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Ste1língen

Type-A gedrag is een reaktie op werkproblemen, maar beïn-
vloedt deze zelf ook.

Dit proeÍschrift..

Het afnemen van aantal hartinfarkten, terwiJl het aantal
personen dat in epidemiologisch onderzoek als type-A wordt
geklassificeerd niet afneemt, suggereert dat type-A gedrag
in de huidige maatschappeliJke situatÍe minder schadelijk
is.

Shekelle, R.B. et al. The MRFIT behavior pattern study
II: Type-A behavior and incidence of coronary heart
dlsease. An. J. Epidea. 122 (1985) 559-570

ReÈrospektief onderzoek naar type-A gedrag, waarbiJ aan
infarktpatiënten of hun omgeving gevraagd wordt hoe de
situatie vóór het infarkt was geeft meer informatie over de
verwerking van het infarkt dan over de oorzaken ervan.

Korrelaties tussen sociale ondersteunÍng en de gezondheid
rrorden in sterkere mate veroorzaakt doordat de gezondheid
de sociale ondersteuning beïnvloedt dan andersom.

Dit proefschrift,.

Een bufferend effekt van sociale ondersteuning binnen het
werkstressproces ls tot op heden niet overtuigend aange-
toond.

Dit proefschrift.

Stress is geen managerskwaal. Het heeft meer negatieve
gevolgen voor werknemers in lagere funkties, dan voor werk-
nemers 1n hogere en nÍddenfunkties. Het grotere aanbod aan
geïnstitutlonaliseerde hulp voor de laatste groep heeft dan
ook meer te maken met de grotere waarde die organisaties
aan hun funktioneren hechten, dan meÈ de ernst van de in-
dividuele problemen.

Dit proefschrift.

In stressonderzoek bestaat meer
methoden voor de wíjze waarop
beoordeelt dan aan meetmethoden
vast te leggen.

Betere metÍngen van stressoren
doordat hierdoor gekorreleerde
niet tot hogere, maar juist tot
beide leiden.

behoefte aan goede meet-
een pèrsoon zíjn situatie
om de feitelijke situatie

en stressreakties zul1en,
error wordt uÍtgesloten,
lagere korrelaties tussen

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



9.

i0.

11.

t2.

13.

t4.

Cross-sektioneel onderzoek naar het stressproces geeft geen
uitsluÍtsel over kausale relaties. Het dient dan ook niet
voor dlt doel te worden toegepast.

BiJ hèt meten van stress dient rekening te worden gehouden
met zowel het Ínteraktionele karakter ervan (d.w.z. de
wisselwerking tussen persoon en omgevÍng), a1s het proces-
matige karakter (d.v.z. veranderÍngen in de tljd).

De rolstressbenaderlng 1s een onbevredigende benadering van
het stressproces bij werknemers in lagere funktles.

Dit proefschrtft.

Er zijn, ondanks de toenemende belangstelling voor de
stressproblematiek, geen empirische aanwijzingen dat het
aantal stressproblemen toeneemt.

Door effektieve preventie van ernstige aandoeningen kunnen
de kosten van de medlsche zorg toenemen ten gevolge van de
grotere kans op rkostbarett aandoeningen.

RusselI, L.B. The econoaics of prevention. Health
Pollcy,4 (1984) 85-100

Essentië1e verbeterÍngen 1n de volksgezondheÍd zijn Ín
sterkere mate tot stand gekomen door sociale veranderingen
dan door medÍsche doorbraken.

Diakstra, R.F.V. Gedragxetenschappen en gezondhejds-
zorg; toekomstperspektleven. Gadrag & Gezondheid 14
(1986) s-10

Statistische toetsÍng is slechts zinvol indien generalisa-
tie beoogd wordt naar een populatie waar de onderzochte
groep een steekproef ult vormt. Onderzoek waarbij generalí-
satle nÍet wordt beoogd is zÍnloos.

Het ontwerpen van computerprogretomars ls een van de weÍnige
nog ambachtelljke bezigheden: onkontroleerbaar voor niet-
ingewÍjden en volledig ongeautomatiseerd. Het Ís tekenend
dat rComputer-Aíded Prograrnrningn (CAP), in analogie van
Computer-Alded DesÍgn en Computer-Aided Manufacturing niet
bestaat.

OnderwiJs ln de computertaal BASIC dient als schadeliJk
voor de vermogens tot logisch denken te worden afgewezen.

15.

16.

17.

F.H.G. MarcelÍssen.
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l. ORGANISAÍIESTEESS

1.1 Het onderwerp van deze studie, en opbouw

IíaarschiJnliJk wordt ledereen tiJdens zijn werk of daarbuiten

we1 eens gekonfronteerd met ernstÍge of minder ernstige proble-
men. De meeste problemen zullen tlJdellJk van aard zlJn of om

andere redenen géen ernstigs bedrelging voor het persoonlijk
funktíoneren vormen. Soms zullen zlJ zich echter voortslepen of
ophopen ten koste van het gevoel van welbevinden en op den duur

ook van de gezondheÍd. De vraag die ten grondslag ligt aan de

hier gepresenteerde studie Ís waarom sommlge mensen vaker met

ernstlge werkproblemen te maken kríjgen dan anderen, en onder

welke omstandigheden deze werkproblemen tot gezondheids- of
welzlJ nsproblemen Ieíden.

De effekten van werkproblemen worden gewoonliJk aangeduid onder

de noemer rwerkstressrr. HÍer zal de term nstressprocestr worden

gebruikt om aan te dulden dat deze effekten niet los kunnen

worden gezien van een socÍaal, psychologlsch en lichameliJk
proces van aanpasslng en veranderlng. De problemen die ten
grondslag llggen aan het proces zullen worden aangeduld als
nstressorenn, de llchameliJke, psychische en gedragsmatige ge-

volgen als trstressreaktiesn. In de tttel van de studle is sprake

van rrgangmakersr van dit proces. Hiermee worden de indlviduele
en sociale faktoren bedoeld dle van invloed ziJn op het ontstaan
van stressoren, of die de gevolgen ervan versterken of verzwak-

ken, en er zo toe biJdragen dat het stressproces op gang komt of
op gang blijft. De twee trgangmakersr waarvan hler het effekt zal
worden onderzocht zÍJn type-A gedrag en sociale ondersteunlng

tiJdens het werk. Op beide zal, evenals op het stressproces,

ultvoeriger worden lngegaan, maar voor een goed begrip van de



vraagstellÍng volgt hier een globale aanduidÍng van wat met

beide wordt bedoeld en van hun effekt op het stressproces.

Type-A gedrag is een haastige, werkgerichte gedragsstijl. Type-A

gedrag is oorspronkelijk losstaand van het stressproces onder-

zocht a1s een rÍsicofaktor dÍe de kans op een hartinfarkt ver-
groot (Friedman & Rosenman , L97 L ). Later onderzoek naar de wijze
waarop het dít effekt heeft (zíe o.a. Matthews, 1982; Price,
f982) suggereert dat het een versterkend effekt op het stress-
proces heeft. In verband hiermee kan het effekt van het gedrag

ook los worden gezien van de kans op een hartinfarkt.
De betekenÍs van sociale ondersteunÍng zal waarschijnliJk intuÍ-
tief duidelijk zijn: het ls de steun dÍe men van anderen onder-
vindt bij het oplossen van werk- en andere problemen.

De rol van type-A gedrag en sociale ondersteuning binnen het
werkstressproces is reeds veelvuldig onderzocht. Het beeld dat
uit dit onderzoek naar voren komt is als vo1gt.

Type-A gedrag en sociale ondersteuning bepalen (mede) het ont-
staan van problemen in de werksituatie, en eveneens de mogelijk-
heden om deze op te lossen (Cohen & Iíi1ls, 1985; Howard et aI.,
1986a). Type-A gedrag is een bepaalde heftÍge wijze van reageren
op, en omgaan met problemen. Deze gedragsstijl* za1 effektief
zljn vranneer de sÍtuatie snel en doortastend ingrijpen vereist,
maar Ís minder op zijn plaats vranneer reflektÍe en kreatieve
oplossingen nodíg zíjn (Streufert et a1., 1981). Ook in licha-
melijk en psychisch opzicht reageren A-typen heftiger, met namè

*Type-A gedrag wordt ook wel een persoonlijkheidstype genoemd.
Deze aanduiding is verdedlgbaar, wanneer I'persoonlijkheidr wordt
opgevat Ín de interaktionele betekenis: de wijze van omgang van
een persoon met zÍjn omgeving. Wanneer onder persoonlÍjkheid een
onveranderlijke eigenschap verstaan wordt, kan type-A gedrag
niet als een persoonlijkheidsvarÍabele worden gezien. Om verwar-
ring te voorkomen zal de term rrpersoonlijkheidrr hier niet worden
gebruikt.
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op uitdagende situatles (Dembrowskl et a1., 1979). Ten gevolge

hiervan ervaren zlJ een groter aantal' psychlsche en psychosoma-

tÍsche klachten (ttlnnubst et aI., 1984), en waarschiJnlijk heb-

ben zij een grotere kans op hartklachten (Rosenman et al., L975,

Rosenman et al., f978). (Overlgens wordt deze verhoogde kans

níet in alle onderzoek gevonden. Hferop zal ln hoofdstuk 2 nog

worden teruggekomen). De veronderstelde rol van type-A gedrag

blnnen het organlsatlestressProces Ís dus dat door dat gedrag de

kans op het optreden van problemen in de werksltuatÍes wordt

beï,nvIoed, en dat bovendlen de llchamelÍJke en psychische gevol-
gen van deze problemen voor A-typen groter zlJn (Orpen, L982,

Iílnnubst et al., 1984).

De invloed van soclale ondersteuning binnen de organisatie is
enÍgszÍns vergeliJkbear met die van type-A gedrag. In de eerste
plaats zal een gebrek aan sociale ondersteuning op zich zelf een

probleem vormen. In de tweede plaats zal de mate en de kwallteit
van de sociale ondersteuning van lnvloed ziJn op het a1 dan nlet
optreden van andere werkproblemen (Cohen & Uil1s, 1985). Dit zal
meestal betekenen dat blJ eèn goede ondersteuning problemen

eerder opgelost worden of minder snel ontstaan, maar ook wordt

1n de lÍteratuur eangegeven dat een te hoge mate van steun kan

lelden tot epathle met betrekking tot de feÍteltJke problemen,

of tot over-afhankelijkheld (SuIs, 1982; lllnnubst et al., 1982).

Tenslotte zullen ook de gevolgen van werkproblemen mlnder ern-

stíg zlJn wenneer er voldoende mogeliJkheden zijn om de proble-
men door een goede ondersteunÍng van anderen op te vangen.

Samenvattend wordt verondersteld dat zowel type-A gedrag a1s

sociale ondersteunlng drie verschlllende effekten hebben: dat

zíJ het optreden van stressoren 1n de werksituatíe beïnvloeden,

dat ziJ de gevolgen van de stressoren voor de lichamelijke en

geestellJke gezondheld beïnvloeden, en dat zí3 een globaal en

rechtstreeks effekt op de gezondheid hebben.



Deze drÍe verbanden zijn reeds veelvuldig onderzocht. Vaak wer-

den de verwachte verbanden gevonden, maar éénduidig zijn de re-
sultaten niet, ter\rÍj1 er bovendien redenen zijn om aan te nemen

dat de samenhang aanzienlijk gekompliceerder ligt.
Het eerdere onderzoek is, voor zovet het werkstressproces be-

treft, eenzijdig van aard: a1le variabelen.rrorden eenmalÍg geme-

ten middels door de onderzochte persoon zelf ingevulde vragen-
lijsten. Dit veroorzaakt de volgende onduidelijkheden.
In de eerste plaats kan een korrelatie niet worden geïnterpre-
teerd als een kausale samenhang. Schijnverbanden ten gevolge van

gekorreleerde meetfouten of gemeenschappelijke beïnvloedíng door
eèn externe variabele zijn nooít helemaal uit te sluíten, maar

zelfs wanneer dit niet het geval is, is niet vast te stellen wat

oorzaak, en vrat gevolg is. Hier is wederzijdse beïnvloedÍng van

type-A gèdrag en sociale ondersteunÍng met het stressproces
zelfs zeer waarschijnlijk. Het LÍjkt zeer goed mogelijk dat de

mate van sociale ondersteuning beïnvloed wordt door de kwaliteit
van de onderlÍnge relaties, díe op hun beurt beïnvloed kunnen

worden door stressoren als bijvoorbeeld onderlinge konflikten,
Ook lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de mate waarin socÍale
ondersteuning gezocht en ontvangen wordt afhangt van de behoefte
aan steun, en hiermee van de stressreakties. Vergelijkbare rede-
neringen zijn mogeLÍjk voor type-A gedrag: het 1Íjkt zeer waar-
schijnlljk dat dit een wÍjze van reageren Ís die door problemen

wordt uitgelokt en versterkt (Price, 1982). Het is met andere

\roorden nÍet zonder meer terecht om type-A gedrag en sociale
ondersteuning als ttexogenerr variabelen te zien en een korrelatie
als beïnvloeding in één richting te beschouwen.

Een tweede gevolg van het cross-sektionele design is dat hier-
door geen antwoord wordt gegeven op de vraag of de verbanden ook

binnen één persoon gelden: de bevindÍng dat werknemers met veel
steun een betere gezondheid hebben dan werknemers met minder
steun wil nog nlet zeggen dat toename van de steun ook za1 sa-
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menhang,en mèt verbeterlng van de Sezondhèid. Ifanneer dlt echter

níet het geval zou ziJa, zou het feit dat er een verband tussen

belde bestaat weinlg praktlsche waarde hebben.

Een derde beperklng van de gebruíkte deslgns Ís dat, daar de

gezondheid vrlJwel altÍJd middels vragenllJsten gemeten wordt,

er weinÍg duÍdeliJk is over de vraag of de feltellJke lichame-

liJke toestand ook belnvloed wordt.

