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Overspanning, burnout, depressies en angststoornissen zijn veelvoorkomende psychische 

aandoeningen binnen de (beroeps)bevolking. Werknemers die last hebben van deze 

psychische klachten zullen zich vaak uiteindelijk ziek melden. Na de ziekmelding komt een 

werknemer op het spreekuur van de bedrijfsarts. De taak van de bedrijfsarts is om de 

werknemer zo te helpen dat hij of zij weer goed gaat functioneren en uiteindelijk weer aan 

de slag kan. Deze begeleiding wordt sociaal-medische begeleiding genoemd. Hoewel deze 

sociaal-medische begeleiding veel tijd van bedrijfsartsen vergt, is er weinig bekend over 

de kwaliteit hiervan. Het doel van dit onderzoek is daarom om bij te dragen aan de 

kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding van werknemers die verzuimen vanwege 

psychische aandoeningen. In dit proefschrift wordt op twee manieren getracht om dit doel 

te bereiken. Ten eerste wordt de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding gemeten 

en wordt de relatie met de duur van het verzuim onderzocht. Ten tweede is het de 

bedoeling dat dit proefschrift wetenschappelijke kennis voortbrengt en praktische 

instrumenten evalueert, die beide gebruikt kunnen worden door bedrijfsartsen tijdens 

sociaal-medische begeleiding. Dit alles is erop gericht de bedrijfsarts te ondersteunen bij 

het stellen van een diagnose, het vaststellen van de klinische verschijnselen en het 

beoordelen van de prognose van de werknemers met psychische aandoeningen. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de evaluatie van een instrument dat de bedrijfsarts mogelijk zou 

kunnen helpen bij de diagnose: de Depressie Angst en Stress Schalen (DASS). Uit de 

analyses van de scores bleek dat de drie subschalen homogeen zijn (intern consistent) en 

dat de verdeling van de vragenlijst in drie subschalen goed verdedigbaar was (construct 

validiteit). Om te kunnen beoordelen of de DASS ook behulpzaam zou kunnen zijn bij het 

identificeren van werknemers met een angststoornis of een depressie, werden de scores 

op de DASS vergeleken met de uitkomst van een meer uitgebreid diagnostisch 

(telefonisch) interview. Vervolgens werd voor zowel de Depressieschaal als de 

Angstschaal een optimaal afkappunt berekend. Werknemers die onder het afkappunt 

scoorden bleken maar heel zelden een depressie of angststoornis te hebben. Echter, van 

de werknemers die boven het afkappunt scoorden bleek een groot deel toch geen 

depressie of angststoornis te hebben. Dit betekent voor de bedrijfsartspraktijk dat de 

DASS goed gebruikt kan worden om uit te sluiten dat iemand aan een angststoornis of 

depressie lijdt, maar dat een score boven het afkappunt altijd gevolgd moet worden door 

een klinisch interview. 
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In hoofdstuk 3 is één van de klinische verschijnselen van psychische aandoeningen 

onderwerp van studie: de irrationele gedachten (cognities). Deze irrationele gedachten 

worden geacht een rol te spelen bij het ontstaan en voortbestaan van psychische klachten. 

Eén van de meest gebruikte therapieën, de cognitieve gedragstherapie, probeert deze 

gedachten op te sporen en ze te veranderen. Het is echter nog niet bekend of werknemers 

met verschillende psychische diagnosen, namelijk overspannenheid, angststoornis en/of 

depressie, ook verschilden in het type, de mate en de stabiliteit van hun irrationele 

gedachten. Om dit te kunnen onderzoeken werd de Irrational Beliefs Inventory (IBI) vier 

keer afgenomen bij ons cohort van werknemers met psychische klachten: op baseline, na 

drie, na zes en na 12 maanden. Vervolgens werd ook onderzocht in hoeverre een 

eventuele verandering in score op deze lijst samenhangt met het herstel van de 

psychische klachten. Uit de resultaten bleek dat werknemers met verschillende diagnosen 

wel verschilden in de mate van irrationaliteit, maar niet in type en stabiliteit. Werknemers 

met een depressie hadden minder irrationele gedachten dan werknemers met een 

angststoornis, maar meer dan werknemers met een stress gerelateerde stoornis. De 

groep werknemers met stress gerelateerde stoornissen hadden een niveau van irrationele 

gedachten dat vergelijkbaar was met dat van gezonde controlegroepen in eerdere studies. 

