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Cooper CL. The changing nature of work: 
workplace stress and strategies to deal with. 
Medicina del Lavoro 2006;97:132-36 (ICOH Milaan)

Stress is overheersend probleem in veel bedrijven
Achterliggende oorzaak: Amerikanisering met langere werkuren, 
meer baanonzekerheid, reorganisaties, bezuinigingen, 
outsourcing, presteren boven belastbaarheid
Minder continuïteit = minder opleidingen, training, carrière 
ontwikkeling  
Korte termijn toename winstgevendheid en productiviteit, 
langere termijn groot risico: waarom commitment van 
werknemers als de organisatie dat zelf niet biedt? 
Enorme kosten werkstress, 5-10 % bruto nationaal product,    
UK  65 % langdurig verzuim door stress, negatieve gevolgen 
van lange werktijden, lagere werkmoraal, minder kennis en 
vaardigheden
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Hoog werktempo 

stabiel  NL
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Health surveillance
(PAGO) 2001
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Recent meer aandacht voor andere factoren dan 
werkdruk, regelmogelijkheden, sociale steun (Karasek)
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Risico’s op het werk
werkdruk, regelmogelijkheden, sociale steun

inspanning/beloning (effort/reward) (Siegrist)
balans taakeisen en werkbronnen zoals autonomie en beloningen 
in het werk (proefs.Van Veghel, verpleeg- en verzorgingshuizen)
overcommitment
pesten, geweld, agressie; emotionele belasting
discriminatie; sociale onrechtvaardigheid (unfair treatment
superiors, psychiatric morbidity, Ferrie et al OEM 2006)
organisatiestructuur en cultuur, reorganisaties, inkrimpingen
werk-privé spanningen en v.v. (verzuim, Jansen et al OEM 2006)
meer aandacht voor risicogroep chronisch zieken
meer aandacht voor bevlogenheid, vitaliteit, engagement 
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eenderde langdurig ziekteverzuim in Zweden door 
stress gerelateerde psychische redenen
onderzoek in county council (meest gezondheidszorg): 

verzuim psychisch vgl. verzuim anders OR=2.0 voor 
effort-reward imbalance en OR=7.1 voor
overcommitment
Verzuim psychisch vgl. geen verzuim OR=1.6 resp
OR=12.6 !

bij werkenden: meer effort-reward imbalance en meer 
overcommitment bij slecht leiderschapsgedrag en bij 
een slecht klimaat voor veranderingen en ontwikkeling 
is overcommitment gevolg van slechte organisatie of 
teken van kwetsbaarheid? (dwarsdoorsnede onderzoek)
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1,5 % werknemers last van structureel pesten
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EU:
Public administration&defence
education & health
hotels & restaurants
transport & communications

ILO 16-6-06: stijgende trend; 
maar UK en USA daling

WHO brochure 2003
Psychological Harassment

at Work
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Pesten, geweld en intimidatie op het werk 
(ILO 2006, Signaleringsrapport 2005)  

Psychologisch geweld: pesten, intimidatie: 
frequent, langdurig beledigen, pesten, sociaal 
buitensluiten, isoleren
Ongelijkwaardige positie
Oorzaken diverse niveaus:

persoonlijke factoren dader(s) en slachtoffer
passiviteit management, promotie onethisch 
gedrag
te weinig personeel, sterke competitie, excessieve 
hiërarchie
onduidelijke instructies
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Psychopathologie: angst, apathie, vermijden, etc; kan 
bijdragen aan depressie, angststoornissen, 
overspannenheid 
Psychosomatische reacties: bloeddruk, astma, 
evenwichtsverlies, migraine
Gedragsveranderingen: eetstoornissen, 
alcoholgebruik, seksuele disfuncties
Hoge kosten voor slachtoffer, bedrijf, zorg en 
maatschappij
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Preventie door bewustmakingscampagnes in 
bedrijven: discussie, beleid ontwikkelen zoals 
ethische codes en richtlijnen met informatie, 
vertrouwenspersonen en mediators aanwijzen
Goed opletten op symptomen
Open deur voor slachtoffers! Maak je bekend als 
professional en dienst !
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Bloeddrukverhoging, hartvaatziekten door 
stress