De manier vaarop de gezondheÍd wordt waargenomen kan een be-

paalde uitlng zljn van het stressproces, bijvoorbeeld als een

keuze voor de rrrolÍ van zieke (Ormel, 1980), of kan beïnvloed

worden door een gegenerallseerde klaagneiging.
In deze studle zaL onderzoek worden beschreven waarin geprobeerd

wordt deze drie beperkingen te overwlnnen. Het design van de

studle is longitudÍnaal, met herhaalde metingen van zowel stres-
soren en stressreakties als van type-A gedrag en socÍale onder-

steuning, zodat het mogelijk za1 zÍJn intra-lndivlduele verban-

den op te sporen die met een grotere waarschijnlÍjkheld een

kausaal karakter hebben. Bovendien zal de samenhang in meerdere

rlchtlngen onderzocht worden. Tenslotte zuI1en, behalve vragen-

llJstgegevens, ook enkele obJekttef meetbare lichamellJke para-

meters worden onderzocht: veranderlngen Ín cholesterol, bloed-
druk en gewicht.

De data zÍJn verzameld Ln het kader van het VOS-PBGO-proJekt

(Marcelissen et a1., 1983; Marcelíssen et a1., 1984; Marcellssen

et al., 1n druk).
De opbouw van deze studíe 1s als vo1gt. In dÍt hoofdstuk wordt

ultgebrelder ingegaan op het stressproces, en wordt het onder-

zoeksmodel beschreven. In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de

literatuur op het gebÍed van type-A gedrag, soclale ondersteu-

ning en werkstress. Hèt onderzoek wordt zeer 1n het kort in
hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 komen analysemethoden

voor longitudinale data aan de orde. HierblJ wordt vooral ge-

bruik gemaakt van Llnealre Struktuuranalyse (LISREL, Jöreskog &



Sörbom, 1983). De beschrijving van de methoden is tamelijk uit-
gebreid, omdat geen gebruik kon worden gemaakt van kant-en-kla-
rer algemeen bekende analysetechnieken. Er is geprobeerd om de

technieken op een niet-mathematische intuïtief duidelijke manler
te beschrijven, maar \ranneer dit hoofdstuk toch problemen ople-
vert kan het worden overgeslagen zonder dat de resultaten onbe-
grijpelíjk worden.

De resultaten worden beschreven in hoofdstuk 5, 6 en 7.

Hoofdstuk 5 handelt over de samenhang tussen type-A gedrag en

stressoren en stressreakties, hoofdstuk 6 over die tussen so-
cÍale ondersteuníng van chefs en kollegats en de stressoren en

stressreakties, hoofdstuk 7 over het modererende effekt van so-
ciale ondersteuning en type-A gedrag op de relatie tussen stres-
soren en stressreakties.
Hèt stressproces bij lagere, uítvoerende werknemers ís slechts
weinig onderzocht, Hier zal niet worden aangenomen dat dit pro_
ces op dezelfde manÍer verloopt als bij hogere funkties, maar
zal geprobeerd worden een vergelijking tussen beide te maken.

L.2 Omschrijving van rrstressrr en rrstressproces'r

fn het voorafgaande zíjn de termen rrstressr, rstressprocesrr,
rrwerkstressrr en rrorganisatiestressrr gebruikt zonder deze exakt
te definiëren. Hier zal nader worden omschreven wat met deze
termen wordt bedoeld.

De term rrstressrr heeft in het dagerijks spraakgebruik een brede
betekenís, dÍe zower te maken heeft met gevoelens van onwelbe-
vinden, zoals spanningen, angst, en depressiviteit, als ook met

de omstandigheden waarmee deze gevoelens samenhangen (rwerk-
stressrt, rrtoekomststresstr). Bínnen het vretenschappelijk stress-
onderzoek bestaat eenzelfde dÍversiteit aan betekenissen van het
rroord trstressrr .
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vaak wordt aengenomen dat stress als verschlJnsel is ontdekt

door een van de eerste grote onderzoeker§ op dÍt gebled, Selye.

Zoals Maeon (1975a) echter aantoonde was aI lang voor de publÍ-
katles van Selye de term ln het dagellJkse leven ingeburgerd 1n

de betekents ven iopwlnding, nervositeitr. Ook Cannon (1936,

geciteerd door Mason, 1975a) gebruikte de term stress in zijn
publikaties (rnervous stress en straintr). Tel diepte Selye de

stressreaktles ln fyslologlsche zin verder uit. Met stress be-

doelde Selye het volgende.

Wanneer een organlsme, of d1t nu een mens, een dier of een plant
is, bedreÍgd wordt 1n zijn funktloneren, zaL het hierop zodanlg

reageren dat de bedrelging wordt weggenomen. De aard van deze

reaktle hangt voor een groot deel af van de bedreigende stimulus
(de rrstressortr); zo zaL het lichaam op temperatuursverlaglng

reageren met vernauwíng van de bloedvaten om warmteverlles te
voorkomen, terwlJl 1n het geval van uitdroging een geheel andere

reaktle zal volgen. Behalve deze specifleke reakties vert,oont

het organlsme biJ alle ernstlge stressoren ook een aantal reak-
ties dle onafhankeliJk ziJn van de aard van de stimulus. Deze

reaktÍes uiten zlch door vergrotÍng ven de biJnierschors,
schrompellng van de thymicolymfatische organen, en het ontst,ean

van maag- en darmzweren. Alle nlet speclfleke reaktles tezamen

vormén het ngeneral adaptatlon syndromen, en stress wordt door

Selye gedefinleerd als de toestand waarln het organisme zich
bevindt tlJdens deze a-specifleke reakties. Stress 1s volgens

Se1ye dus de toestand van het organisme wanneer het funktloneren
door een willekeurlge istressorn wordt bedreÍgd, mlnus de specl-
fÍeke reaktles.
De stresstoestand Ís volgens Selye (197ó) nlet onveranderliJk,
zlJ verloopt in drie fasen: een alarmfase op het moment dat de

bedreÍging wordt waargenomen, een weèrstandsfase, waarbij de

kontrole over de sltuatle maxlmaal is, en een uitputtingsfase
díe ontstaat wanneer de bedrelging Èe lang duurt.



I{ordt door Selye stress dus als een toestand gedefinieerd die
gekenmerkt wordt door een groot aantal reaktÍes, latere auteurs
sloten zich hier niet bíj aan. Zo omschreef Spielberger (1972)

stress aIs de omgevingsfaktoren die een objektÍef gevaar vormen

voor het indÍvidu, met andere woorden als de trstressortt die de

stress ín de betekenís van Selye juist opwekt. Eenzelfde beteke-
nis hanteren Caplan et aI. (1975): 1r... rstressr refers to any

characteristÍcs of the job environment which poses a threat to
the índividualrr (p. 3, onderstreping in orÍginele tekst). Hier-
mee bestaat binnen het wetenschappelijk onderzoek dezelfde
rrspraakverwarringrrdie eerder met betrekking tot de term
t'stresstr in het dagelijkse taalgebruik is gesignaleerd.
In het verleden zijn diverse auteurs uitgebreid op de onduíde-
I ij ke definiëring lngegaan (Mason, 1975a; Appley & Trumbull,
19ó7; Kasl, 1978).

Kasl (f984) onderscheidt defÍnities van stress als: (a) een

omgevingsfaktor; (b) als de beoordeling van deze omgevíngsfakto-
ren; (c) a1s de reaktie op de omgevingsfaktor of op de beoorde-
1Íng hiervan; (d) als een aanduiding voor het verschil tussen
eÍsen uit de omgeving en de mogelÍjkheden hieraan tegemoet te
komen.

Men kan zich afvragen in hoeverre deze definities niet op ver-
schillende onderdelen van eenzelfde proces betrekking hebben. De

verschillen lijken eerder te slaan op verschillen in onderzoeks-
belangstelling dan op tegenstrijdige Ídeeën. Kleber (1982) merkt
in d1t verband op dat een exakte defini,tie van het stressbegrip
een minder belangríjk taalkundig probleem is wanneer de vraag-
stelling en het proces dat men wil onderzoeken maar duidelíjk
zíjn.
IJij zulIen ons hierbij aansluiten, en niet de term rrstressr,

maar wel het stressproces nader preciseren.
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Als het atrèsaproces zal verder de opeenvolging van aIle llcha-
meltJke, psychlsche en soclale veranderÍngen worden aangeduÍd

die optreden onder lnvloed van €xterne elsen waeraan de persoon

nÍet kan of w1l voldoen. Deze externe eÍsen waaraan hÍJ nÍet kan

of wÍl voldoen zullen worden aangeduid als stressoren.
De omschriJvlng van het stresaProcis komt grotendeels overeen

met die van Caplan et al. (1975), zlJ het dat wiJ de term npro-

cesl nader ultgewerkt hebben. tíÍJ hanteren deze term Ín de bete-

kenls van Inrt Veld (1983): een proces ls een serie transforma-

tles tlJdens de doorvoer, als gevolg waarvan de ínvoer (het
ingevoerde element) verandert In plaats, stand, funktie of een

ander kenmerk.

Vaak wordt gesproken van tronder stress staanr e.d. fn de liJn
van onze omschrÍJvíng kan dlt worden opg,evat als 'er ztJn ltcha-
melijke veranderingen opgeÈreden onder lnvloed van stressorenil.
Met betrekklng tot deze omschrlJving moeten nog een aantal op-

merkingen worden gemaakt. In de eerste plaats houdt de manler

waarop de stressoren omschreven ctorden een lnterakt,Íonistlsch
standpunt ín: stressoren zijn geen externe stimull maar dlskre-
pantles tussen persoonlÍJke mogeliJkheden en externe elsen
(Matheny et el., 198ó).

In de tweede plaats wordt er gesprokèn van veranderlngen nonder

invloed v8nn, en nlet iten gevolge vanr stressoren. Hlermee

willen wiJ benadrukken dat de stressoren maar één van de fakto-
ren 1n het proces zlJn, konstitutlonele, psychlsche, en sociale
Ínvloeden zulIen mede de gevolgen van de stressoren bepalen.

In de derde plaats worden met rveranderingenrr zowel sne11e,

tUdelijke veranderingen aangeduid, zoals aktívatle bij de kon-

frontatie nét de atressor, als ook de langdurlge gezondheidsver-

anderlngen. BeÍde vormen onderdelen van hetzelfde procès
(Matheny et al., 1986).

Bovenstaande omschr{vlng is nlet bedoeld als een nieuwe definl-
tie, maar 1s een pogÍng om aan te geven wat over het algemeen



onder het stressproces wordt verstaan. Er is echter een punt

\raarover verschÍ11ende auteurs elkaar tegenspreken, en dat be-

treft de vraag of trgunstiger stress "eustress" (Setye, 1976) in
principe mogelijk Ís. Op zíchzeLf kan een spannÍngsveld tussen

mogelijkheden en eisen een prettíge uitdaging betekenen. Ook ís
het mogelijk dat de eisen op zichzelf op een onprettige manÍer

te hoog zijn, maar dat ziJ aanleiding vormèn tot een extra in-
spannÍng om de problemen te boven te komen.

Ïíanneer echter met stress bedoeld wordt dat een bevredigende

oplossing van de problemen niet meer mogelijk is, dan Ís
treustressrr niet mogelijk. Kasl (tSga) neemt dit standpunt Ín,
maar suggereert ook dat het hÍer eerder een defÍnitieprobleem
dan een tegenstrijdÍgheid betreft. Dezelfde empirische kwestie
wordt a1leen anders gedefínÍeerd. I{anneerrrstressrr breed wordt
opgevat geeft dít reden om te onderzoeken wat het verschil tus-
sen ileustresstt en Idisstressrt is. Irlanneer een engere omschrÍj -
víng gekozen wordt, dan betekent de vraag naar het verschil
tussen rrproblemenrt en rrstressorenrr in feite hetzelfde. tJij kie-
zen hier voor een brede definitie van stressoren, zodat hier ook

lichtere, overkoombare problemen aIs stressoren zuIlen worden

beschouwd.

Tenslotte zij nog vermeld dat met rrwerkstressprocesl het stress-
proces wordt bedoeld wanneer de stressoren veroorzaakt worden

door de werksituatie. Het organisatiestressproces is vrijwel
hetzelfde a1s het rrwerkstressprocesrr, al1een wordt met de eerste
term aangegeven dat de stressoren samenhangen met taak- of
bedrij f sorganisat iekenmerken.

1.3 Stress en gezondheid

In het voorafgaande ís herhaaldelijk gesuggereerd dat achteruit-
gang van de gezondheid een onderdeel van het stressproces Ís,
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zonder dat dlt verder beargr.uoenteerd 1s. op dlt asPekt van het

stressproces zal hier verder uorden lngegaan.

Ideallter zou deze sektie een oPsotEtrlng bevatten van de llchame-

liJke en geestelíJke aandoeningen dÍe een gevolg zouden ziJn van

het stressproces, en van de mechanÍsmen dÍe hierop van Ínvloed

zíln. HeLaas is dlt niet nogeliJk. Het onderzoek heeft ter-
nauwèrnood rzekerhedenr voortgebracht omdat tegenover ieder

onderzoek dat een bepaald verband vond wel onderzoeken staan die

dit verband nlet vonden, of oodat voor het verband alternatieve
verklaringen mogellJk zÍJn. tIiJ zuIlen ons hler dan ook beperken

tot enkele algemene liJnen ln het onderzoek, en tot enkele op-

merkingen op methodologÍsch gebled. UÍtgebreÍdere overzichten
worden onder andere gegevens door Kleber (f982) en door Kasl

(1e84).

Enkele llJnen zÍJn de volgende.

