdringen van de werkdruk door vermindering van het aantal 

werkuren.. De Trucker Strain Monitor (TSM) zou gebruikt kunnen worden voor de 

ondersteuningg bij het nemen van maatregelen om te voorkomen dat klachten leiden tot 

ziekteverzuimm (secundaire preventie). Chauffeurs met een verhoogde TSM score (die 

dreigenn uit te vallen) zouden kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een 

stressmanagementt cursus. Een dergelijke cursus zou gericht moeten zijn op het aanleren 

vann vaardigheden om op een gezonde wijze om te gaan met de stressvolle 

omstandighedenn in het werk. Aanbevelingen voor de reïntegratie door de bedrijfsarts 

(teriairee preventie) van chauffeurs die zijn uitgevallen met psychische klachten worden ook 

gedaan.. Bij het inventariseren van werkgerelateerde oorzaken van het ziekteverzuim 

(probleemanalyse)) is het van belang dat de bedrijfsarts aandacht besteed aan de 

werkdruk,, regelmogelijkheden in het werk en mogelijkheden om te herstellen na het werk. 

Daarnaastt is het voor het opstellen van het reïntegratieplan van belang dat de bedrijfsarts 

bekijktt of de werkdruk, beperkte regel- en herstelmogelijkheden een geslaagde 

werkhervattingg van de zieke chauffeur belemmeren. 
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