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Samenvatting g 

Al ss gevolg van de toegenomen werkdruk in de laatste decennia onder-
vindtt een toenemend aantal werknemers in de Westerse samenlevin-
genn psychologische problemen gerelateerd aan werkstress. Als een 
gevolgg daarvan worden bedrijfsartsen en andere arbodeskundigen 
geconfronteerdd met een groeiend aantal werknemers dat lijd t aan 
stressgerelateerdee stoornissen zoals overspanning en burnout. In dit 
proefschriftt gebruiken we de term "aanpassingsstoornis' als centraal 
enn overkoepelend begrip voor deze stoornissen. Op maatschappeli jk 
(macro-)niveauu zijn de kosten van aanpassingsstoornissen aanzienlijk 
alss gevolg van ziekteverzuim, verlies van product iv i te it en kosten van 
gezondheidszorg.. In zijn proefschrift geeft Schröer aan dat tenminste 
20%% van de pat iënten met een overspanning in de WAO terecht 
komt,, meestal blijvend. In Groot Brittanië gaan naar schatt ing jaar-
lijk ss 40 miljoen werkdagen verloren als gevolg van psychische pro-
blematiek.. Op het niveau van het individu zijn er ook hoge 'kosten' 
zoalss spanning, woede, angst, depressieve stemming, psychische ver-
moeidheidd en slaapstoornissen. 

Hoofdonderwerpp van dit proefschrift is de ontwikkel ing en evaluatie 
vann een intervent iemethodiek, toegepast door bedri j fsartsen, die tot 
doell  heeft langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van aanpas-
singsstoornissenn te voorkomen. De interventie is er vooral op gericht 
dee individuele werknemer te ondersteunen. In veel gevallen zal de 
werksi tuat iee een oorzakeli jke rol spelen; bijvoorbeeld door een 
inadequatee stijl van leidinggeven, door confl icten, door werkdruk, 
doorr te veel verantwoordel i jkheid in combinat ie met te weinig regel-
ruimtee of door gebrek aan sociale steun. Primair preventieve maatre-
gelenn of aanvul lende maatregelen gericht op de werkomgeving, hoe 
belangrijkk ook in dergelijke gevallen, waren niet het centrale aan-
dachtspuntt van dit proefschrift. 
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HOOFDSTUKK  1 behandelt de veranderingen in werk, werkbelast ing en 

werkwaarder ingg die voor veel werkenden hebben plaats gevonden. 

Voorr veel werknemers heeft er een verschuiving in werkbelast ing 

plaatss gevonden van vooral fysieke belasting naar vooral psychische 

belast ing.. De waarder ing van werk is veranderd; terwijl werk vroeger 

vaakk vooral als een last werd ervaren is het nu voor veel werkenden 

eenn levensgebied waarin ambit ies en welzijn kunnen worden verwe-

zenlijkt.. Tegelijkertijd is ook het risico op overbelasting verschoven 

vann een fysieke naar een mentale overbelasting met de daarmee 

samenhangendee problemen en ziektebeelden. Psychische ziektebeel-

denn staan bovenaan in de verzuim statist ieken en daarbinnen vormen 

aanpassingsstoornissenn de belangri jkste oorzaak voor WAO-intrede 

inn Nederland. Het is dan ook verbazingwekkend dat uit een grondige 

zoektochtt in de l i teratuur blijk t dat er geen betrouwbare evaluatie 

onderzoekenn zijn naar de effectiviteit van behandelmethodieken voor 

pat iëntenn met aanpassingsstoornissen in de huisartsgeneeskunde en 

dee bedri j fsgezondheidszorg. Er konden dan ook geen evidence-based 

ui tgangspuntenn voor een behandelmethodiek aan de l i teratuur wor-

denn ontleend. 