Een groot deel van het onderzoek heeft betrekking op het effekt
van ingriJpende levensgebeurtenÍssen. Dit onderzoek kan verdeeld

worden ln twee tamelÍJk verschillende typen: (a) het onderzoek

dat zich rÍcht op het effekt van een bepaalde ernstige gebeurte-

nis, en (b) het onderzoek dat een vragenlÍJst gebrulkt voor het

meten ven een groot aantal levensgebeurtenlssen, zoals werkpro-

blemen, huwelÍJksproblemen, en andere soclale gebeurtenlssen,

waarbiJ het aantal gebeurtenÍssen samen als een stressscore
yordt gezien. Onder (a) valt onderzoek near het effekt van èen

bedrlJfssluiting (Cobb & Kasl, 1977>, van kaplngen (Bastlaans et
a1., 1979), en van oorlogsltuaties (Helzer et a1., f979). Een

ultgebreid overzlcht van dit type onderzoek wordt gegeven door

Kleber (f986). Het blUkt dat de gezondheidseffekten met name

liggen op het vlak van de psychische en psychosomatlsche klach-

ten. Een sterk punt ven dit onderzoek 1s het overwegend prospek-

tieve karakter ervan. AnderzlJds 1s het vooral kllnisch georiën-

teerd.
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Het onderzoek onder (b) is meer cross-sektioneel van aard. Ook

hierbij is met namè een relatie tussen de levensgebeurtenissen

en lichtere en psychosomatische en psychische aandoeningen aan-

getoond. Kasl (1984) merkt op dat prospektief onderzoek vaak tot
negatieve resultaten leÍdde.
Een tweede belangriJke onderzoekdesÍgn Ís die naar het effekt
van sociale goede relaties. Voor een overzicht hiervan zíe
Kessler et a1. (1985). Dit onderzoek maakt gedeeltelijk gebrulk
van rrobjektiever metingen van de relatie, zoals het al dan niet
gehuwd zijn, maar toch vooral van vragenlíjsten. In hoofdstuk 2

wordt nog uitgebreÍder op deze onderzoekslijn ingegaan.

Een derde onderzoekslijn is die naar het effekt van min of meer

konstante persoonseigenschappen, zoals type-À gedrag en coping-
strategie. In dit verband Ís er onder andere prospektief onder-
zoek gedaan naar het verband tussen type-A gedrag en hartziek-
ten. De resultaten waren aanvankelijk positÍef (Rosenman et a1.,
1975; Haynes et al., 1980), maar latere onderzoeken vonden min-
der verband (Kitte1, 1984; Shekelle et a1., l9S5). RetrospektÍef
onderzoek vindt meestal we1 een verband (zie Verhagen et al.,
1982). De resultaten naar de relatie tussen persoonlijkheid en

kanker zijn wisselend, maar er zijn enige aanwijzingen dat kan-
ker samenhangt met een passieve manÍer van omgaan met problemen

(Grossarth-Maticek et al., 1982; Cooper et a1., 1986). Voor een

overzicht zie Scherg, 1986).

Een vierde lijn betreft het epidemÍologisch onderzoek naar so-
ciaal-demografische omstandigheden en ziekten. Het blijkt dat
vrijwel a1le ziekten Ín de lagere sociaal-ekonomische klassen
vaker voorkomen dan in de hogere (Kessler et al., 1985), terwijl
er ook bijvoorbeeld aanzienlÍjke verschillen zijn in het vóórko-
men van hartziekten tussen kulturele en etnische groepen.

Tot zover enkele hoofdlijnen. Het blíjkt dat er geen onderzoeken

zijn die overtuÍgend aantonen dat stressoren tot ernstige ge-

zondheidsklachten kunnen leiden, wel tot psychische en psychoso-
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matischo klachten. Verder ziJn er (niet geheel eenduldige) aan-

wlJzingen voor een verband tussen enerzljds vriJ konstante per-

soonseÍgenschappen als type-A gedrag coplngstiJl en anderziJds

ernstÍge aandoeningen. Het onderzoek naar de relatie tussen
sociaal demografische faktoren en de gezondheÍd laat diverse
alternatleve verklartngen toe (Graham & Graham-Tomasl, f985).
Het verschll tussen de aangetoonde effekten ven persoonsfaktoren

en stressoren kan ons Ínziens verklaard worden ult onderzoeks-

technÍsche problemen die onderzoek naar het stressproces met

zich meebrengt. lIiJ zullen hier In het kort op ingaan.

Experimenteel onderzoek Ís het type onderzoek dat de meest zui-
vere lnformatie kan geven over kausale verbanden. Op het gebied

van stress en gezondheid is de rol van experimenteel onderzoek

noodzakeliJkerwÍJs beperkt. De wlJze van waarnemen van de pro-
blemen en de manier van omgaan ermee zijn essentiële faktoren in
het stressproces en beide zijn meestal slechts op een Índirekte
wiJze besÈudeerbaar 1n dierexperlmenteel onderzoek. Anderzijds
Ís experimenteel onderzoek met proefpersonen ulteraard slechts
mogelijk voor zover het kortdurende stressoren betreft, en voor
zover het onderzoek geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Om

deze redenen kan experlmenteel onderzoek sLechts Ínformatle
opleveren over onderdelen van het proces, zoals over kortdurende
fyslologische reaktles, en zaL voor het aantonen van gezond-

heídseffekten blJ mensen veldonderzoek noodzakeliJk ziJn.
De epidemlologie is te beschouwen als de wetenschap die Ín niet
experlmenteel onderzoek de determinanten van zlekte en gezond-

held onderzoekt. De twee essentlële onderzoeksdesigns 1n de

epldemlologle ziJn het rrcase-controlr deslgn en het rprospek-

tieve cohortr design (Sturmans, f98l). In belde gevallen wordt
geprobeerd een verband te vlnden tussen rlsícofaktoren en ge-

zondheidsperameters. Belde verschlllen van elkaar wat betreft de

faktor waarven ultgegaan wordt. BIJ het ilcase controlrr design

worden trziekení vergeleken met rgezondentr, èn wordt nagegaan of
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de voorgeschiedenls van beide groePen van elkaar verschilt. Zo

is vaak het effekt van type-A gedrag onderzocht door een groep

hartpatiënten te vergelíjken met een kontrolegroep, waarbij on-

derzocht werd of men vóór het ínfarkt in sterke mate A-type was

(zie o.a. Verhagen et al., 1982).

BÍj het ttprospektieve cohortdesigntr wordt juist uítgegaan van de

risicovariabele. Hierbij wordt over een langere tijd nagegaan of
meer personen met een rÍsicofaktor een bepaalde ziekte krijgen
dan personen zonder risicofaktor. Aanvankelijk zijn a11en ge-

zond. Op deze manÍer is prospektief nagegaan of A-typen meer

kans hebben op een hartinfarkt dan anderen (Rosenman et a1.,
1975; Shekelle et a1. , 1985).

Bíj het bestuderen van de relatie tussen stress en gezondheid

geven beide designs problemen in verband met het procesmatíge
karakter van het stressfenomeen. Dit procesmatige karakter zorgt
er voor dat met name betrouwbare en onafhankeliJke metÍngen van

de stressoren niet goed mogelijk zijn. Case control onderzoek

verei.st dat de voorgeschiedenis van een rtziekerr betrouwbaar
gemeten kan worden. Meestal is men echter aange\rezen op vragen-
lljsten voor het meten hiervan, en de kans is groot dat bijvoor-
beeld in het geval van een hartinfarkt anders op het leven te-
ruggekeken wordt dan wanneer het infarkt níet was opgetreden,
temeer daar het verband tussen stress en hartziekten als [alge-

meen bekendrr kan worden beschouwd, Kasl (1984) merkt dan ook op

dat in het geval van kanker dít terugkijken meer informatie
geeft over de wijze van omgaan met de ziekte dan over de antece-
denten.

Het prospektieve cohort desÍgn heeft andere problemen. Het is
duídelijk dat een stressor als bijvoorbeeld Íntermenselíjke
problemen niet te vergelijken is met een risicofaktor als het
werken met lood. De intermenselijke problemen staan gedeeltelijk
onder de kontrole van de betrokkene, en zu1len meestal tijdelijk
van aard zijn. Indien een dergelijke stressor een effekt heeft
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op de gezondheÍd, is het waarschÍJnliJk dat het effekt eveneens

ttjdel1Jk en beperkt is, behalve wanneer de stressor zeer ern-

stlg is, of wanneer een groot aantal stressoren achtereenvolgens

bestaan. Het effekt van persoonsgebonden eÍgenschappen als type-

A gedrag en copingstiJl is eenvoudlger prospektief te onderzoe-

ken. Het relatlef konstante karakter van beÍde zorgt er voor dat

de rrexposÍtÍeduur aan de rislcofaktorn lang ls, zodat het effekt
sterk zal zíJn-, Een probleem hierbíJ is dat het effekt van bÍj-
voorbeeld type-A gedrag ook al lang vóór de eerste meting werk-

zaam zal zÍjn geweest, zodat de nzwakstetr groep al vóór de eer-
ste meting zíek zal zijrr.
Tot zover enkele problemen met de nsterksterr epidemiologische

designs. Het meeste onderzoek is echter gebaseerd op het veel
zwakkere korrelatlonele design: op een bepaald moment wordt

nagegaan of een bepaalde eigenschap biJ itziekenrt meer voorkomt

dan bij ngezonden[. Het zal- duidelijk zijn dat een dergelijk
onderzoek alleen mogeliJk ls wanneer de rrziektett en de frrisico-

faktorrr elkaar niet uitslui.ten wat bijvoorbeeld het geval is biJ
ernstige ziekten die het hebben van werk verhinderen. Korrela-
tÍoneel onderzoek is dan ook alleen mogelljk biJ lichtere aan-

doen lngen.

Korrelatloneel onderzoek heeft dezelfde nadelen als case-control
onderzoek, maar is bovendÍen extra gevoelig voor schijnverbanden
ten gevolge van gekorreleerde error en wederziJdse beïnvloedlng
door andere varlabelen (zie 1n dit verband ook hoofdstuk 4).
ltat wiJ met deze diskussie willen aantonen is dat de sterkste
designs, het experimentele design en het prospektieve cohortde-
slgn minder geschikt zÍJn voor het onderzoeken van de relatie
tussen een dynamisch proces a1s het stressproces, en de gezond-

heÍd. Vandaar daÈ het prospektieve cohortdeslgn vooral toegepast

is op rstatÍscheI faktoren a1s type-A gedrag, rrstatischrr Ín de

zín van vriJ konstant.
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L.4 Organisatiestress

Er is ons inziens geen wezenliJk verschil tussen organisatie-
stress en andere vormen van stress. De essentÍë1e eÍgenschap van

organisatíestress Ís alleen dat de stressoren samenhangen met

het werken binnen een arbeidsorganisatie, en dat ook een deel
van het proces zich bínnen deze organisatie voltrekt. Er zÍjn
echter redenen waarom het bestuderen van dit proces van speciaal
belang is.
Het werk voltrekt zÍch meestal in een relatíef beperkte sociale
en fysieke sÍtuatie. Dit maakt tre[ mogerijk om de situatie nauw-
keurig te beschrijven, en zo ook het effekt van lichtere, maar

chronische stressoren te bestuderen. Anderzíjds neemt het werk
een berangrijke plaats in Ín het leven van de meeste mensen. Dit
betekent dat werkproblemen ook stressoren van belang kunnen
vormen. Tenslotte is de werksituatíe meestal tot op zekere
hoogte beïnvloedbaar, ook door de persoon ze1f. Dit betekent dat
copingprocessen bestudeerd kunnen worden en dat verbeteríng van
de situatie in principe mogelijk Ís, wat bij veel stresserende
levensgebeurtenissen niet het geval is.

overzichten van de literatuur op het gebied van werkstress vror-
den gegeven door o.a. Kasl (1984) en Kahn (tggl). Nog steeds het
meest volledig is echter het overzicht van Kasl (1979), Kasl
(1978) laat zien dat er met name op twee terreinen een groot
aantal aanwÍjzlngen zijn voor een verband tussen stressoren en

de gezondheid: het cardio-vasculaire funktioneren en het geeste-
1Íjke welbevinden. Het aantal onderzoekingen die een verband met

de werksituatie vertonen is gigantisch. Anderzijds laat Kasl
(1978) ook zien dat er op dit terrein eerder gesproken kan wor-
den van een mozaïek van resultaten met vele reemtes en overlap-
pingen dan van een samenhangend geheel: er is een grote diversi-
teit aan methoden en definÍties, en tegen vrÍjwel alle onderzoe-
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ken afzonderlÍJk kunnen bezwaren rorden lngebracht. Het ls eer-

der het grote aantal positÍeve resultaten dat overtulgt dan da

kwallteÍt van de onderzoeken afzonderllJk.
Kasl wiJst met name op drle zvakke punten Ín het onderzoek, en

hlermee samenhangende behoeften voor toekomstig onderzoek.

1. Er ls grote behoefte aan longltudÍnaal onderzoek, met name

van arbeldssituaties 1n veranderlng. VrÍJwel alle resultaten
ziJn gebaseerd op cross-sektloneel onderzoek van stabiele
werksituaties. Dit maakt het onterecht om samenhangen te
lnterpreteren als kausale relaties (zie hoofdstuk 4). Boven-

dien zullen de werknemers zlch in stabÍele arbeldssituaties
zoveel mogelljk aan ongunstlge situatÍes hebben aangepast

(hetzij cognitlef, dat wil zeggen door de indlviduele normen

en verwachtlngen te verlagen, hetzlJ feitellJk, door er het
beste van tè maken en de aandacht bijvoorbeeld zoveel moge-

lijk op de prÍvésituatle te richten). Een veranderende omge-

vlng, bijvoorbeeld ten gevolge ven lnnovatles of van
bedriJfsslultingen vereist acute aanpasslngen en biedt meer

mogellJkheden om, mlts longitudlnaal onderzocht, de gevolgen

van stressoren voor de gezondheid na te gaan.