Verder bleek dat de mate van af- of toename in irrationele gedachten gerelateerd was aan 

de mate van af- of toename van de symptomen gedurende het onderzoek. Voor de 

bedrijfsartspraktijk betekent dit dat er aanwijzingen zijn dat dezelfde cognitieve 

interventies gebruikt kunnen worden bij de verschillende aandoeningen. Vooralsnog lijken 

cognitieve interventies het meest nodig bij werknemers met angststoornissen en/of 

depressies. 

Hoofdstuk 4 draait om de prognose van werknemers met psychische klachten binnen onze 

studie. Het doel van deze deelstudie was om een zogenaamde "clinical prediction rule" te 

ontwikkelen die bedrijfsartsen zou kunnen ondersteunen bij het schatten van de prognose. 

In dit geval werd de "clinical prediction rule" ontwikkeld door te onderzoeken welke 

kenmerken van de werknemer, de aandoening of de omgeving het beloop van de 

aandoening konden voorspellen. Als eis stelden wij dat deze kenmerken op eenvoudige 

wijze in kaart gebracht moesten kunnen worden door de bedrijfsarts tijdens een eerste 

consult. Van deze kenmerken werd vervolgens onderzocht welke het beste de duur van 

het verzuim konden voorspellen. Een hogere leeftijd (ouder dan 50), een pessimistische 

inschatting van de duur van het verzuim door de werknemer (langer dan 3 maanden), een 

gemiddeld of hoog opleidingsniveau en een diagnose van angststoornis en/of depressie 

bleken voorspellend voor een ongunstige prognose. Het bleek uiteindelijk mogelijk de 

"clinical prediction rule" zo te formuleren dat er simpelweg één punt moet worden 
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gegeven voor elke voorspeller van een ongunstig beloop die van toepassing is bij een 

werknemer. Deze score (die loopt van 0 tot 4) bleek voldoende samen te hangen met het 

uiteindelijke beloop. De voorspellende waarde van de "clinical prediction rule" zal nog 

moeten worden getest in een nieuwe groep werknemers met psychische klachten. Daarom 

is de voorzichtige conclusie van dit hoofdstuk dat de "clinical prediction rule" de 

bedrijfsarts kan helpen bij het vroeg identificeren van werknemers met een slechte 

prognose wat betreft werkhervatting. 

In hoofdstuk 5 staat het gedrag van de leidinggevende tijdens het ziekteverzuim van de 

werknemer centraal. Wij hebben de leidinggevende van 85 werknemers uit ons onderzoek 

geïnterviewd, zes maanden nadat de werknemer ziek werd. De vraag bij deze deelstudie 

was in hoeverre dit gedrag van de leidinggevende voorspellend was voor de duur van het 

verzuim. Drie aspecten van dit gedrag werden gemeten: communicatie met de werknemer 

(regelmatig contact tijdens ziekte en evaluatiegesprek na terugkeer op het werk), het 

stimuleren van een gedeeltelijke terugkeer naar werk voordat iemand volledig klachtenvrij 

is en het overleggen met andere professionals zoals de bedrijfsarts of een 

personeelsfunctionaris. Uit dit deelonderzoek bleek dat positief gedrag van de 

leidinggevende kan bijdragen aan een snellere terugkeer naar werk. Echter de relatie 

tussen het gedrag van de leidinggevende en de duur van het verzuim was niet zo 

eenduidig als wij verwacht hadden. Het consulteren van andere professionals was 

gerelateerd aan een langere verzuimduur, ongeacht de ernst van de psychische klachten. 

Aan de andere kant bleek regelmatige communicatie tussen de leidinggevende en de 

werknemer samen te gaan met een kortere verzuimduur. Wel moet hierbij aangemerkt 

worden dat deze relatie alleen gold voor werknemers met een mindere mate van 

depressieve klachten. Zodra een werknemer veel depressieve klachten had, dan was de 

communicatie niet gerelateerd aan de duur van het verzuim. 

Hoofdstuk 6 is het eerste hoofdstuk waarin de kwaliteit van de sociaal-medische 

begeleiding werd gemeten en gerelateerd aan de duur van het verzuim. Bij dit 

deelonderzoek werden de dossiers van 100 patiënten met een stress gerelateerde 

stoornis nauwkeurig beoordeeld. Om tot een inschatting van de kwaliteit van de sociaal-

medische begeleiding te komen, werden performance indicatoren gebruikt. De 

performance indicatoren omvatte kernpunten van de richtlijn "handelen van de bedrijfsarts 

bij psychische klachten". Bij elk kernpunt werden vooraf criteria voor adequate zorg 

opgesteld. Eén kernpunt, namelijk adequate continuïteit van zorg, hing samen met een 

kortere tijd tot aan zowel gedeeltelijke als volledige werkhervatting. Adequate interventies 

van de bedrijfsarts gericht op het werk, bijvoorbeeld overleggen met de leidinggevende 
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van de werknemer, hingen alleen samen met een kortere duur tot aan de eerste 

(gedeeltelijke) werkhervatting. Een relatie tussen de totale kwaliteit van de sociaal-

medische begeleiding, uitgedrukt als een optelling van alle performance indicatoren, en de 

duur van het verzuim werd niet gevonden. 

