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Aandoening Blootstelling Score Beroepsziekte?
Overspanning/
burnout
(P619/P611)

a. Hoge inspanning gepaard met lage beloning
b. Hoge psychologische taakeisen
c. Weinig taakautonomie
d. Weinig sociale steun van collega’s
e. Weinig sociale steun leidinggevende
f. Procedurele onrechtvaardigheid binnen 

organisatie
g. Relationele onrechtvaardigheid
h. Hoge emotionele taakeisen

3=hoog, 2=matig, 1=laag, 0=niet
2=hoog, 1=matig, 0=laag/niet
2=hoog, 1=matig, 0=laag/niet
2=hoog, 1=matig, 0=laag/niet
2=hoog, 1=matig, 0=laag/niet
3=hoog, 2=matig, 1=laag, 0=niet

2=hoog, 1=matig, 0=laag/niet
2=hoog, 1=matig, 0=laag/niet

Totaalscore > 4 
Èn
inschatting van 
matige 
blootstelling aan 
privéfactoren

Blootstelling voor ontwikkeling Burn-
out/overspanning
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Aandoening Blootstelling Score Beroepsziekte?

PTSS (P620) 1. Directe blootstelling aan traumatische 
gebeurtenis;

2. Getuige zijn van een traumatische 
gebeurtenis;

3. Delen van informatie van een collega die was 
blootgesteld aan een traumatische 
gebeurtenis; of

4. Indirecte blootstelling aan aversieve details 
van een trauma

Ja

Blootstelling voor ontwikkeling PTSS
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Aandoening Blootstelling Score Beroepsziekte?

Beroepsgebonden
depressie (P652)

Risico’s
1. Het hebben van niet-passend werk
2. Gebrek aan sociale ondersteuning (pesten)

Blootstelling 1 van 
de 2

Factoren die kunnen bijdragen
a. Het hebben van teveel werk
b. Hoge psychologische taakeisen
c. Weinig taakautonomie/regelmogelijkheden
d. Meegemaakte stressvolle werkgebeurtenissen
e. Procedurele onrechtvaardigheid

2 of meer: 
beroepsgebonden

1: afhankelijk van 
intensiteit en
factoren buiten 
het werk

Blootstelling voor ontwikkeling Depressie



Wat is de meest gemelde oorzaak van 
overspanning/burnout?
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a) Hoge inspanning gepaard met lage beloning
b) Hoge psychologische taakeisen
c) Weinig taakautonomie
d) Weinig sociale steun van collega’s
e) Weinig sociale steun leidinggevende
f) Procedurele onrechtvaardigheid binnen organisatie
g) Relationele onrechtvaardigheid
h) Hoge emotionele taakeisen
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Oorzaken 2018-2021 (n=11713)

30%

20%
8%

8%

7%

5%

5%

5%
5%

4%

2% 1%
Het hebben van teveel werk

Weinig sociale steun leidinggevende

Weinig taakautonomie, weinig regelmogelijkheden

Hoge psychologische taakeisen

andere psychosociale factoren

Procedurele onrechtvaardigheid

Hoge emotionele taakeisen

Relationele onrechtvaardigheid

Weinig sociale steun van collega’s

Het hebben van niet-passend werk

Hoge inspanning gepaard met lage beloning

Traumatische ervaringen



Top 5 Oorzaken PTSS (n=1287)
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1. Traumatische ervaringen (65%)
2. Hoge emotionele taakeisen (9%)
3. Weinig sociale steun leidinggevende (8%)
4. Andere psychosociale factoren (4%)
5. Procedurele onrechtvaardigheid (4%)



Top 5 Oorzaken Depressie (n=700)

Psychische risicofactoren 9

1. Weinig sociale steun – leidinggevende (21%) en collega’s (8%) (29%)
2. Het hebben van teveel werk (14%)
3. Procedurele onrechtvaardigheid (11%)
4. Andere psychosociale factoren (10%)
5. Relationele onrechtvaardigheid (9%)
6. Het hebben van niet passend werk (7%)



Verschillen in sectoren
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Traumatische ervaringen

Het hebben van teveel werk

Weinig sociale steun leidinggevende

Procedurele onrechtvaardigheid

andere psychosociale factoren

Hoge emotionele taakeisen

Hoge psychologische taakeisen

Weinig taakautonomie, weinig regelmogelijkheden

Onderwijs Industrie Overheid Gezondheidszorg



Opmerkingen / vragen?
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Psychosociale risico’s: 
preventieve interventies op het werk



r.m.c.schelvis@amsterdamumc.nl – www.linkedin.com/in/roosschelvis/
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vooraf 
ging..

Wat 
aan 

vanavond 
vooraf 
ging
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Take home messages
Vergroot je impact...
• Ontrafel de wolk
• Ken je klant 
• Wees een critical friend

15College ‘Preventieve interventies voor PSA’ |  10-03-2022



Zes stappenplan voor beroepsziekten
Is er sprake van een beroepsziekte?