2. Het meten van stressoren en stressreaktÍes verloopt groten-
deel mlddels subJektleve methoden, met name vragenliJsten.
Deze bezitten een grote mete van onbetrouwbaarheid, omdat

hlerblJ de perceptle van de sltuatie nÍet te scheiden 1s van

een evaluatle er van. Bovendlen bestaat er vaak een grote

mate van contamlnatÍe tussèn Íoorzaakrr en itgevolgrt. In de-

zelfde vragenllJst worden biJvoorbeeld vrag,en gesteld over

overbelasting (als stressor) en over ontevredenheid met de

hoeveelheid verk (als stressreaktle). Om d.eze reden moet

volgens Kasl (1978), maar ook volgens biJvoorbeeld Fineman en

Payne (198f) een groot deel van het organisatlestress onder-

zoek als trlvlaal en niet-lnformatlef worden beschouwd. Iíat
nodig ts ziJn objektÍeve, of althans onafhankeliJke, metÍngen

L7



van zo\íel de werksituatie a1s van de stressreakties. Dit
betekent niet dat metingen van de subJektÍeve beoordeling van

de situatie niet van belang zouden zLJrr. Volgens diverse
auteurs zljn subjektieve beoordelingen noodzakelljk omdat het
niet zozeer de feítelijke werksituatle, a1s weI de evaluatie
hiervan is die het stressproces op gang brengt (Lazarus,
L9661' Van DiJkhuizen, f980). SubjektÍeve beoordelingen stel-
1en echter, door hun grote gevoeligheid voor beïnvloeding,
extra hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de metingen en

aan de kwaliteit van het design. Ook in dit opzicht lijkt
longitudÍnaal onderzoek in sterke mate de voorkeur te hebben

(Cohen & I{i11s, 1985).

3. Over het algemeen \íordt de werksituatie op zich zelf bekeken.

Er zíjn echter aanwijzingen dat de thuissituatle de gevolgen
van problemen op het werk mede bepaalt. DÍt blijkt uit de

studies op het gebied van sociale ondersteuníng (zÍe hoofd-
stuk 2), maar er zijn bíjvoorbeeld ook aanwijzÍngen dat sta-
tusverschillen tussen echtgenoten een voorspeller van hart-
klachten zijn (Shekelle et aI., 1969).

Kasl geeft hiermee een aantal belangríjke voorwaarden waaraan
(epídemÍologisch) stressonderzoek moet voldoen. Hieraan toege-
voegd kan nog worden dat er tot nu toe nog weinig bekend is over
verschillen in het proces tussen diverse socía1e en kulturele
groepen. Over het algemeen koncentreert het onderzoek naar so-
ciaal-psychologísche omstandigheden zich op de hoger opgeleíde
funkties, terwijl onderzoeken naar fysieke arbeidsomstandigheden

en monotonie zíc}: bezighouden met produktie-arbeÍders (Kas1,

r978).
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1.5 Het MÍchiSan-organlsatiestressmodel

Er zlJn diverse onderzoeksmodellen ontworpen voor het bestuderen

van organisatlestress. Een groot aantal hlervan wordt beschreven

door Van DiJkhuizen (1980). In een model dat recht doet aan de

werkeliJkhetd en bovendien bruikbare voorspelllngen oplevert

moet Ín Íeder geval de saoenhang tussen meerdere (klaesen van)

stressoren en stressreaktles worden weergegeven, evenals de

faktoren die op de relatle tussen beide van lnvloed ziJn. Er

zÍJn slechts weinig modellen dte hleraan voldoen. Het meest

gebrulkt 1s het orgenlsatiestressmodel van Michlgan, zoals ont-
worpen door Kahn et al. (f9ó4) en vooral ultgewerkt ln Caplan et

al. (f975). Het Michigan-organlsatiestressmodel beschriJft het

stressproces binnen organlsatÍes als een sequentle van gebeurte-

nlssen. Deze sequentle is a1s volgt (zle figuur l.l).

Figuur l.l. Ibt MldrJgan Organisatlestressrcdel

De werksltuetÍe zoals dÍe in felte 1s, heeft een bepaalde in-
vloed op de situatie zoals dle door de werknemers wordt xraar-

genomen. De uitdrukklng neen bepaalde Ínvloedx vestlgt de aan-

dacht op het feÍt dat de fe1telÍJke situatie nÍet hetzelfde
hoeft te ziJn als de waargenomen situatÍe. Deze laatste hangt

onder andere af van ÍndÍviduele psychologische faktoren, en van
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het geheel van de socÍale situatie. Zo wordt het gevoel van eèn

te grote werkbelasting beïnvloed door de totale hoeveelheid werk

die verrÍcht moet worden, maar ook door de hoeveelheid werk díe
men zou willen en kunnen verrlchten en van de omgevÍng waarin
het werk verricht moet worden.

tlanneer de omgeving te hoge eisen stélt, kunnen a1s gevolg hier-
van stressreakties (stralns) aIs depressiviteit of angst ont-
staan (psychische strains), of schadelíjke leefgewoonten, zoals
roken of overmatig alkoholgebruik (gedragsstrains). Deze psy-
chische en gedragsstrains kunnen de gezondheid tenslotte aantas-
ten.

Het Michigan-organisatiestressmodel is geen verklarend model,
maar een voorstel om het stressproces te bestuderen a1s een
bepaalde kombinatie van direkte, indirekte en modererende ver-
banden (Caplan et al., 1975):

- Direkte verbanden: de relaties die ín de fíguur voorgesteld
worden door rechtstreekse pijlen, bijvoorbeeld het verband
tussen de feitelijke situatie en de waargenomen situatie.

- IndÍrekte verbandenr de relatie tussen faktoren die niet d1-
rekt met elkaar samenhangen, maar indirekt via èen derde
faktor. Volgens bovenstaande fÍguur wordt bijvoorbeeld de

gezondheid niet rechtstreeks beïnvloed door de \íaargenomen

situatle, maar indirekt doordat de waargenomen situatie van

invloed is op de psychische strains, en gedragsstrains.

- Modererende verbanden: sonunige faktoren zíjn zelf niet van

invloed op andere faktoren, maar sel op de relatÍe tussen
twee andere. In de figuur wordt dit weergegeven door een pÍjl
die loodrecht staat op een andere pij1. Zo heeft volgens het
model de persoonliJkheÍd op zich zelf geen invloed op de

waargenomen situatie, maar wel op de relatie tussen de feite-
lijke situatie en de waargenomen situatle. Met andere \roor-

20



den: voor de een Ís een bepaalde hoeveelheld werk te veel,

voor de ander is deze net goed.

De varlabelen waarvan de modererende werking het meest bestu-

deerd is ziJn sociale ondersteunlng en type-A gedrag. Hler

zal later nog ultgebreld op worden teruggekomen.

Met betrekklng tot de laatste relatÍe 1n het model, die tussen

enerziJds de psychische- en gedragsstralns, en anderzÍJds de

gezondheldsstraÍns moeten nog een tweetal opmerkingen worden ge-

maakt. Een belangriJke verondergtellÍng Ín het Míchlganmodel 1s

dat gedragsstraÍns a1s roken en overmatig alkoholgebruik een

intermedlËrende ro1 spelen: aan de ene kant zijn zlJ een gevolg

van stressoren, ean de andere kant kunnen zlj de gezondheid

beïnvloeden. Roken en alkoholgebruik ziJn echter geen (lichame-

liJke) stressreakties in de betekenis dle Selye er aan geeft:
het zlJn manieren om met de problemen om te gaan. !íanneer de

gezondheld hierdoor beïnvloed wordt kan men zich dan ook afvra-
gen of dlt wel als een stress-lnvloed beschouwd moeÈ worden,

omdat de fysiologÍsche stressreaktie hÍerb{ geen rol hoeft te
spelen. Blnnen de l{ichlganbenaderlng ís men echter nauweliJks

geïnteresseerd 1n een exakte definltle van het begrÍp. trsÈressn.

Waar het vooral om gaat Ís de samenhang tussen stressoren en de

gezondheid te specificeren. Het maken van een verschll tussen

beïnvloedÍng via de fyslologlsche stressreaktie of via andere

wegen kan hierbiJ wel van belang ziJn wanneer het de praktische

lmpllkaties voor behandellng betreft, maar ls slechts van theo-

retÍsch belang wanneer men erin geïnteresseerd 1s wat de rlsico-
faktoren ziJn.
De tweede opmerklng betreft de rol van de psychlsche strains als
lntermediërenda faktoren. BÍnnen de Michigan benaderlng speelt
de eigenllJke fysiologlsche stressreaktie vriJwel geen ro1. Dit
heeft twee redenen. In de èerste plaats is het model vooral

bedoeld om het effekt van stressoren op langere termÍJn te be-
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schrijven. In de tweede plaats Ís het Michiganmodel vooral een

model voor veldonderzoek. Binnen veldonderzoek Ís fysiologisch
onderzoek niet eenvoudig, en weinig gebruikelijk. Dit is op zich
zelf een beperking omdat hierdoor een belangriJke schakel Ín het
stressproces buiten beschouwÍng blijft. Anderzijds zijn er
sterke aanwijzingen (Mason, 1975b) dat de psychische verwerking
van de stressoren, en daarmee de emoties, ten zeerste samenhan-

gen met de fysiologische stressreaktÍes. DÍt suggereèrt dat me-

ting van de psychische klachten a1s depressiviteit en angst
gedeeltelijk het meten van de fysiologische stressreakties kan

vervangen. Een één op één relatie tussen beide bestaat er echter
zeker niet, zoals Vingerhoets (1985) aantoonde.

Binnen het model zoals nu beschreven wordt niet gespecifíceerd
welke de stressoren zijn dÍe worden onderzocht, fn principe
kunnen dit a1le werkprobremen zijn. Meestal wordt echter de

rolstressbenadering aIs uitgangspunt genomen (Kahn, lggl). De

rolstressbenadering houdt in dat het gedrag van mensen binnen
een organisatie wordt beschreven in termen van rollen en rolver-
wachtingen. Deze rollen kunnen zowel formeel als informeel ziJn
(bÍjv. formele 1eÍder of Ínformele leider) en mensen vervurren
vele ro1len tegelÍjkertijd. !íerkproblemen zijn vaak te beschrij-
ven a1s problemen blj het vervullen van deze rollen, doordat
ro1len tegenstrijdig (verschilrende verwachtingen door verschil-
lende mensen of dubbele verwachtingen door dezelfde persoon), of
onduidelljk zijn. rn het eerste geval wordt gesproken van rol-
konflikt, in het tweede van rolambíguïteit.

Het Michígan-organisatiestressmodel heeft veel onderzoek gesti-
muleerd. Dergelijk onderzoek heeft over het algemeen als uit_
gangspunt dat mèn zoveel mogelÍjk onderdelen van het modeI,
stressoren, stressreakties, gezondheÍdsklachten enzovoort, pro_
beert te meten, en deze met elkaar in verband brengt. HierbÍj
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wordt vruwel zonder ultzonderlnS Sebrulk Eemaakt ven vragen-

ltJsten, een enkele keer aangevuld met andere informatie'

Het, eerste uttgebretde onderzoek naar het Michlganrnodel werd

gedaan door caplan et al. (1975). Aan dlt onderzoek namen rulm

2000 werknemers ult 23 beroepen deel. over het algemeen werden

de relaties die ln het model verondersteld worden lnderdaad

gevonden. De verwachting dat hartklachten en maagklachten met de

strains samen zouden hangen werd echter nlet bevestlgd.

In Nederland heeft met name de Stressgroep NiJmegen uitgebreid

onderzoek gedaan aan de hand van dit model (Kleber et al. ,

f980). Een drietal studies zal hler 1n het kort besproken wor-

den, omdat zlJ van belang ziJn voor deze studÍe. De eer§te twee

studÍes, dle van Van DiJkhuizen en van Reiche, baseren zlch op

een stressonderzoek biJ mÍddenkaderleden (Van Vucht TiJssen et

al., 1978), de laatste studie op stres§onderzoek bij personeels-

funktlonarissen (Van Bastelaer & Van Beers , L982).

Van DiJkhuLzen (1980) heeft onderzoek gedaan naer een drletal
aspekten 1n het model. In de eerste plaats heeft hiJ onderzocht

of men 1n stressonderzoek kan volstaan met vragenlijsten die de

waergenomen §ltuatle meten, of dat het noodzakelijk is om de

felteliJke sÍtuatie ook te meten. Zoals gezegd gebeurt dit laat-
ste om praktische en theoretÍsche redenen zelden. Van DiJkhulzen

toonde aan dat de overeensteuning tussen de sÍtuatie volgens

verschillende personen zo groot Is dat het zeer onwaarschijnlijk
1s dat metlng van de feiteliJke situatie nog veel lnformatie zou

toevoegen. Dit bewlJst uiteraard niet dat de werkelÍJke en de

rraargenomen §Ítuatle met elkaar overeenkomen, maar vormt wel een

sterke aanwlJzing dat de betrouwbaarheld van de zelfrapportage

van de waargenomen situatie hoog ls.
Ten tweede heeft Van DiJkhulzen onderzocht of er ln de relaÈle

tussen stressoren en stralns sprake ls van kromlijnlge verban-

den. Dit laetste zou inhouden dat biJvoorbeeld zowel te hoge als
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te lage werkbelastÍng de gezondheld zou schaden. Van Dijkhutzen
toonde inderdaad een aantal van dergellJke relaties aan, maar

kon niet tot algemene konklusies hieromtrent komen. Tenslotte
onderzocht Van DiJkhuizen of de Ín het Michiganmodel veronder-
stelde irketenrr van gebeurtenlssen in het korrelatlepatroon te
vinden was. Dit bleek inderdaad het geval te zijn.
Het onderzoek van Van DiJkhuizen heeft belangrijke Ímpllkatles
voor het stressonderzoek. ZíJn onderzoek suggereert dat de

Michiganbenadering, dat wÍ1 zeggen de onderzoeksbenadering waar-
biJ de proefpersonen vragenllJsten invullen naar zoveel mogelijk
faktoren ln het stressproces, een vallde benadering is van het
organlsatiestressproces. AnderziJds was Van Dljkhulzen nÍet in
staat om kausale relaties tussen de variabelen xhardr aan te
tonen, omdat hiJ slechts de beschÍkking had over gegevens die op

één en hetzelfde moment verzameld waren. De konstatering dat
sommige verbanden niet rechtlÍJnig zijn heeft als konsekwentie
dat korrelaties tussen de faktoren èen onderschatting vormen van

de feiÈeltJke samenhangen. AnderzÍJds brengt de schatting van
kromriJnige verbanden veel data-analytlsche problemen met zich
mee die nog niet geheel opgelost ziJn.

