
Stress en burnout



Bij werkstress meer risico op de 
volgende 

zwangerschapsuitkomsten 
• Spontane abortus 

(OR = 2,27, 95% CI 0,97-5,27; Fenster et al., 1995)

• Vroeggeboorte 
(OR meest rond 1,5-2; Hedegaard et al., 1993 en 
1996)

• Lager geboortegewicht 
(Bij stress in 1e trimester 190 g lichter (44-333 g); 
Oths et al., 2001)

• Hypertensie en pre-eclampsie
(OR 2 1 95% CI 1 1 4 1 M t l 1999)



Effecten van werkstress moeder 
tijdens zwangerschap op gedrag 

kind
• Inconsistent, mogelijk geringe bijdrage tot ADHD 

symptomen bij de nakomelingen (Linnet KM, 
Dalsgaard S, Obel C et al., Am J Psychiatry 160: 
1028-1040, 2003)

• Significante relatie tussen prenatale stress 
moeder en ADHD op leeftijd van 7 jaar en dan 
vooral jongens (p< 0,01; Rodriguez A, Bohlin
G.,J child Psychol Psychiatry 46; 246-254, 2005)



Werkstress en fertiliteit vrouw

• Geen effect op de duur van de menstruele cyclus 
(Fenster et al., 1995)

• Bij prospectieve studie bij hoge eisen van werk en 
weinig controle: korte cyclus van <25 d (OR 2,24, 
95% CI 1,09-4,59; Fenster et al., 1999)

• Bij gestresste vrouwen juist lange menstruele cycli 
>35 dagen (OR 0,1, 95% CI 0.01-0,4; Hjollund et 
al., 1999) 

• Toch geen effect op tijd nodig om zwanger te 
worden (OR 0,9, 95% CI 0,5-1,5; Hjollund et al., 
1998)



Werkstress en fertiliteit man

• Geen effect van stress op het werk of door 
gebruikelijke life events op zaadkwaliteit

• Wel effect op zaadkwaliteit na recent 
overlijden van naast familielid. Dit geeft een 
significante reductie in snelheid en motiliteit
van zaadcel (Fenster et al., 1997)

• Geen effect van werkbelasting en 
regelmogelijkheden op zaadkwaliteit en 
vruchtbaarheid (Hjollund et al., 2004)
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