Dee context waarbinnen een activerende begeleidingsmethodiek werd 

ontwikkeldd en getoetst wordt beschreven; daarbij komen kenmerken 

vann arbeidsongeschiktheid door psychische ziektebeelden in Nederland, 

dee professionele context, het verklaringsmodel voor een activerende 

interventiee en de begrippen die daarbij een rol spelen, aan bod. 

HOOFDSTUKK  2 beschrijft een kwant i tat ieve meta-analyse waarin een 

antwoordd werd gezocht op de volgende onderzoeksvragen: (1) zijn 

stressmanagementt interventies effectief, zoals in kwal i tat ieve l itera-

tuurr reviews wordt aangegeven? (2) Zo ja, welk type interventie is 

hett meest effectief en op welke ui tkomstmaten? 

InIn aanvull ing op deze onderzoeksvragen zijn explorerende analyses 

uitgevoerdd om vast te stellen welke variabelen de effectiviteit van de 

interventiess beïnvloeden. Achtenveert ig studies bleken van een vol-

doendee methodologische kwali teit om in de meta-analyse te worden 

opgenomen.. Er werden vier verschil lende interventietypen onder-

scheiden:: cognit ief-gedragsmatige interventies, ontspanningsmetho-
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dieken,, meervoudige programma's waarin beide genoemde interven-
tietypenn werden gecombineerd en organisat iegerichte interventies. De 
eerstee onderzoeksvraag werd positief beantwoord, wat een bevesti-
gingg gaf van de trend die uit eerdere kwali tat ieve reviews naar voren 
kwam.. De in hoofdstuk 2 beschreven meta-analyse verschaft 
bet rouwbaarr bewijs dat werknemers baat hebben bij preventieve 
stressmanagementt programma's. Het gemiddelde effect over 48 stu-
diess met 3736 deelnemers was klein volgens de geldende criteria 
maarr significant. Een matig effect werd gevonden voor cognitief-
gedragsmatigee en voor meervoudige interventies, het effect van ont-
spanningsmethodiekenn was klein. Het effect van organisat iegerichte 
programma'ss was niet significant. De effecten tekenden zich het 
meestt duidelijk af op de volgende u i tkomstmaten: klachten, zoals dis-
tresss en depressieve klachten, psychologische vaardigheden en reac-
t iepatronen,, zoals ervaren controle, en de waargenomen kwaliteit 
vann het werk. De conclusie is dat stressmanagement interventies in 
hett algemeen effectief zijn en dat cognit ief-gedragsmatige interven-
tiess effectiever zijn dan andere interventies. 

HOOFDSTUKK  3 beschrijft de evaluatie in een prospectief, groeps-geran-

domiseerdd onderzoek van een activerende interventie door bedrijfs-

artsenn bij 192 patiënten die een eerste ziekteperiode doormaakten als 

gevolgg van een aanpassingsstoornis (overspannenheid). Doel van het 

onderzoekk was de vernieuwende, activerende interventie re vergelij-

kenn met de 'gebruikeli jke zorg*  die door de bedrijfsartsen in de con-

trolee groep werd uitgevoerd. De onderzoekshypothese was dat de 

interventiee effectiever zou zijn dan de gebruikeli jke zorg in het ver-

minderenn van klachten, de toename van vaardigheden om met stress 

omm te gaan en de afname van ziekteverzuimduur. Cognitief gedrags-

matigee principes en 'graded act ivi ty' (het geleidelijk en gestructu-

reerdd opbouwen van activiteiten) vormden de basis voor de interven-

tie.. In totaal kregen 109 overspannen patiënten de activerende inter-

ventiee en 83 patiënten de gebruikeli jke zorg (de controlegroep). 

Klachten,, ziekteverzuimduur en de verhouding tussen mensen die wel 

enn niet aan het werk waren werden gemeten op drie en op twaalf maan-

den.. De analyses werden uitgevoerd op een ' intention-to-treat' basis. 