Reiche (1982) heeft met name onderzoek gedaan naar de modere-
rende verbanden. HlerbiJ onderzocht hij de invloed van type-A
gedrag, van sociale ondersteuning, en van rigidlteit. HiJ vond
geen direkte invloed van type-A gedrag op de straÍns, en nausre-

lijks op de tolerantíe voor stresaoren. Sociale ondersteuning
had we1 op belde een Ínvloed. Later ín dÍt rapport zal nog wor-
den teruggekomen op het onderzoek van Reiche, omdat Reiche even-
a1s wij het effekt van type-A gedrag en socÍale ondersteunlng op

het stressproces onderzocht.

Zowel Van DiJkhuizen als Reiche baseren zlch op cross-sektloneel
onderzoek. Dlt brengt grote problemen met zich mee met betrek-
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king tot het kausalíteltsprobleem: omdat (veronderstelde) oor-

zaak en gevolg op hetzelfde noment gemeten worden, kan nlet

aangetoond worden w6t oorzaak 1s van \ret. Dit ligt gedeelteltJk

anders blJ het onderzoek van van Bastelaer en Van Beers (1982).

ztj gaven een aanzet voor een longltudinale benadering, waarblJ

dezelfde groep meerdere malen onderzocht werd. Hierbij werd in

grote IlJnen het Mlchiganmodel bevestigd. tJel bleken de voor-

spelllngen van de stralns door de strèssoren kleiner dan de

relaties tussen stressor en stralnmetingen op hetzelfde moment.

1.6 Enkele punten van kritiek op de MÍchÍganbenadering

Bovenstaande onderzoeken bevestigen in grote 1ljnen de validi-

teit van het organisatiestressmodel. Anderzljds bevestigen ziJ

ook een aantal beperktheden van het gebruikelijke organlsatie-

stressonderzoek, en leemtes in de kennis (zle ook Kleber' 1982).

Het probleem van de contaminatie van metingen is aI genoemd.

Zeker in het geval van cross-sektionele onderzoeken mlddels

vragenlijsten Ís bovendien de kans duídelijk aanwezig dat rrglo-

balerr faktoren a1s de sternmingsveranderingen zowel de stressoren

a1s de stressreakties beinvloeden. Misschien de belangrÍJkste

beperktheld is dat verbanden tussen biJvoorbeeld stressoren en

strains meestal slechts uitgedrukt kunnen worden in een korrela-

tiecoëfficlËnt. Dít maakt het niet mogelijk om ultspraken te

doen over de richting van de verbanden, maar doet bovendien

onrecht aan de mogelijkheid dat de dynamiek van de verbanden tè

ingewíkkeld kan ziJn om 1n een eenvoudige korrelatiecoëfficiënt

uit te drukken. Zo kan iemand zich gespannen of depressief voe-

len ten gevolge van overbelasting. Vervolgens zal deze gespan-

nenheld ook weer zijn uitwerkíng hebben op de maníer waarop hÍj

ziJn werk doet. Bovendien kan de gespannenheid een slgnaal zijn,

om ziJn werk op een andere manler aan te pakken. Een korrelatie
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doet geen recht aan de komplexiteit van dit proces. Dít kan een

verklaring zijn van het feit dat de gevonden korrelatiecoëffi-
ciënten meestal laag zijn.
De voorafgaande krÍtiek is niet zozeer gericht op het model op

zichzelf, maar op het onderzoek dat op grond ervan gedaan is. De

belangrijkste krÍtiek op het model zelf is dat het uiterst be-
perkt is in zijn verklaringsmacht. Met name wordt geen verband
gelegd tussen organisatie-aspekten en de stressoren (Handy,

1986), en evenmÍn wordt gespecÍfÍceerd hoe de stressoren onder-
ling elkaar beïnvloeden. rn de diskussie van deze studie (hoofd-
stuk 8) za1 hier nog verder op worden ingegaan.
De voorafgaande kritiek geldt eveneens voor de relatie tussen de

moderatoren type-A gedrag en sociale ondersteuning en de overige
variabelen in het proces. Type-A gedrag en socÍaIe ondersteuning
worden gezien als konstante en exogene faktoren, die het proces
beïnvloeden, zonder zelf er door beinvloed te worden. rn hoofd-
stuk 2 zal worden beargumenteerd dat deze aanname niet zonder
meer verantwoord is.

Een ander punt van krítiek betreft de keuze van de varíabelen.
Hoewel binnen het model in principe iedere stressor onderge-
bracht kan worden bestaat er Ín het onderzoek een vrijwel exklu-
sieve aandacht voor rolstressoren: stressoren die te maken heb-
ben met de taakeísen en verwachtingen behorende bÍj de funktie.
Het blijkt dat, wanneer tot op zekere hoogte geabstraheerd wordt
van de konkrete werksituatie, een groot aantal werkproblemen te
trvangentt zÍjn onder de variabelen rolambiguïteit en rolkonflÍkt.
Het grote voordeel van een dergelijk niveau van abstraktie ís
dat voor een groot deel dezelfde vragenlijsten gebruikt kunnen
worden voor een grote diversiteit aan beroepen, waardoor een
grote mate van vergelijkbaarheÍd ontstaat. Een dergelijke stan-
daardísatie is op zic}:. zelf toe te juichen, maar het is de vraag
of hiermee wel recht gedaan wordt aan de specifieke problemen in
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een konkreet bedrlJf. In de eerste Pl8at,s zlJn veel variabelen

nlet goed te vangan 1n termen van rolstressoren. Dtt, geldt btJ-

voorbeeld voor een §tressor als monotonie. In de tweede Pleats

bledt een op een hoog nÍveau geabstraheerde variabele a1s rrol-

konfllktr weinlg begrip voor de sltuatie en Eeen aanknopings-

punten voor veranderlng. Volgens Fineman en Payne (1981) wordt

onvoldoende de vraeg gesteld of de onderzochte stressoren wel

het meest relevant zÍJn voor de onderzochte groep, en wordt te

snel, voor de bekende rolstressoren gekozen.

L.7 Konklusles

onderzoek heeft aangetoond dat het Michlgan-organlsatlestress-

model als een zlnvol stertpunt voor stressonderzoek kan worden

beschouwd, zÍJ het met enkele punten van voorbehoud. In de eer-

ste plaats btedt het model een onvolledlge weergeve van de sa-

menhang tussen de variabelen. Met name de onderllnge dynamiek

tussen de streasoren, en dÍe tussen stressoren en moderatoren

verdient meer aandacht. In de tweede plaats kan er nlet van

ultgegaan worden dat de onderlinge relaties uitgedrukt kunnen

worden ln (1Íneaire) korrelatlecoëfflciënten van cross-sektlo-

nele metlngen. Tenmlnste ls longltudlnaal onderzoek, met hÍeraan

aangepaste analysemethoden, noodzakellJk. In de derde plaats kan

de keuze van de stre§soren nÍet a-prÍorl gemaakt vrorden. Het is
bewezen dat rolstres§oren van grote lnvloed kunnen zijn, maar er

kan nlet zonder meer worden aangenomen dat zíJ de meest

geschlkte keuze ziJn.
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2. TYPE-A GEDRAG EN SOCIALE ONDERSTEI'NING

2. L InleÍding

In het voorafgaande hoofdstuk werd uitgebrelder ingegaan op het
organisatlestressproces, en met name op de MichÍganbenadering
die blJ het bestuderen hiervan vaak als leldraad dlent. Hierbij
werd opgemerkt dat type-A gedrag en socÍa1e ondersteuning in
deze benaderlng worden gezien als faktoren die als moderator de

relaties tussen stressoren en stressreakties kunnen beïnvloeden.
Hier za1 de ro1 van belde faktoren binnen het stressproces en

meer algemeen bÍnnen de werksltuatie uitgebrelder aan de orde
komen.

over beide variabelen bestaan uitstekende recente overzichts-
artikelen (Matthews, L982i Cohen & Ifllls, 1985). Hlerin wordt
relatief welnÍg aandacht aan de werksltuatie besteed. IíÍJ zu11en
ons dan ook hierop Ín dit overzicht koncentreren.

2.2 Type-A gedrag

zoaLs gezegd wordt type-A gedrag tn de Mlchiganbenaderlng gezÍen
als een van de modererende faktoren ln het stressproces: een

faktor die de gevoeligheÍd voor stressoren vergroot. De lltera-
tuur geeft echter aanwiJzingen om deze rol te nuanceren. Met
name 1Íjkt de invloed van type-A gedrag niet onder alle omstan-
dlgheden even sterk en liJkt zlJ af te hangen van de effektivi-
teÍt van het gedrag in de konkrete werksltuatle. De relatie
tussen type-A gedrag en effektivÍteÍt zal hler verder worden

uitgewerkt. Vervolgens komt de relatie tussen type-A gedrag en

problemen op het werk aan de orde. Het kader waarln dÍt zal
gebeuren 1s wat breder dan dat van het Mlchigan-model, type-A
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gedrag, zal niet alleen als eèn moderator worden beschouwd, maar

ook als veroorzaker van en reaktle op organisatiestressoren en

stressreakties. Tenslotte zal worden lngegaan op enkele koncep-

tualÍsatles van het type-A begrip: enkele theorieën zullen wor-

den vermeld over ontstaan en funktle van het gedrag. Allereerst

zal type-A gedrag nader worden omschreven en zullen enkele meet-

methoden worden vèrmeld.

2.2, L Type-A gedrag: van lichamelíJke near psychosoclale rl-

sÍcofaktor

Type-A gedrag wordt gekenmerkt door de volgende eígenschappen

(Burke, 1984):

- een sterke behoefte om te presteren en om ult te blinken;

- een voortdurend gevoel van tíJdgebrek;

- een noolt verslappende energie;

- altiJd met meerdere dingen tegelljkertlJd bezig zÍJn;

- gehaast en explosief praten;

- Jachtige motoriek;

- agressivitelt en ongeduld.

Deze opsommlng laat zien dat type-A gedrag een kombinatie 1s van

verschillende gedragsmatigo en motÍvatlonele kenmerken. Het is
nlet gedefinieerd vanuit een centraal theoretlsch begríp, maar

op grond van de praktlJkervaringen van een t\íeetal cardiologen:

het 1s de kombinatle van de elgenschappen dle 1n hun dagellJkse

praktlJk 1n hoge mate karakterÍstiek bleken voor hartpatiënten
(Friedman & Rosenman, L974). Hlerult kwam het vermoeden voort

dat deze gedragswiJze een van de oorzaken zou kunnen ziJn van de

hartproblemen. (Overlgens weren deze Ídeeën niet volLedig nieuw.

Eerder al was geopperd dat bepaalde persoonllJkheldselgenschap-
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pen zouden kunnen samenhangen met de kans op een hartinfarkt,
zie Verhagen et al., 1982. )

De belangstelllng voor andere dan zuiver somatische faktoren dle
met hart- en vaatziekten samenhangen bestond met name omdat

bleek dat de klassieke risicofaktoren, hoge bloeddruk, een hoog

cholesterolgehalte 1n het bloed, en roken, slechts een deel van

de hartinfarkten konden verklaren. Na de nontdekklngtr van het
type-A gedrag is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen
type-A gedrag en hartzíekten, zowel retrospektÍef (voor eèn

overzicht, zie Brand, f978) als prospektief (Rosenman et al.,
1975; Haynes et al., f980). Op grond van deze onderzoeken wordt
gekonkludeerd dat A-typen ongeveer tweemaal zoveel kans hebben

op een hartinfarkt als B-typen (Als B-type word iedereen gedefi-
nieerd dle geen A-type 1s) (Rosenman et al., 1975). Nadat aange-
toond was dat type-A gedrag samenhing met de kans op een hartin-
farkt is veel onderzoek gedaan naar de manier waarop deze beïn-
vloeding plaatsvindt (Price, f982). Op grond hlervan Ís vast
komen te staan dat type-A gedrag een bepaalde heftlge wiJze van
rèageren op de omgevlng ls die er toe leldt dat A-typen vaker in
een stresstoestand komen, en hlerop lichamelÍjk sterker reageren
(Price, 1982). Type-A gedrag blijkt met andere woorden het
stressproces te versterken en te verEnellen (prlce, L9g2i
Matthews, 1982). OpmerkellJk is dat recent, gedeelteliJk nog

nÍet gepubllceerd, prospektÍef onderzoek de grotere kans van A_

typen op een hartlnfarkt niet kon repliceren (Appe1s, in voorbe_
reiding; Kittel, 1984; Shekel.le et a1., f9B5). Intussen is ech-
ter de ro1 van type-A gedrag binnen het stressproces zo dulde-
líjk aangetoond, dat ook al zou in de toekomst blijken dat de

rol van type-A gedrag bij het ontstaan van hartinfarkten nÍet zo

groot zou zijn als tot voor kort werd aangenomen, type-A gedrag

a1s versterkende faktor van de invloed van stressoren een varÍa-
bele van belang zou bliJven.
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2.2.2 Het meten van tYPe-A gedrag

zoals gezegd 1s type-A gedrag een komblnatÍe van een groot aan-

tal verschlllende etgenschappen. Er bestaan dan ook verschlllen-

de meetmethoden voor type-A gedrag, dle onderllng slechts laag

met elkaar samenhangen (Chesney et al., 1980)' Als de beste

meetmethode voor type-A gedrag wordt ovèr het algemeen het
nstandaard Interviewi (SI) van Friedman en Rosenman beschouwd

(Rosenman, 197S). BU dit sI wordt de gelntervÍewde in een lÍch-
te stresssituatie gebracht, door hem op eèn haastige, enigszins

agressleve manier allerlel vragen te stellen. HlJ wordt vervol-
gens zowel op basls van de lnhoud van ziJn antwoorden beoor-

deeld, a1s ook oP grond van de manler waaroP hij reageert:
rusteloos, een rrstaccator manÍer van spreken, antwoord geven

voordat de vraag gesteld Ís, enzovoort. Volgens de meeste gePu-

blÍceerde onderzoeken zlJn de betrouwbaarheid en de vallditeit
van het SI en van de beoordellngen goed (Rosenman, 1978; Mat-

thews, 1982).