1. Diagnose – vaststellen van aandoening of ziekte
2. Vaststellen relatie werk met werk
3. Vaststellen oorzakelijke blootstelling 
4. Zijn er andere verklaringen mogelijk
5. Wegen, concluderen en melden
6. Preventie en interventie inzetten en evalueren

16College ‘Preventieve interventies voor PSA’ |  10-03-2022
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Denkkader voor interventies: de arbeidshygiënische
strategie
1. STOPPEN

2. VERMINDEREN

3. DOSEREN

4. WEREN

Substitutie/bronmaatregelen

Technische/collectieve maatregelen

Organisatorische / individuele / 
procedurele maatregelen

PBM, vroegsignalering, 
individuele weerbaarheid

Technische, uitvoerende, 
economische redenen bepalen dat 

werkgever mag ‘afzakken’

College ‘Preventieve interventies voor PSA’ |  10-03-2022
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Stap 6: generieke voorbeelden interventie 
psychische klachten (NCvB)

College ‘Preventieve interventies voor PSA’ |  10-03-2022

Bron: beroepsziekten.nl
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Stap 6: specifiek voorbeeld interventie psychische 
klachtenSpecifiek 
voorbeeld 
uit het 
hoger 
onderwijs
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Wat is het probleem met de arbeidshygiënische
strategie voor psychische klachten?

A. Er is vaak niet één bronoorzaak, maar een complex aan factoren
B. De oorzaken zijn verweven met het primaire proces en de omgangsvormen in de organisatie
C. Werkgevers zakken snel af naar het niveau van ‘weren’

College ‘Preventieve interventies voor PSA’ |  10-03-2022
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A.Er is vaak niet één bronoorzaak, 
maar een complex aan factoren

• Wat? Verken de 4 A’s (Kompier & Marcelissen, 1990)

• arbeidsinhoud, 
• arbeidsomstandigheden, 
• arbeidsvoorwaarden, 
• arbeidsverhoudingen

• Met wie? Werk samen om het complex aan factoren boven 
tafel te krijgen: 
• Arbo coördinator; Arbeidshygiënist; Arbeidsdeskundige;
• Vertrouwenspersonen; Ombudsfunctionaris; etc.

• Hoe? Check de arbocatalogus van de sector voor 
oplossingen

College ‘Preventieve interventies voor PSA’ |  10-03-2022
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A.Er is vaak niet één bronoorzaak, maar 
een complex aan factoren

College ‘Preventieve interventies voor PSA’ |  10-03-2022

Arbeidsinhoud
- Te veel werk
- Te hoog werktempo
- Te moeilijk werk
- Te weinig werk
- Te eenvoudig werk
- Monotoon werk 
- Kortcyclisch werk
- Te veel verantwoordelijkheid
- Gevaarlijk werk
- Tegenstrijdige taakeisen
- Onduidelijke taakeisen

Arbeidsomstandigheden
- Chemische stoffen
- Lawaai
- Trillingen
- Verlichting
- Straling
- Binnenklimaat
- Werkhouding
- Zwaar werk
- Gevaarlijke situaties
- Onvoldoende hygiëne
- Ontbreken van hulpmiddelen
- Ontbreken van PBM
- Virussen, bacteriën, 

schimmels

Arbeidsvoorwaarden
- Werk- en rusttijden
- Lage beloning
- Stukloon/premieloon
- Weinig 

loopbaanmogelijkheden
- Contractvorm
- Baanzekerheid

Arbeidsverhoudingen 
- Slechte wijze van leidinggeven
- Slechte onderlinge relaties op 

het werk
- Onvoldoende sociale steun
- Geen participatie in 

besluitvorming
- Ongewenste intimiteiten
- Discriminatie
- Intimidatie
- Pesten

Naar Kompier & Marcelissen, 1990

Sterkste evidence voor:
• Effort reward imbalance
• Hoge taakeisen
• Organisatoriche rechtvaardigheid
• Sociale steun
• Emotionele
• taakeisen
• Autonomie
(Van der Molen, Nieuwenhuijsen, Frings-Dresen, 
De Groene, BMJ Open, 2020)
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B. De oorzaken zijn verweven met het primaire 
proces en de omgangsvormen in de organisatie
• Wat? Ken je klant en het primaire proces (en hun 4 A’s)
• Met wie? Word een sparring partner op het niveau van 

management 
• Bouw een relatie op 
• Jij hebt als bedrijfsarts het informatievoordeel

• Wees een critical friend
• WOR en Arbowet verplichten overleg tussen werkgever en werknemer over 

arbeidsomstandighedenbeleid
• Vraag naar het arbobeleid
• Vraag naar de uitkomsten van de RI&E
• Vraag naar preventiemedewerkers

• Hoe? Goed voorbeeld: Werkdruk Wegwijzer (TNO) om op 
organisatieniveau, participatief aan de slag te gaan met analyse 
knelpunten, oplossingen, aanpak, terugkijken

https://www.tno.nl/media/2505/tno_werkdruk_wegwijzer.pdf
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C. Werkgevers zakken snel af naar het niveau van 
‘weren’
• Wat? Bouw mee aan het maken van een ondersteunende werkomgeving

• Met wie? Zowel werkgever als werknemer zullen iets moeten doen - Blaming the
victim ligt op de loer

• Hoe?
• Start bij 1
• Op elk van de 4 A’s kun je acteren
• Organisatie + capaciteiten mensen + formatie 

College ‘Preventieve interventies voor PSA’ |  10-03-2022

Primaire 
preventie

Secundaire
preventie

Werk 1 2

Werknemer 3 4

Naar Kompier & Marcelissen, 1990



Take home messages
Vergroot je impact...
• Ontrafel de wolk
• Ken je klant 
• Wees een critical friend

27College ‘Preventieve interventies voor PSA’ |  10-03-2022
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