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Bij registratierichtlijn E003 ‐ Beroepsgebonden
Depressie
Beroepsgebonden depressie‐omschrijving van de aandoening
Er is sprake van een beroepsgebonden depressie als een depressieve stoornis of een beperkte/subklinische
depressie in overwegende mate veroorzaakt of uitgelokt is door belastende psychische omstandigheden in het
werk. Depressieve stoornissen zijn veel voorkomende psychische aandoeningen in de algemene bevolking. Zo
bleek de (lifetime) prevalentie bij een uitgebreide Nederlandse studie (NEMESIS) 19% en de 12‐maanden‐
prevalentie 7.6%. Daarmee was deze aandoening, samen met angststoornissen en alcoholmisbruik de meest
voorkomende aandoening.1 Binnen de werkende bevolking bleek 7% een vermoedelijke depressie te hebben.2
Tenslotte bleken 22% van een groep verzuimende werknemers die met psychische klachten de bedrijfsarts
bezochten een depressieve stoornis te hebben.3 Het is niet bekend welk percentage werknemers met depressieve
stoornissen een beroepsgebonden depressie heeft. Wel is bekend dat in 2004 6% van de meldingen van
psychische beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten een beroepsgebonden depressie
betrof.4

Belangrijkste risicogroepen:
Het merendeel van de onderzoeken naar de relatie tussen werkomstandigheden en depressie wordt binnen
groepen met vergelijkbare beroepen uitgevoerd. Een uitzondering is het onderzoek van Eaton en collega’s (1990)
dat het voorkomen van depressie binnen een scala van beroepen bestudeerde. Hieruit bleek dat depressie het
vaakst voorkwam bij advocaten (Odds Ratio 3.6, 95% Betrouwbaarheidsinterval 1.4‐9.3), leraren (Odds Ratio 2,8,
95% Betrouwbaarheidsinterval 1,2‐6,8) en secretarieel personeel (Odds Ratio 1.9, 95% Betrouwbaarheidsinterval
1.2‐3.1).5

Klinische diagnostiek
De diagnostiek van een depressieve stoornis geschiedt op basis van de anamnese. Leidraad hierbij is de DSM‐IV.6
Dit internationale classificatie systeem spreekt van een depressieve stoornis (major depressive disorder) als vijf
van de negen symptomen (zie richtlijn) aanwezig zijn gedurende minstens twee weken. Als er 2‐4 symptomen
aanwezig zijn, is er sprake van een subklinische depressie (minor depressive disorder). Als de symptomen toe te
schrijven zijn aan de gevolgen van een middel (zoals bij blootstelling aan lood of organische oplosmiddelen) mag
de diagnose volgens de DSM‐IV niet gesteld worden. Differentiaal diagnostisch kan het wel van belang zijn
mogelijke fysische en chemische oorzaken te onderzoeken. Differentiaal diagnostisch is het onderscheid met
burnout en overspanning van belang. De klacht somberheid komt ook voor bij burnout/overspanning.
Onderscheidend voor depressie zijn de blijvend depressieve stemming, het ontbreken van positieve emoties en
depressieve gedachten over wie men is, wat men presteert en vaak ook over verleden en nabije toekomst. Sterke
gevoelens van schuld, waardeloosheid en suïcidaliteit behoren uitsluitend tot de symptomen van depressie en
passen niet bij burnout/overspanning.7

Oorzakelijke blootstellingen
Om het niveau van bewijskracht van de conclusie ten aanzien van de relatie tussen werkgebonden risicofactoren
en het ontstaan van depressie aan te geven is gebruik gemaakt van de onderverdeling van het CBO8. Deze
systematiek hanteert 4 niveaus waarbij niveau 1 betekent dat de conclusie gebaseerd is op minstens 1
systematische review of twee onafhankelijke prospectieve cohort onderzoeken van voldoende kwaliteit. Zie
bijlage 1 voor een overzicht van de gehanteerde systematiek.