Orndat een intervÍew vaak nlet ln een onderzoeksdesign past, en

omdat het vaak wenselÍJk is dat de scorÍngsmethode obJektief 1s,

dat wit zeggen onafhankeliJk van de onderzoeker, zijn verschll-
lende gestandaardlseerde vragenlljsten ontworpen voor het meten

ven type-A gedrag. Geen van deze vragenlijsten meet precles

hetzelfde als het SI. De enlge tweè vragenllJsten rearvan in
prospektÍef onderzoek ís aangetoond dat ziJ samenhangen met een

vergroto kans op eea hartlnfarkt ziJn de JenkÍns Activity Survey

(JAS) (Jenklns et al., 1979), en de Framingham type-A schaal

(Haynes et a1., f978). BU onderzoek in de werksituatÍe wordt

van beide de JAS het meest gebruíkt. De JAS is met name een

metÍng van de ongeduldlge en werk-georiënteerde asPekten van het

type-A gedragspatroon' en minder van de motorlsche en agressl'eve

aspekten. Behalve de algemene type-A §core kan op basis van de
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2.

3.

JAS een drietal subscores worden berekend. Deze subscores kunnen

a1s volgt worden omschreven (Jenkins et a1., 1979):
l. rrTijdgebrek en ongeduldrr (trSpeed and Impatience). Deze faktor

heeft betrekking op het tijdgebrek dat de gedragsstiJl van A-
typen kenmerkt. Personen die hoog scoren op deze faktor, zijn
geneigd om snel te eten, snel ongeduldig te worden in ge-
sprekken met anderen, anderen op te jagen, en snel geïrri-
teerd te raken;
rrtJerkbetrokkenheídtt (,tl{ork dominancert). personen dÍe hoog

scoren op deze faktor hebben gewoontiJk een ultdagende, veel_
eisende baan. Zij maken veel overuren, en werken vaak onder
tijdsdruk. Gewoonlljk 1s voor hen promotte belangrljker dan
een salarÍsverhoging (ook a1 is meestal beide het geval).
rrGedrevenheid en wediJverrr (íHard-driving and competitiver)
Een hoge score op deze faktor wÍjst op doorzettingvermogen,
plichtsgetrouwheid, verant\íoordelijkheidsgevoel, wedÍjver, en
de bereidheid meer moeite te doen voor een bepaald doel dan
anderen,

Bij gebruÍk van het standaard rnterview worden de onderzochten
ingedeeld in 4 of 5 kategorÍeën (het aantal wisselt over de
verschillende onderzoeken): van extreem A-type tot extreem niet-
A, oftewel B-type. De JAS maakt een dergelijke kategorÍsering
nÍet: zíj levert een kontÍnue variabele op, dÍe vrijwel normaal
verdeeld Ís.
Enkere andere veelgebruikte type-A vragenlÍjsten zijn de sales
vragenlijst (sa1es, 1969), en de Bortner vragenlijst (caplan et
al., f975). De Bortner vragenliJst wordt, evenals de JAS, veel
Ín onderzoek binnen de rverkkontekst gebruÍkt. De liJst heeft als
grote voordeel zíJn eenvoud: hÍj bestaat uit slechts negen
items. AnderziJds is er Ín tegenstelllng tot de JAS nooit aangè-
toond dat deze vragenlíjst een voorsperlend vermogen heeft met
betrekkÍng tot het hartinfarkt.
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Alle meetmethoden letden er toe dat een relatief groot deel van

de onderzochten als een A-type beschouwd wordt: biJ het Stan-

daard Intervlew ligt dlt PercentaSe blj de meeste onderzoeken

tussen de 30 en de óOZ, bU de JAS ongeveer op 30Í' Dít wlJat er

op dat de speclfÍcltelt van de meetmethoden als voorsPeller van

hartproblemen nlet hoog kan zlJn: het overgrote deel van de

A-typen zal nlet op korte termiJn een hartinfarkt krlJgen'

2.2.3 Type-A gedrag en produktiviteit

op grond van de kenmerken van het type-A gedragspatroon ligt het

voor de hand dat er verschlllen bestaan ln produktivitelt tussen

A-typen en B-typen. A-typen zlJn ln experlmentele studÍes pres-

tatlegerlchter, ook wanneer de taak nlet blJzonder ultdagend 1s

(Glass, 1977). Ook ziJn ziJ 1n staat om langer door te werken,

en hebben zlJ de neiglng om vermoeidheld te verdrlngen (Glass,

Lg77). A-typen bllJken écht6r meer moelte te hebben met taken

dle langzaam, zorgvuldtg reagaren vereisen, en met taken d1e een

breed aandachtsveld verelsen.

In een drietal studies werd het verband tussen type-A gedrag en

produktlvÍteit ln de werksltuatÍe rechtstreeks onderzocht.

Matthews et al. (19S0) vonden dat de A-typen onder wetenschappe-

llJke onderzoekers evenveel artÍkelen produceerden als B-typen,

maar dat de artlkelen van A-typen wel vaker werden geciteerd.

Dit onderzoek werd gerepllceerd door Taylor et al' (1984)' Z7J

vonden eveneens dat de artlkelen van A-typen vaker geciteerd

werden, maar vonden bovendien een hogere produktlvlteÍt van A-

typen. Het verschll tussen A-typen en B-typen in produktlvlteit

werd verklaard doordat A-typen meèr produktÍegericht werkten, en

vaker aan meerdsre proJekten tegellJkertÍJd werkten'

Jamal (19S5) onderzocht het effekt van type-À gedrag op de pro-

duktlvlteit van laag gekwallflceerde wltte-boord arbelders Ín
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een groot produktlebedrlJf. Hij vond geen verschÍl Ín de kwantl_
teit van de produktlviteit, maar wel ín de kwaliteÍt: deze was

lager bij A-typen. Helaas geeft Jamal (1985) geen informatie
over de taakinhoud van de onderzochten.
Beharve deze studies waarin het direkte verband tussen type-A
gedrag en produktivíteit wordt onderzocht, ziJn er enkele andere
onderzoeken waarin dÍt verband op een indírekte wíJze aan de
orde komt. rn dlverse onderzoeken (o.a. t{aldron et ar., l9g0;
ovcharchyn et al., 198r; Becker & suls, l9g2) werd gevonden dat
type-A studenten betere studÍeprestatles reverden dan B-typen.
ovcharchyn et al.. (1982) vonden bovendien dat Èype-A studenten
uit hogere sociale mirieurs afkomstig waren, en onder hogere
sociale druk stonden om goed te presteren.
Boyd (f984) vond dat bedrÍJven die geleÍd werden door type_A
managers suksesvoller waren dan andere bedrijven. Dit werd ook
gevonden door Reiche (1982) die aantoonde dat in bedrijven dle
ln moeÍJ.iJkheden kwamen onder de middenkaderleden minder A-typen
waren dan Ín andere bedrijven. A1le genoemde onderzoeken ziJn
korrelationeel van aard: zrJ tonen aan dat er op een bepaard
moment een samenhang bestaat tussen type-A gedrag en produktÍvi-
teit. De oorzaak van deze samenhang wordt echter niet aange-
toond. Het is mogelijk dat type-A gedrag van invloed is op de
produktivíteit, maar ook dat bepaalde werkaspekten, die samen-
hangen met produktiviteit, type-A gedrag uitlokken of verhinde-
ren. ook is het mogelijk dat er een bepaalde selektie plaats-
vindt, waardoor A-typen vaker op bepaalde funkties terechtkomen.
Dat echter type-A gedrag zelf wer een bepaalde invloed heeft op
de produktívitelt werd aangetoond in een studÍe van streufèrt et
al. (1981). streufert et al. vonden in een experimenteel on-
derzoek dat regeltaken die komprexe besluÍtvormíng vereisten
minder goed verliepen onder invloed van experímenteel gemanipu-
leerde tijdsdruk. Maximale prestaties werden geleverd onder
míddelmatige. t Íj dsdruk.
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op grond van deze onderzoeken llJkt de konklusle gerechtvaardlgd

dat type-A gedrag samenhangt met produktivltelt, maar dat deze

samenhang afhankellJk is van de aard van het werk, en van de

mate van type-A gedrag. MogellJkerwlJs Ís het zo dat er voor

iedere taak eèn bepaalde opttmale mate van type-A gedrag be-

staat, en dat de gamenhang dus curvllÍneair 1s. Het name kom-

plexe besluitvormlngstaken die een bepaalde afstand en reflektie
verelsen, en taken die een langzame, zorgvuldlge wijze van rea-

geren vereisen worden gehinderd door een sterke mate van type-A

gedrag.

De onderzoeken dle alleen korrelerend van aard zljn laten echter

als alternatieve verklaring toe dat type-A gedrag wordt uitge-
lokt door de werksltuatie, ln plaats van dat produktivltelt en

dergellJke beÏnvloed worden door type-A gedrag.

2.2.4 Type-A gedrag en werkProblemen

Er 1s veel onderzoek gedaan near het verband tussen type-A ge-

drag en problemen op het werk. In dlt tyPe onderzoek 1s een

tweetal benaderingen te onderkennen. In de eerste benadering

wordt type-A gedrag gezien a1s een direkte oorzaak van stres-
soren en stressreaktles. De tweede benaderlng ls dte van het

Michiganmodel, waarbÍJ type-A gedrag wordt gezlén als een mode-

retor oftewel een effekt-modificerende faktor: biJ A-typen zou-

den werkproblemen eerder leiden tot stressreaktles dan bij B-ty-
pen. Op beide zal ln het kort worden lngegaan.

Op de vraag of A-typen meer problemen oP het werk ervaren dan

anderen, kan geen eenduidlg antwoord worden gegeven. Volgens

Friedman en Rosenman (f974) §taan type-A gedrag èn stress los

van elkaar, en 1n een overzichtsartikel van Chesney en Rosenman

(1980) wordt dezelfde konklusÍe getrokken. Met name na 1980 zlJn

er echter eqn groot aantal studies verachenen die wel een ver-
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band tussèn beide vonden. Zo werd gevonden dat A-typen meer

psychosomatÍsche klachten ervaarden (o.a. Jamal, 1985; Ilinnubst
et a1., 1984), dat type-A gedrag korreleert met ncareer outcomes

reflecting disappoÍntrnent, alienation and personal faÍIurer
(Burke & Desza, 1982), en dat type-A managers meer rrstressr (in
dit verband worden hiermee strains aangeduid) ervaren (DavÍdson

& Cooper, 1982). Verbanden tussen type-A gedrag en werkproblemen
worden eveneens gevonden door Abush en Burkhead (19S4) en door
Klttel et a1. (1983). Op grond van deze studies liJkt een ver-
band tussen type-A gedrag en werkproblemen nauwelijks betwíst-
baar.

rn een aantal studies werd weiníg of geen verband tussen type-A
en werkproblemen gevonden. Reiche (19s2) vond vríjwel geen ver-
band tussen type-A gedrag en stressoren of psychische en licha-
meliJke klachten. Howard et aI. (L977 ) vonden dat A-typen welis-
waar meer uren werkten, maar dat er geen verschil was in werksa-
tísfaktÍe. rn dit verband zijn ook een tvÍèetal studÍes van Burke
van belang. Het eerste onderzoek (Burke & tíeir, rggo) had be-
trekkÍng op hogere kantoorbeambten. HierbiJ werd gevonden dat
bij A-typen het werk hogere eísen stelde, meer Ínterfereerde met
het privéleven, en dat ziJ vaker huwelÍjksproblemen hadden. Re-
1at1es met depressíviteít of andere psychische krachten werden
niet gevonden. Dit onderzoek werd gereptÍceerd blj topfunktiona-
rissen in hetzerfde type organÍsaties (Burke & Deszca, 19s2b).
HÍer werden vriJwel geen verbanden tussen type-A gedrag en werk-
problemen of stressreaktles gevonden. De topfunktionarissen van
het tweede onderzoek hadden over het algemeen minder werkproble-
men. Deze twee onderzoeken laten zlen dat de relaties tussen
type-A gedrag en werkprobremen ín hoge mate afhankelíjk is van
andere faktoren.

De literatuur op het gebíed van

gedrag 11gt in de liJn van deze

3ó

het moderator effect van type-A
laatste konklusÍe. Iíanneer A-ty-



pen llchamelÍJk en gedragsmatig sterker dan anderen oP §tre§s

reageren, moet er blJ A-typen een sterker verband bestaan tussen

werkpr.oblemen an psychische of somatische stressreektÍes. zo

geformuleerd modereert type-A gedrag het verband tussen stresso-

ren en stressreaktles. Het is echter ook mogelljk dlt verband

anders te interpreteren: werkstressoren modereren het verband

tussen type-A gedrag eD streaareakties. Tussen beide ínterpreta-

tÍes kan data-analytisch vrlJwel geen onderscheid worden ge-

maakt.

Een moderatoreffekt tussen werkstressoren en gezondheldsklachten

werd aangetoond door Rhodenwalt et aI. (1984), door Orpen

(1982), en door Ulnnubst et al. (f984). Brlef et al. (1983) von-

den een moderatoreffekt op de relatie tussen werkdruk enerzlJds,

en werkdlssatisfaktie en depressie anderziJds. Ook Relche (1982)

vond, 211 het Ín zwakke mate, een dergellJk verband. In een

eer§te longltudlnale studle toonde zeèr recentellJk Howard et

al. (19S6a) een modererend verband ean op de relatíe tussen rol-
ambiguïteit en bloeddrukverhoglng.