De deelstudie beschreven in Hoofdstuk 7 had ten eerste als doel om te onderzoeken of de 

performance indicatoren en de bijbehorende criteria valide waren. Met valide wordt 

bedoeld of ze meten ze wat ze horen te meten, met andere woorden: zijn ze een goede 

vertaling van de richtlijn? Daarom werd een expert ronde georganiseerd, met als 

belangrijkste uitkomst dat 10 van de 11 indicatoren als voldoende valide werden 

beoordeeld. Daarnaast werd ook in de cohort studie onderzocht of kwaliteit van de 

sociaal-medische begeleiding samenhing met de duur van het verzuim. Uit deze deelstudie 

bleek dat een hogere totale kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding wel samenhing 

met een kortere verzuimduur. Voor wat betreft de individuele performance indicatoren 

werd gevonden dat adequate interventies gericht op de curatieve sector, bijvoorbeeld 

doorverwijzen naar de huisarts, gerelateerd waren aan een langere verzuimduur. Een 

correcte evaluatie van de beperkingen die een werknemer ervoer in het werk hing juist 

weer samen met een kortere verzuimduur. Wij vonden geen relatie tussen de kwaliteit van 

de sociaal-medische begeleiding en de afname van klachten, terwijl een hoge totale 

kwaliteit verrassend genoeg gerelateerd was aan een langere verzuimduur. 

Hoofdstuk 8 geeft kort de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift weer. Daarnaast 

worden een aantal methodologische kenmerken van de studies uitgebreid besproken. 

Vervolgens worden de uit dit onderzoek voortvloeiende aanbevelingen voor de praktijk en 

voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd. Allereerst adviseren wij de 

bedrijfsartsen om de sociaal-medische begeleiding van werknemers met psychische 

klachten conform de richtlijn uit te voeren. Daarnaast worden er aanbevelingen gegeven 

op het gebied van de diagnose, klinische verschijnselen en de prognose. Zo worden 

bedrijfsartsen geadviseerd om vooral bij het eerste consult de werknemer te vragen naar 

de eigen verwachtingen ten aanzien van de duur van het verzuim. Naast de individuele 

bedrijfsartsen, wordt ook aandacht besteed aanbevelingen voor de beroepsvereniging van 

de bedrijfsartsen en de werkgevers. De beroepsvereniging van de bedrijfsartsen wordt 

aangeraden in het vervolg bij het proces van ontwikkelen en verfijnen van richtlijnen ook 

werknemers te betrekken. Hopelijk zullen dan richtlijnen ontwikkeld worden die zowel het 

verzuim bekorten als tevreden werknemers opleveren. Werkgevers worden aangeraden 

om hun keuze van Arbo-dienst ook te laten afhangen van de geleverde kwaliteit in termen 

van het hanteren van richtlijnen door hun bedrijfsartsen. Werkgevers zouden die Arbo-
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diensten moeten contracteren die hun bedrijfsartsen ook de faciliteiten bieden om conform 

de richtlijn te werken en die kwaliteit ook intern bewaken. Leidinggevenden worden 

daarnaast geadviseerd om vooral regelmatig contact te hebben met werknemers die 

verzuimen vanwege psychische klachten. 

Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op de relatie tussen sociaal-medische 

begeleiding conform de richtlijn en de tevredenheid van werknemers met deze zorg. Een 

studie met dit onderwerp zou zich vooral moeten richten op de rol van de 

communicatievaardigheden van de bedrijfsarts. De vraag hierbij is of de boodschap zelf 

(conform de richtlijn handelen) of de verpakking (de manier waarop dit uitgelegd wordt 

aan de werknemer) tot (on)tevredenheid leidt. Aanbevelingen voor toekomstig interventie 

onderzoek richten zich op twee gebieden: het proberen te veranderen van de negatieve 

verwachtingen over de duur van het verzuim van de werknemer en het trainen van 

leidinggevenden in het optimaal begeleiden van werknemers met psychische klachten. 
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