Psychosociale risicofactoren
Door Roos en Sluiter is in 2004 een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen
werkgebonden psychosociale risicofactoren en het ontstaan van depressie.9 Zij identificeerden zes studies10‐15 die
voldeden aan kwaliteitseisen zoals een verantwoorde diagnostiek van de depressie en een responspercentage van
>50%. Uit drie van deze studies bleek dat een gebrek aan sociale ondersteuning op het werk (waaronder ook
pesten) samenhing met het ontstaan van depressieve klachten. Uit twee studies bleek dat dit ook gold voor het
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hebben van een niet‐passende functie. Door de sterkte van deze verbanden (Odds Ratio >2, uitgaande van de
ondergrens van het berrouwbaarheidsinterval) is het aannemelijk dat deze een voldoende onafhankelijke bijdrage
aan het ontstaan van de aandoening leveren om te spreken van een beroepsgebonden depressie.

Niveau 1

Het is aangetoond dat gebrek aan sociale ondersteuning een risicofactor is voor het ontstaan
van depressie.

A1 Roos & Sluiter, 20049 (Op basis van A2 Kawakami et al, 199212, A2 Kivimäki et al, 200313,
A2 Niedhammer et al, 199814)

Niveau 2

Er zijn sterke aanwijzingen dat het hebben van een niet‐passende functie een risicofactor is
voor het ontstaan van depressie.

A2 Kawakami et al, 199212 B Kawakami et al, 199011

Daarnaast bleek uit de geïdentificeerde studies dat een aantal psychosociale factoren in het werk een bijdrage
kunnen leveren aan het ontstaan van een depressieve episode, maar de sterkte van dit verband was minder sterk
(Odds Ratio <2) of de resultaten tussen studies inconsistent: het hebben van teveel werk (wisselende uitkomsten
tussen de studies), gebrek aan regelmogelijkheden (wisselende uitkomsten), hoge psychologische taakeisen (1
studie) en meegemaakte stressvolle werkgebeurtenissen (1 studie).

Niveau 1

Er zijn aanwijzingen dat het hebben van teveel werk en gebrek aan regelmogelijkheden
risicofactoren zijn voor het ontstaan van depressie.

A1 Roos & Sluiter, 20049 (Op basis van A2 Kawakami et al, 199212 B Kawakami et al, 199011 A2
Shields et al, 199915, A2 Griffin et al, 200210 A2 Niedhammer et al, 199814)

Niveau 3

Er zijn beperkte aanwijzingen dat hoge psychologische taakeisen en stressvolle
gebeurtenissen risicofactoren zijn voor het ontstaan van depressie.

A2 Niedhammer et al, 199814

Na het verschijnen van het bovengenoemde literatuuronderzoek is een secundaire analyse gepubliceerd van één
van de zes geïdentificeerde studies van Roos en Sluiter.13
Secundaire analyses wijzen uit dat ook een slechte werksfeer (weinig betrokkenheid van werknemers bij
beslissingen en weinig duidelijkheid en overeenstemming over werkdoelen) en onrechtvaardigheid en
onbeleefdheid van de leidinggevende invloed kunnen hebben op het ontstaan van een depressie.16 Gezien de
grote overlap met het concept “gebrek aan sociale ondersteuning (pesten)” is dit niet opgenomen als aparte
psychosociale factor in de registratierichtlijn. Een aanvullende bevinding van de secundaire analyses was dat
procedurele onrechtvaardigheid ook van invloed is op het ontstaan van een depressie. Procedurele
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onrechtvaardigheid betekent dat besluiten op het werk niet accuraat, consistent en voor beroep vatbaar zijn.
Deze factor is wel opgenomen in de registratierichtlijn.
Niveau 3

Er zijn beperkte aanwijzingen dat procedurele onrechtvaardigheid een risicofactor is voor het
ontstaan van depressie.

A2 Ylipaavalniemi et al, 200516

Fysische en chemische risicofactoren
Naar de volgende fysische en chemische risicofactoren in het werk is een beperkte search uitgevoerd naar
literatuur over het verband tussen blootstelling op het werk en het ontstaan van depressie: lawaai, lood,
lichtdeprivatie en organische oplosmiddelen. Bij deze search is alleen de database Medline (via pubmed)
geraadpleegd.
Van omgevingslawaai (zoals bijvoorbeeld wonen bij een vliegveld) is bekend dat het samenhangt met psychische
klachten, maar niet met klinische aandoeningen zoals een depressieve stoornis.17 Bij een grote cross‐sectionele
studie naar de relatie tussen lawaai op het werk en psychische klachten werd alleen een associatie tussen lawaai
en depressieve klachten gevonden voor vrouwen. 18 Vooralsnog zijn er niet voldoende aanwijzingen om lawaai op
het werk aan te merken als risicofactor voor depressie. Daarom is lawaai op het werk niet opgenomen in de
registratierichtlijn.
Niveau 4

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat lawaai op het werk een risicofactor is voor het ontstaan
van depressie.