Op grond van zowel de dtrekte relaties tussen type-A gedrag en

werkproblemen als de moderatoreffekten kan gekonkludeerd worden

dat A-typen over het algemeèn meer problemen ervaren. Dit hoeft

echter nlet altiJd het geval te ziJn. De konklusie van het voor-

afgaande hoofdstuk is waarsch{nliJk ook hler geldig: type-A

gedreg 1s een bepaalde wíJze van reageren dle onder bepaalde

omstandlgheden problemen kan voorkomen, maar nadeLlg is wanneer

reflektle en afstand nuttlSer zouden zlJn. Bovendien kan de

grote werkgerichtheid een Probleem zLln, bijvoorbeeld wanneer

men het werk dreÍgt te verllezen (Winnubst et al., 1984).

Tenslotte 1s ook hier het onderzoek cross-sèktioneel van aard.

Dit betekent dat belnvloedlng van type-A gedrag door werkproble-

men nlet uitgesloten kan worden.
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2.2.5 KonceptualisatÍes van het type-A gedragspatroon

De gevolgen van het type-A gedragspatroon kunnen nlet 1os worden
gezíen van de herkomst ervan. tlordt het gedragspatroon beïnvloed
door de werksituatie, of is het een hiervan rossteande onveran-
derlÍjke persoonliJkheidselgenschap? llat is verder de samenhang

tussen de komponenten van het type-A gedragspatroon, werkge_
richtheid, ongeduld, agressívlteit? Er is nog te veel onduide-
liJk om een volledig antwoord op deze vragen te geven. op basis
van bestaande gegevens en theorieën ís het we1 mogeríjk het
begln van een beeld te vormen.

Het type-A gedragspatroon is een tamelÍJk konstante faktor. De

test-retest korrelatie van de JAS met een Ínterval van twee Jaar
is ongeveer .75 (Appels & Jenkins, 19s6). Het is een wijze van
reageren dÍe niet altijd tot uíting komt, maar die biJ sommige
mensen gemakkelijker opgewekt wordt dan bij anderen. rn dit
verband zou het mÍsschien nuttig zijn om een verschil te maken
tussen rrstate type-Arr en rrTraÍt type-Arrin analogie met,stait
anxÍetyrr en rTralt anxietyli (spierberger, LgTz). redereen ge-
draagt zích soms we1 eens a1s een A-type, maar een ,trait A,
gedraagt zich vaker zo dan anderen: hiJ ziet alles als een kom-
petitÍe, of hij nu aan het, werken, aan het vissen, of aan het
Joggen is. Type-A meetmethoden als de JAS beperken zich tot het
meten van het, Ittrait type-A gedragtr.

voor A-typen liJkt het werk iets anders te betekenen dan voor
anderen. Burke (1983) vond dat \ranneer aan jonge managers ge-
vraagd werd wat zíj a1s de lnteressante aspekten van hun werk
zagërl' type-A managers in de eerste plaats geïnteresseerd bleken
ín de mogelÍjkheden om kontrole te kunnen uÍtoefenen op hun
omgeving, terwiJl type-B Eanagers meer geïnteresseerd waren in
het werk zelf. volgens Kobassa et al. (r9g3) zijn A-typen vooral
extrinsÍek gemotiveerd. Deze extrinsleke motlvatie heeft volgens
Kobassa et al. (1983) a1s gevolg dat men problemen mlnder goed
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aankan, terwlJl een intrlnsÍeke werk-betrokkenheld, die B-typen

kan kenmerken, Julst tot gevolg zou hebben dat men beter funk-

tloneert, en problemen, zowel blnnen als buiten het werk, beter

aan kan.

De type-A ítraitn 1g nlet erfelÍJk, zoals Rosenman et al. (f974)

hebben aangetoond 1n onderzoek biJ ldentleke tweellngen. volgens

Matthews (1976) wordt het gedragspatroon wel in de vroege kln-
derttJd aangeleerd, met name ln de ouder-kÍnd Ínteraktie.

De meest ultgewerkte theorle van het type-A gedragspatroon komt

van VlrglnÍa Price (1982). Volgens Price 1s type-A gedrag Ín

wèzèn een door onze kultuur geaccepteerde, en ook gestimuleerde

lwLtze van omgaan met angsten dle eveneens kultureel veroorzaakt

worden. De belangrlJkste angsten die ten grondslag liggen aan

type-A gedrag zÍJn volgens Prlce (1982):

- angst, dat men ln wezen níet de moeite waard Ís, zodat het

alttJd nodlg is zÍchzelf te bewlJzen;

- engst dat er uiteindelÍJk een elnde komt aan aI1es dat op dtt
moment goed gaat, omdat er geen moreel princlpe bestaat dat

garandeert dat het goede ulteindeliJk zaL overwinnen;

- angst, dat men onvoldoende mogellJkheden heeft om zlch te

handhaven, omdat alle hulptoiddelen uitelndelÍJk schaars ziJn.

ilanneer deze angsten tegelÍJkertÍJd optreden, kan dit leiden tot
type-A gedrag. Zo kan agresslvlteit geïnterpreteerd worden aIs

het gevolg van de behoefte om zlch te laten gelden, zonder dat

er morele regels bestaen die dÍt tegenhouden. Dit 1s dus een

kombinatÍe van de eerste en de derde 8ngst. Het type-A gedrag

als reaktÍe op deze angsten Ís het gevolg van de lnternalisatíe
van socÍa1e normen, en het leidt tot sÈrèssreakties, die op hun

beurt tot llchanellJke veranderlngen kunnen leiden. De schade-

ltJke gevolgen van tyPe-A gedrag ziJn dus uiteÍndelUk het ge-

volg van èen zelf oPgeroePen stre§sproces. Het proces dat begint

met het soclale systeem, en kan elndlgen met problemen met de
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gezondheÍd is schematisch weergegeven in flguur 2. I (overgenomen

uit Price, f982).

Het model van Price (1982) ls een eerste poging om het type-A
gedrag ln zljn geheel te konceptuallseren, inklusief de sociale
omgeving en de llchamelijke gevolgen. Gezien de recente formu-
lering 1Ígt het voor de hand dat het model ook zljn beperkingen
kent. Zo 1s er nog nauwelÍJks onderzoek naar gedaan, het model

1s ontworpen op basis van theorieën op andere gebieden, zoals de

sociale leertheorle, aangevuld met eigen spekulaties. Burke
(1984) heeft de relatie tussen type-A gedrag en de sociale ang-
sten van Prlce onderzocht. HiJ vond geen substantië1e korrelatie
tussen beide.
Een beperking van het model van Price 1s dat er niet door aan-
gegeven wordt onder welke omstandigheden het type-A gedragspa_
troon gunstlg is voor de persoon, en onder welke omstandlgheden
ongunstig. In het voorafgaande serd betoogd dat type-A gedrag
vaak posítief kan werken, terwijl in het model van price alleen
de negatieve gevolgen benadrukt worden.

Het model van Price is ln overeenstemming met verschíllende
andere, mÍnder omvattende modellen voor aspekten van type_A
gedrag. Matthews heeft onderzoek gedaan naar type-A gedrag blJ
kinderen. Volgens haar (Matthews, l982) is type-A gedrag heÈ

gevolg van het ontbreken van duldeLlJke normen op grond waarvan
kan worden bepaald of een prestatie voldoende is. Deze ambigur-
teit IeÍdt tot een voortdurend gevoel van onzekerheid en fa1en.
De ambÍguïtelt is het gevolg van inkonsistente rernforcement
gedurende de vroege Jeugd: de moeder van een type-A kind pro_
beert hem altljd tot nog grotere prestatíes te brengen door hem

nÍet te belonen voor wat hiJ tot dan toe gepresteerd heeft.
Díverse onderzoeken hebben geprobeerd de positÍeve elementen ín
het type-A gedragspatroon te scheiden van de negatieve. Hansson

et al. (f983) betoogde dat type-A een kombinatie is van betrok-
kenheid en gedrevenheid. Gedrevenheid is de negatieve kant, het
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ftgtlrr 2. 1. tbt t:rpe-A rdel van Price (1982)
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onvermogen om te stoppen en afstand te nemen van het werk wan-

neer dit noodzakellJk is, en hangt samen met neuroticisme. Be-
trokkenheld 1s de positieve kant, en hangt samen met persoon-
lijke groeÍmogelijkheden. De Jenkins ActivÍty Survey meet vol-
gens Hansson et aI. (1983) een kombinatie van belde. Of type-A
gedrag een gunstige of een ongunstlge invloed heeft op het per-
soonlijk funktÍoneren, hangt af van de vraag welke van belde het
meest naar voren komt 1n de konkrete sÍtuatie: de betrokkenheid
of de gedrevenheid.

rvancevich en Matteson (1984) hebben op basis van de verschil-
lende mogeJ'ijke gevolgen van type-A gedrag het belang van een
persoon-omgevings,fÍtn voor type-A gedrag benadrukt. volgens
rvancevich en Matteson kan niet a1leen een onderscheid worden
gemaakt tussen type-A en type-B personen, maar ook tussen type-À
en type-B werkomgevingen. Een type-A werkomgeving vereist veel
eigen inbreng en snel werken, en is uiterst uitdagend. Een ty-
pe-B omgevlng kent meer routínewerk, en is mÍnder haastig en
minder uítdagend. Een type-A persoon zar niet goed funktioneren
in een type-B omgevlng, en omgekeerd. Ten gevolge hiervan zal
lemand in een voor hem verkeerde werksituatle meer stressoren
ervaren, en meer psychische en psychosomatlsche klachten verto_

2.2.6 Samenvatting en konklusies

op grond van het voorafgaande kan worden verondersteld dat ty-
pe-A gedrag de volgende ro1 speelt in het organisatÍestresspro-
ces. Type-A gedrag is een bepaalde 'wLjze van reageren op de
omgeving, dus ook en vooral op de werksituatie. Deze wijze van
reageren kan zowel posÍtlef zÍJn als negatief, zowel voor de
omgeving, ars voor de persoon ze1f. Het reaktlepatroon zal een
posÍtleve ultwerkÍng hebben \ranneer een haastíge, agressieve
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manler ven reageren problemen voorkómt of oplost. soms kan een

afwachtende, voorzÍchtige houding meer problemen veroorzaken dan

oplossen. AnderzlJda kunnen Problèmen er ook door versterkt

worden yanne€r e€n meer reflektleve, afstandellJke benaderÍng

gewenst zou zlln. Dit houdt Ín dat de relatie tussen type-A

gedrag en stressoren zosel posÍtief als negatief kan zlJn.

ook met betrekklng tot de rÍchting van het verband ziJn er meèr-

dere mogeliJkheden. Zoals gezegd kan type-A gedrag stressoren

versterken of verzwakken. AnderziJds ts type-A gedrag ook zelf
een reaktle op problemen. Dlt houdt tn dat type-A gedrag zelf
ook versterkt kan worden door stressoren. Omdat alle onderzoeken

naar type-A gedrag en werkProblemen tot op heden korrelationeel
van aard 1s, kan deze beÏnvloeding van type-A gedrag door werk-

problemen zeker nlet uiÈgesloten worden, hoewel dit niet dlrekt
1s onderzocht.

A-typen zlJn llchamellJk reaktlever. Dlt houdt in dat zlJ ln het

geval van psychosoclale Problemen sterker llchamellJk reageren.

AIs gevolg hÍervan ls te verwachten dat A-typen een slechtere

gezondheld zullen hebben dan anderen, zowel 1íchameltJk als
geesteliJk. Dlt hoeft nlet voor ledereen te gelden, zoals gezegd

kan een type-A zeer goed funktloneren, en híerdoor welnig pro-

blemen hebben met stressreakties. Omdat er echter geen reden ls
te veronderstellen dat goed funktionerende A-typen een betere

gezondheÍd hebben dan B-typen zaI het netto effekt toch ziJn dat

A-typen gemiddeld een slechtere gezondheid hebben dan B-typen.

Op grond van dezelfde redenering 1s te verwachten dat type-A

gedrag een Dodererende rol sPeelt ln de relatÍe tussen stresso-

ren en stralns: A-typen zlJn reaktiever, dus zullen psychosocia-

le problemen meer gevolgen hebben voor A-typen dan voor B-tyPen.
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2.3 Sociale ondersteunÍng en het stressproces

Sociale ondersteuning 1s een onderwerp waarvoor de belangstel-
ling op dit moment opvallend groot ls. Het bllJkt onder andere
ult het feit dat de laatste twee Jaar, naest een groot aantal
artikelen, tenminste dria boeken over dit onderwerp ziJn ver-
schenen (Cohen & Syme, 1985; Sarason & Sarason, 1985; yoder,
1985), evenals drie themanutDÍoers van belangriJke tlJdschrlften
(Brownell & Shurnaker, 1984; Shumaker & Brownell, l9B5; He1ler,
f98ó). Leaper (1985) verklaart deze belangstelling uit de ver-
wachting dat informele steun mogerijk een goedkoop alternatief
zou kunnen vormen voor te kostbaar geachte gernstitutionali-
seerde hulpverlening.
rn de omvangrÍJke soclale ondersteuningsliteratuur staat het
verband met het stressproces niet altiJd voorop. Ifer wordt er
vriJwel altiJd vanuit gegaan dat sociale ondersteuning van in-
vloed Ís op de mogelijkheden om weerstand te bíeden aan sociale
en andere problemen. Thoits (198ó) spreekt tn dit verband van
trSocial support as coping assistancetr (Thoits, l9gó: 416).
Het valt hierbij op dat de ínvloed van sociale ondersteuning in
de werksituatÍe 1n deze literatuur verhoudingsgewiJs weinlg
aandacht krtJgt. zo vermelden cohen en ríi1ls (1995) in hun be-
langriJke llteratuuroverzicht op het gebied van sociale onder-
steuning en stress bíjna zestig onderzoeken, waarvan srechts
drie betrekkÍng hebben op werkstress. ook in het boek van House
(1981) dat geheel gewiJd 1s aan soclale ondersteunlng en werk-
stress worden slechts drie onderzoeken op dit gebied vermeld. De

lnvloed van sociale ondersteuning op het verwerken van ingrlj-
pende levensgebeurtenissen ls veel meer onderzocht. op dit ter-
reín 1s de theorievormlng ook verder gevorderd, onder andere
dankzij onderzoeken met een grote verscheldenheid aan meetmetho-
den en dankziJ een aantal goed opgezette longitudinale studies.
Het onderzoqk naar soclale ondersteunlng 1n de werksituatie
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bestaat vr{wel zonder uitzondering ult cross-sektloneel vragen-

liJst onderzoek (Cohen & tt1lls, 1985; Jackson, 1985). llanneer

hler zal worden gepoogd op baels van de llteratuur een beeld te

vormen van de rol van sociale ondersteunÍng in het organlsatie-

stressproces zal dan ook vooral gebrulk moeten worden gemaakt

van onderzoek buiten de werksituatle. tlel zutlen wlJ proberen

aan te geven ln hoeverre Senerellsatie naar werk§tress mogelijk

is.
Allereerst zal een definltle worden Eezocht van soclale onder-

steuning, en zullen enkele meetmethoden besproken worden. ver-

volgens zu11en de veronderatelde en aangetoonde effekten op

strèsaoren eD stresEreaktièB worden vermeld. Tenslotte zal krl-
tisch worden lngagaan op beperklngen ln theorle en onderzoeksop-

zet. Het geheel zal ultmonden in de konklusÍe dat met betrekklng

tot werkstress het effekt van soclale ondersteunlng zowel om

empirische als om theoretlsche redenen nog onduidellJk' of al-
thans niet aengetoond ls.