Mett drie maanden hadden significant meer pat iënten in de interven-
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t iegroepp dan in de controlegroep het werk hervat. Met 12 maanden 

haddenn alle patiënten het werk hervat, maar de ziekteverzuimduur 

wass korter in de intervent iegroep dan in de controlegroep. De inter-

ventiee bleek vooral effectief in het terugdringen van langdurig ziekte-

verzuim.. De verzuimduur was 2 5 %- 30% korter in de interventie-

groepp vergeleken met de controlegroep die de gebruikeli jke zorg 

kreeg.. Omdat de gebruikeli jke zorg in de specifieke situatie waarin 

hett onderzoek werd uitgevoerd al behoorl i jk effectief was moet dit 

resultaatt in feite beoordeeld worden als een vergelijking tussen twee 

behandel ingen;; het betrof hier geen controlegroep waarin niets 

gebeurde.. Waarschijnli jk minstens zo belangrijk is de uitkomst dat de 

terugvalkanss ook lager was in de intervent iegroep, dat wil zeggen dat 

minderr mensen zich opnieuw ziek moesten melden in het jaar na de 

interventiee in vergelijking met de contro legroep. Het is verrassend 

datt er geen verschillen waren tussen de twee onderzoeksgroepen in 

klachtafname.. Bij de eerste meting (als pat iënten in het onderzoek 

werdenn opgenomen) hadden de deelnemers aanzienlijk meer klachten 

dann een normale vergeli jkingsgroep, wat de ernst van het probleem 

vann deze groep patiënten weergeeft. De klachten namen in de tij d 

voorr beide groepen vergeli jkbaar af tot een bijna normaal niveau op 

driee maanden. Daarna daalden de klachten nog iets verder tot op 

twaalff  maanden. 

Wee concluderen dat de experimentele interventie voor aanpassings-

stoornissenn succesvol was in het bekorten van de ziekteverzuimduur, 

voorall  door het terugdringen van het langdurend verzuim. De kerne-

lementenn van de methode, opgenomen in de richtlij n voor het hande-

lenn van de bedrijfsarts bij psychische klachten van de Nederlandse 

Verenigingg voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, worden beschreven 

inn hoofdstuk 5. 

HOOFDSTUKK  4 beschrijft een studie naar factoren die een voorspel len-

dee waarde hebben voor langdurige arbeidsongeschiktheid onder 

werknemerss die verzuimden als gevolg van een aanpassingsstoornis 

(overspanning),, In deze prognostische studie werd dezelfde dataset 

geanalyseerdd als in het groepsgerandomiseerde onderzoek (hoofdstuk 

3).. Waar echter in dat onderzoek het effect van één factor (de effecti-

viteitt van de interventie) werd getest, werd in de prognostische studie 
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dee voorspellende waarde van meerdere factoren bepaald. Het doel 
vann deze studie was om nieuwe inzichten te verwerven in voorspel-
lendee factoren voor werkhervat t ing na ziekteverzuim als gevolg van 
aanpassingsstoornissen.. Dit kan nieuwe informatie verschaffen over 
welkee kenmerken van de pat iënt, de werkomgeving of van de begelei-
dingg een succesvol herstel voorspellen dan wel een minder gunstig 
beloop.. Een tweede aandachtspunt betrof voorspel lende factoren 
voorr de effectiviteit van een activerende interventie op werkhervat-
t ing.. Dergelijke voorspel lende factoren kunnen worden gebruikt voor 
hett ontwikkelen van maatwerkintervent ies. We richtten ons op het 
identificerenn van voorspel lende factoren voor 1 ) tij d tot werkhervat-
tingg (eerste stap in de reïntegrat ie, geheel of gedeeltelijk) 2) tij d tot 
volledigee werkhervat t ing en 3) gedeeltelijke of gehele werkhervat t ing 
opp drie maanden na de aanvang van het verzuim. Zowel de totale 
onderzoeksgroepp van 192 patiënten als de intervent iegroep {109 
patiënten)) werden hierop geanalyseerd. 