C Melamed et al, 199218
Voor een oorzakelijke relatie tussen lichtdeprivatie en (seizoensgebonden) depressie werden bij deze search geen
aanwijzingen gevonden.
Niveau 4

Er zijn geen aanwijzingen dat lichtdeprivatie op het werk een risicofactor is voor het ontstaan
van depressie.

Voor wat betreft blootstelling aan lood op het werk werden de volgende aanwijzingen gevonden. De concentratie
van lood in het bloed bij werknemers vertoont een samenhang met zelfrapportage van depressieve stemming.19
Uit een wat oude (1983) maar wel longitudinale studie werd een relatie gevonden tussen lood in het bloed en het
ontstaan van depressieve klachten. 20
Niveau 3

Er zijn beperkte aanwijzingen dat blootstelling aan lood op het werk een risicofactor is voor
het ontstaan van depressie.

A2 Baker et al, 198320 C Maizlish et al, 199519

Werknemers die blootgesteld zijn geweest aan oplosmiddelen hebben een groter risico op het hebben van een
depressieve stoornis volgens de DSM‐IV criteria dan werknemers die niet blootgesteld waren, bleek uit twee
cross‐sectionele studies.21;22 Let wel, aangezien een somatisch beeld een exclusiecriterium is in de DSM‐IV zullen
alleen de symptoombeschrijving van de DSM‐IV criteria zijn meegenomen in de overweging.
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Er zijn beperkte aanwijzingen dat blootstelling aan oplosmiddelen een risicofactor is voor het
ontstaan van depressie.

C Morrow et al, 200021 C Condray et al, 200022

Samenvattend zijn er dus slechts beperkte aanwijzingen dat blootstelling aan de factoren lood en organische
oplosmiddelen risicofactoren zijn voor de symptomen van een klinische depressie. Mede omdat een somatisch
beeld (zoals bij blootstelling aan lood of oplosmiddelen) een exclusiecriterium is voor de diagnose volgens de
DSM‐IV is, zijn deze chemische risicofactoren niet in deze richtlijn opgenomen als risicofactoren. Wel wordt
aangeraden bij een vermoeden van werkgerelateerde blootstelling aan lood of oplosmiddelen te denken aan de
diagnose stemmingsstoornis aan een middel gebonden.

Predisponerende factoren
Depressie heeft veelal meerdere oorzaken: erfelijke factoren, factoren uit het fysieke en het sociale milieu,
persoonlijkheids‐ en ontwikkelingsfactoren.
De persoonlijkheidskenmerken hostiliteit, lage eigenwaarde en gevaar vermijden, kunnen een risicofactor zijn
voor het ontstaan van depressie.23;24 Echter niet in die mate dat het de relatie tussen werkkenmerken en
depressieve klachten volledig kan verklaren. Bij lichamelijke factoren dient ook gedacht te worden aan
lichamelijke (chronische) ziekten25;26, terwijl een gebrek aan adequate zorg van ouders gedurende de jeugd een
ontwikkelingsfactor is die kan bijdragen aan het ontstaan van een depressieve episode op latere leeftijd.27
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Bijlage 1: Methodologische kwaliteit van studies en niveau van bewijskracht van de conclusies28

Tabel 1.1 Indeling van methodologische kwaliteit van studies naar schade of bijwerkingen, etiologie en
prognose.
A1

Systematische review van ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van
A2‐niveau

A2

Prospectief cohort onderzoek van voldoende omvang en follow‐up, waarbij
adequaat gecontroleerd is voor ‘confounding’ en selectieve follow‐up voldoende is uitgesloten.

B

Prospectief cohort onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder
A2 of retrospectief cohort onderzoek of patiënt‐controle onderzoek

C

Niet‐vergelijkend onderzoek

D

Mening van deskundigen

Tabel 1.2 Niveau van bewijskracht van de conclusie op basis van het aan de conclusie ten grondslag liggend
bewijs
Niveau

Conclusie gebaseerd op

1

Eén systematische review (A1) of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde
onderzoeken van niveau A2

2

Ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B

3

Eén onderzoek van niveau A2 of B of één of meerdere onderzoeken van niveau C

4

Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden
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