Landsbergis et al (ICOH 2006) female hospital workers; 
ambulante bloeddrukmetingen (pols) op werkplek toont 
verborgen work-related hypertension DBP 4 mm verhoging bij 
spanningen
Landsbergis et al (ICOH 2006) Framingham 10 jaar follow-up: 
relatie bloeddruk en job strain vooral in interactie met 
handarbeid; geen relatie hartvaatziekten en strain
Cesana et al. (Medicina del Lavoro 2006) relatie stress en 
hartvaatziekten: positieve en negatieve onderzoeken. 
Probleem multicausaliteit en gebrek goede stressmetingen 
Hartinfarcten als mogelijk gevolg van inkrimpingen resp. 
incompleet herstel van werk (Finland) , Vahtera et al (BMJ 
2004), Kivimaki et al (Psychosom Med 2006)
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Laatste jaren ongeveer 1500 meldingen/jaar NCvB
2005: 23 % meldingen is psychisch

Overspannenheid en burnout (n=1051)
50%  werkdruk/mentale belasting
16%  bejegening, verhoudingen, conflicten
8%  toekomstonzekerheid, reorganisatie

Depressie (n=79) sinds kort meldingen, zie 
Registratierichtlijn en Achtergrond document NCvB 
‘Beroepsgebonden depressie’ met uitvoerige 
documentatie

26%  bejegening, verhoudingen, conflicten
24%  werkdruk/mentale belasting

PTSS (n=68)
96%  emotionele belasting
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Onderrapportage
veel bedrijfsartsen melden niet of weinig
privé factoren te zwaar meegerekend bij 

weging oorzaken (de Vos, Nieuwenhuijsen, 
submitted 2006)

reorganisatie, overwerk, taakverandering, 
organisatorische problemen, klachten bij 
collega’s: juist niet of juist wel melden?

een oorzaak die niet specifiek is voor een 
beroep, niet melden? 
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Gebrek sociale ondersteuning w.o. pesten
Niet-passende functie
Te veel werk en gebrek regelmogelijkheden
Hoge psychologische taakeisen
Stressvolle gebeurtenissen
Procedurele onrechtvaardigheid

NCvB richtlijn Beroepsgebonden depressie
risicofactoren



25Coronel Instituut

Denemarken 5 jaar follow-up. Weinig invloed op het 
werk en weinig steun leiding voorspelt incidentie 
ernstige depressie bij vrouwen; bij mannen 
onzekerheid van de baan (Rugulies, Bultmann et al, 
Am J Epidemiol 2006,)
Denemarken (Wieclaw et al OEM 2006) case control
onderzoek nav opnames en poliklinische 
psychiatrische patienten (affective disorders en 
stress-related disorders): werknemers in 
gezondheidzorg (depressie), onderwijssector en 
sociaal werk hogere risico’s (Hazard Ratio 1,5 tot 
2,5); mannen hogere risico’s; selectiefactor kan niet 
uitgesloten worden vb. overcommitment reden om in 
de zorg te gaan werken?
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Meer aandacht naar reïntegratie bij andere 
en zwaardere psychische/psychiatrische 
aandoeningen: ADHD, autisme, ‘echte’ 
depressie, bipolaire stoornissen, 
angststoornissen, 
persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie

Reïntegratie
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(ZonMw)
Effectieve arbeidsrehabilitatie voor mensen met ernstige 

psychiatrische stoornissen

De meeste mensen met ernstige psychische stoornissen willen aan het 
werk, 40 tot 60 procent van ongeveer 70.000 cliënten wil aan de slag. 
Hun arbeidsdeelname komt echter niet uit boven de 10 procent. Het lukt 
deze groep niet makkelijk een gewone baan te vinden en te houden. 
Eenmaal aan het werk kunnen cliënten niet rekenen op steeds 
beschikbare begeleiding. Ook is de afstemming tussen arbeidsintegratie-
medewerkers en GGZ-hulp gebrekkig. De vraag rijst wie deze leemtes 
moet opvullen: zijn de huidige reïntegratiebedrijven verantwoordelijk of 
moet juist de GGZ het voortouw nemen?