Dee activerende interventie zelf was de meest krachtige voorspeller 
voorr een voorspoedige reïntegrat ie. Voor tij d tot gedeelteli jke werk-
hervatt ingg was dit de enige voorspeller in de totale groep. Voor tij d 
tott volledige werkhervat t ing bleken drie andere voorspellers signifi-
cantt te zijn in de tota le groep: een lage leeftijd, een laag opleidingsni-
veauu en een laag niveau van somatisatie voorspelden een meer gunsti-
gee reïntegrat ie. In de interventiegroep voorspelden een laag 
opleidingsniveauu en een laag niveau van obsessief-compulsief gedrag 
eenn snellere reïntegrat ie naar volledige werhervat t ing. In deze groep 
warenn een jonge leeftijd, mannelijk geslacht, laag opleidingsniveau 
eenn laag niveau van positieve sociale contacten en een hoog niveau 
vann sociaal functioneren in het privé-leven voorspel lers voor een 
snellee gedeelteli jke werkhervatt ing. 

Specialee aandacht of een andere aanpak kan geïndiceerd zijn voor 
werknemerss met karakter ist ieken tegengesteld aan de hierboven 
genoemde,, bi jvoorbeeld een hoog salaris of opleidingsniveau, een 
hogeree leeftijd, vrouweli jk geslacht of een hoog niveau van somatisa-
tie.. Verrassend was dat een laag opleidingsniveau en een laag niveau 
vann positieve sociale contacten een snellere reïntegratie voorspelden, 
inn tegenstelling tot wat men op grond van de l i teratuur zou verwachten. 
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HOOFDSTUKK  5 beschrijft een proces dar nogal verschilt van het verza-

melen,, verwerken, analyseren en interpreteren van gegevens, name-

lij kk de ontwikkel ing van een prakti jkrichtl i jn voor bedrijfsartsen 

overr psychische problemen. Ook hier bood de l i teratuur geen aan-

knopingspunten:: een search naar richtli jnen voor diagnose en thera-

piee leverde maar een paar publicaties op met een onduideli jke status. 

Zee waren of opgesteld door één auteur of de ontwikkel ingsprocedure 

wass niet duideli jk. 

InIn dit hoofdstuk wordt de recente ontwikkel ing van richtl i jnen over 

psychischee problemen voor bedrijfsartsen en huisartsen in Neder land 

besproken.. De richtl i jnen voorzien in een classificatie die aansluit bij 

termenn die door de beroepsgroepen worden gebruikt en die overeen-

komtt met de diagnose 'aanpassingsstoorn is '. De richtli jnen geven 

aanbevelingenn voor begeleiding en behandel ing, gebaseerd op 

bestaandd wetenschappeli jk bewijs, ervaring opgedaan in verwante 

gebiedenn en op consensusprocedures. Ze zijn gebaseerd op cognitief-

gedragsmatigee principes, vooral stress-inoculat ietraining en graded 

activityy en beogen het.probleemoplossend vermogen van pat iënten in 

relatiee tot hun werk te vergroten. De heldere procedure die is toege-

pastt bij de ontwikkel ing van de Nederlandse richtli jnen vormt een 

positieff  contrast met het gebrek aan duideli jkheid en helderheid op 

ditt gebied in de internat ionale l i teratuur. 

Hooi-DSTUKK 6 bediscussieert de voornaamste thema's in het proces 
vann het ontwikkelen, evalueren en implementeren van een activeren-
dee interventie voor aanpassingsstoornissen. De resulraten, methodo-
logischee aspecten, implicaties voor de bedri j fsgezondheidszorgprak-
tijk ,, wetenschappeli jke relevantie en maatschappel i jke relevantie van 
dee studies in dit proefschrift worden besproken. Een belangrijk 
aspectt is hierbij de acceptatie en toepassing van de richtl i jnen die in 
hoofdstukk 5 zijn beschreven. 
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