Een duidelijk antwoord biedt Individual Placement and Support (IPS), een 
arbeidsrehabilitatiemodel uit de Verenigde Staten. Kenmerkend voor IPS 
is dat de werktrajectbegeleider onderdeel uitmaakt van een ambulant 
GGZ-team. Dat betekent dat er regelmatig overleg is tussen onder meer 
de behandelend psychiater en IPS-begeleider over bijvoorbeeld 
aangepaste medicatie. Verder beoogt IPS het snel zoeken en vinden van 
een betaalde baan en biedt het lange termijn-ondersteuning bij het 
behouden van werk.

http://www.richtlijnen-nvab.nl/downloadform_rl_pk.html
http://www.richtlijnen-nvab.nl/downloadform_rl_pk.html
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Eindevaluatie 
arboconvenant gehandicaptenzorg
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Eindevaluatie 
arboconvenant gehandicaptenzorg
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Eindevaluatie 
arboconvenant gehandicaptenzorg

http://arboconvenanten.szw.nl
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Preventie
Primaire preventie: stressoren wegnemen na een 
analyse zoals met VBBA 

Werkdruk, emotionele belasting, 
agressie/intimidatie, let op motivatoren
(energiebronnen, balans), overcommitment
Redesign taken en werkomgeving, sociale steun, 
participatief management, cohesive teams, fair 
employment policies, beloning delen (Cooper)
Leren van ILO en ontwikkelingslanden door te  
werken zoals in ‘’WISE’’: participatief, eenvoudige 
checklists, praktisch oplossingen zoeken op de 
vloer!
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Secundaire preventie
Vertrouwen van werknemers en bedrijven winnen voor 
spreekuur gebruik: kwart voor 12 campagne, 
bedrijfsarts/arbo is er voor de mensen !
trainen van HRM en leiding: hoe omgaan met diversiteit van 
medewerkers, inclusief mensen met psychische problemen
Ontwikkelen van doelgroepgericht (prognostisch onderzoek!)  
Preventief Medisch Onderzoek plus Interventie, vooral voor  
zwaar belaste beroepen zoals in onderwijs, gezondheidszorg
Herkennen en beheersen van stress symptomen vb. stress 
management training, work/thuis balans herstellen
goed evalueren van de effectiviteit en kwaliteit PMO, bewaken 
tegenover puur commerciële activiteiten
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Behandelen en begeleiden, tertiaire preventie

behandelen, begeleiden, rehabilitatie door ondersteunen van 
herstelproces bij de werknemer en (waar mogelijk) de 
werkomgeving; eventueel verwijzen

SMB ontwikkelen o.a. voor depressie; let op gevolgen 
depressie en medicatie voor de veiligheid voor werknemer 
en bijvoorbeeld patiënten in de zorg !! (Haslam et al, OEM 
2005)

herziening richtlijn psychische klachten in 2006: meer accent 
op rol werkomgeving en op functioneren op het werk

met huisartsen, GGZ, en psychiatrie Employee Assistance
Programs maken zoals IPS

nieuwe vormen en experimenten uitproberen (signaal lampje 
AU)

http://www.richtlijnen-nvab.nl/downloadform_rl_pk.html
http://www.richtlijnen-nvab.nl/downloadform_rl_pk.html
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Grote problemen in mental health, hoge kosten 
Aantal sectoren en beroepen zwaar belast zoals onderwijs, 
gezondheidszorg en welzijnszorg, openbaar bestuur, vervoer en 
communicatie: krachtige aanpak is noodzakelijk met inschakeling 
van professionals multidisciplinair !
Oorzaken zijn divers: werkdruk, emotionele belasting zoals 
pesten/geweld, overcommitment, taakeisen/werkbronnen 
disbalans, werk-thuis spanningen, sociale rechtvaardigheid, 
slechte leiding, Amerikanisering / globalisering
Gevolgen: kwaliteit werk daalt, verzuim, overspannen /burnout/ 
depressie
Onderrapportage beroepsziekten psychisch 
Meer aandacht nodig voor reïntegratie van mensen met zwaardere 
psychiatrische problemen
Nog heel veel te doen in preventie en behandeling/begeleiding

Conclusies
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