2.3.1 Sociale ondersteuntng: definÍërlng van het begrip

Evenals istressr is isociale ondersteunlngn een begrlp dat in-
t,ultief zo snel duldeliJk ls dat een deflnitle ervan meestal

achterwege bltjft. Het hèèft te maken met alle vormen van hulp

bínnen gezln, samenlevLng, of bedriJf die bulten het geÏnstltu-
tialiseerde kader valt. AnderzlJds leldt het achterwege blijven
van èen nadere deflniËring tot totaal verschlllende meetmetho-

den, en het is nÍet onmogeliJk dat hlerult tegenstrijdige resul-
taten kunnen vorden verklaard.

ilanneer ln de literatuur wel deflnities worden gegeven, kunnen

deze elkaar soon grotendeels ultsluíten of nlet ln overeenstem-

mlng zlJn met de lntuÏ.tieve betekenis. Zo defÍniëren Kaplan et

al. (1976: 211, gecÍteerd ln LentJes en Jonker, 1985: 9) sociale



ondersteunlng als rany lnput, directly provlded by an indlvldual
(or group), whÍch moves the recelver of that input toward goals
whlch the receiver desÍresn. Een dergeJ.iJke defÍnitle omvet
zowel hulp van informele als van formele hulpverleners, en btJ_
voorbeeld ook een werkloosheidsuitkerÍng of betaalde dienstver-
lening door een loodgieter.
cobb (1976) sruit fetteliJke hulp Juist uit in zlJn definitie.
volgens hem omvat sociale ondersteuning alleen informatie, en
we1 lnformatíe dat men gellefd (emotionele steun) en gewaardeerd
(waarderingssteun) wordt, en ínformatÍe dat men tot een netwerk
van wederziJdse verplÍchtingen behoord (rrnetwerk steun").
House (1981) omschriJft ondersteuning Ín termen van ondersteu-
nend gedrag. HierbiJ onderscheidt hlj vier vormen van soclale
ondersteunlng:
l. emotlonele steun: gedrag dat vertrouwen of riefde overbrengt;
2. waarderingssteun: gedrag dat feedback over eígen funktÍoneren

verschaft;
3. lnstrumentele steun: materÍëIe of andere feiteliJke hulp;
4. informationele steun: steun door het verstrekken van nuttÍge

informat ie.
Thoits (1986) omschriJft soclale ondersteunlng als rcoping as-
sistence, the active particlpatlon of signlfÍcant others in an
lndivldual stress-management effortsx (p. 417). Daarnaast wordt
soclale steun vaak gedefinieerd in termen van het aI dan niet
bestaan van bepaalde relaties (huweliJk, vriendschap, enz. ) of
in termen van de struktuur van het soclale netwerk (aantal/kwa-
liteit van de kontakten en homogeniteit van de partners, enz. )
(House,198l).
Er zljn 1n deze defÍnÍties tenmlnste drie elementen:
1. de randvoorwaarden voor hulp (ís ondersteunend gedrag moge-

lijk, gezien het bestaande socÍaal netwerk?);
2. het felteliJk gedrag;

3. de gevolgen van het gedrag (trcoplng assistencen).
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ons lnzlens ls het niet terecht de randvoorwaarden ln de defini-

tles op te nemen: beter ls het om deze te beschouwen als e6n

faktor dle de mete van sociale ondersteunlng belnvloedt. ook de

feltellJke gevolgen kunnen ons lnzlens beter nÍet Ín de defÍni-

tte worden betrokken: zo wordt de nogellJkheld van neSatieve

gevolgen open gelaten. AnderzÍJds kan het bedoelde of het ver-

wachte effekt niet bulten de definltie worden gehouden, omdat

andsrs het begrip rhulpr geweld a8n zou worden gedaan. tllJ zul-

len dan ook sociale ondersteunlng deflniËren als gedrag dat

volgens de ontvanger tenmlnste één van de vler elemanten bèvat

dle door House (1981) worden vermeld. HlerblJ maken wiJ de na-

dere speclfikatte dat slechtn naar niet geÏnstltutlonallseerde

steun zal worden gekeken. Dtt wil nlet zeggen dat gelnstltutlo-
nallEeerd gedrag (blJvoorbeeld de omgang met chefs of kollegars)

geen socÍaa1 ondersteunende elementen kan hebben (blJvoorbeeld

het overbreng,en van waarderlng), maar wel dat deze ondersteu-

nende elementen zelf nlet voorgeschreven zlJn.

De ontwlkkelde omschriJvlng ltJkt goed aen te slulten blJ andere

deflnltles (House, l98l). tlel wordt soms ook van raanwezlghelds-

steunr gesproken (House, 1981): §teun ten gevolge van alleen al

het besef dat anderen 1n de omgeving ziJn. I{íJ zullen aanwezlg-

heid slechts als een randvoorsaarde voor de overÍge vormen ven

sociale ondersteunlng beschouwen.

2.3.2 Het meten van soclale ondersteunÍng

Er ziJn twee essentieel verschillende nanieren voor het meten

van soclale ondersteunlng: middels vragenliJsten, en míddels

metingen van de mate van socíaaI kontakt.

Het gebrulk van vragenllJsten heeft als voordeel dat men precles

kan aanslulten bij de manler waarop de ondersteuning gedefl-

nleerd wordt. Zo wordt ln werkstress-onderzoek veel gebrulk

47



gemaakt van een subschael uit een door Caplan et al. (1975) ont-
wÍkkelde stressvragenllJst, dle nauw aansluit biJ de definÍtte
van House (1981). (Zíe o.a. Pinneau, L975i LaRocco et al.,
f980.) Ook 1n het Nederlands wordt deze vragenliJst gebruikt als
onderdeel van de VOS (Retche & Van DiJkhulzen, 1980). De vragen-
lÍjst meet, mÍdde1s in totaal 20 vragen, de steun van chef, kol-
legars, famllie en van anderen.

Een psychometrlsche gezien zoer goede vragenliJst die in het
onderzoek naar ingriJpende levensgebeurtenlssen veel gebruikt
wordt Ís de socÍal support QuestÍonnaÍre ssQ (sarason et ar.,
1983), díe zower de kwantiteit van de ondersteuning, als ook de
tevredenheid hlermee meet.

Naast deze twee vragenrÍJsten wordt, ook ln de werksituatíe,
veel gebruik gemaakt van ad-hoc samengestelde 1ÍJsten.

Een obJektieve maat voor het sociaar kontakt rrordt veel gebruikt
xranneer vragenliJstgegevens niet beschikbaar zljn, of wanneer de
subJektivÍtelt aIs een bezwaar wordt ervaren. Zo wordt de huwe-
llJkse steat vaak, met name in life events onderzoek, als maat
voor sociale ondersteunlng gezien. (voor een overzicht zíez
Turner, 1983). Hiermee wordt, zoals eerder opgemerkt, naar onze
mening eerder een randvoorwaarde voor soclale ondersteuning
gemeten' als sociale ondersteunÍng zerf. Hetzelfde geldt voor
verfljndere metingen voor het soclale kontakt: metingen van de
kwallteit van het sociale netwerk (Turner, f9S3).

2.3.3 Het effekt van sociale ondersteuning binnen het stress-
proces

Eerder is al vermeld dat
stress in de werksituatle
met het onde,rzoek naar de
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andlre vonnen van het stressProces. omdat bovendlen het werk-

stress-onderzoek beperkt van opzet 1s, er Ís alleen cross-sek-

tloneel vragenllJstouderzoek gedaan, zullen wlJ allereerst 1n-

geen op onderzoek buitcn de verkeltuatÍe. op dlt terreÍn zÍJn

enkele goede overzlchten voorhanden (o.a. cohen & tlllts, 1985),

Kessler et eI., 1985; Ttrrner, 1983), daarom zullen wU on§

slechts beperken tot enkele algemene konklusles'

zoals ln het eerste hoofdstuk 1e vermeld kan binnen het stress-

proce§ een onderscheld yorden gemaakt tussen §tressoren èn

stressreaktles. ilanneer soctale ondersteuning effekt op het

proces heeft, betekent dlt dat er een effekt is op de stresso-

ren, op de stressreaktles (de geestellJke en/of lichamellJke

gezondheid), of op de relatle tussen beide (zie ftguur 2.2).

FÍgr$r 2.2.

Het Laetste betekent det Ía het geval van een gunstige onder-

steunlng stressoren nlet tot stressreaktles zullen 1eÍden, en ln

het geval van een ongunstÍge ondersteuning wel. Men spreekt dan

van een istress-bufferendr effekt.
Talloze onderzoeken hebben aangetoond dat ln situatles met een

gunstlge soclale oaderstcunlng de gezondheld ook beter is (voor

overzÍchten zie Cohen & tlllls, 19753 Kessler et al., 1985; Tur-

ner, 1983). Deze onderzoeken zlJn grotendeels korrelatLoneel van

aard, Daar deels ook prospektlef of zelfs experlmenteel. Op

grond van deze drle overzichten kan men slechts konkluderen dat

aoclala. ondatat.unlng

.tre!!reaktla!
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ln ziJn algerneenheld een positleve invloed van sociale onder-
steuning op de gezondheid als aangetoond kan worden beschouwd.

Veel mínder duidelÍJkheÍd is er over de vraag waarult deze posi-
tleve invloed precies bestaat. Zo tonen Cohen en Uills (1995)
aan dat men slechts van een dírekt effekt van sociale ondersteu-
ning kan spreken wanneer in een toestand zonder stressoren toch
een effekt van sociale ondersteuning op de gezondheid optreedt.
Dit stelt echter onmogelijk hoge elsen aan het onderzoeksdesign:
een dÍrekt effekt zou pas aangetoond zÍJn wanneer alle mogeliJke
stressoren gemeten en onder kontrole gehouden zouden worden. Het
ls artlJd mogelijk dat nÍet gemeten stressoren een gevonden
direkt effekt van socÍale ondersteuning verklaren.
cohen en tJllls (1985) besteden veel aandacht aan de diskussie of
het effekt van soclale ondersteuning een modererend effekt of
een dírekt effekt Ís. rn de lÍteratuur wordt soms wer en soms
geen modererend verband gevonden. Zij tonen aan dat een modere-
rend effekt gevonden wordt wanneer een vorm van sociale onder-
steuning gemeten wordt \raarvan het waarschiJnlijk 1s dat deze
een specifiek effekt heeft op de betrokken stressor. Grobale
steun za1 weinig effekt hebben op specifieke stressoren, maar
wer een algeheel gevoel van werziJn en vertrouwen bewerkstel-
ligen, e^ zo een globaar direkt effekt op de gezondheÍd hebben.
rn negatieve zin zar een grobaar gebrek aan socía1e steun, bÍJ-
voorbeeld sociaar Ísolement, nlet zo zeer een sterk effekt heb_
ben op een bepaalde stressor, bíJvoorbeeld werkroosheid, maar
we1 een algemeen gevoel van malaise veroorzaken.
Met de kanttekening van het verschí1 tussen globare en specÍ-
fieke ondersteuning tonen cohen en l{irls aan dat in het meren-
deer van de onderzoeken een direkt of een modererend verband
wordt gevonden, en wel in de verwachte richtlng.
De onderzoeken dÍe cohen en líll1s aanhalen hebben voor het over-
grote deel geen betrekkÍng op werkstress. zij halen slechts die
onderzoeken op dlt terreln aan dle alren uÍtgevoerd zÍJn door
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dezelfde onderzoeksgroeP (House & tíells, 1984; LaRocco et al.,

1980; LaRocco & Johns, 1978).

Jackson (19S5) vermeldt twaalf onderzoeken ln een overzicht dat

speclfiek betrekking heeft op eociale ondersteunlng in hat werk-

stres§procès. In mlnder dan de helft van de gevallen werd een

bufferend effekt gevonden. Dit bufférend effekt gold noolt voor

aIle verbanden. Bovendlen gold het vaak alleen voor bepaalde

subgroepen.

Abdel-Ha1Ím (f982) toonde 4egg!19l9 bufferlng aan: ln het geval

ven gun8tlge ondersteuning wa§ er een sterker verband tu§sèn

stréssoren en streasrèaktles. Ook enkele onderzoeken dle niet
door Jackson (1985) vermeld worden laten een wisselend beeld

zlen: Ganster et al. (1986) vond geen bufferend effekt. Kaufmann

en Beehr (1986) vonden een negatlef bufferend effekt. Relche

(1983) en lílnnubst et al. (1982) vonden wel bufferende effekten

ln de verwechte rÍchtingen. Alle onderzoeken waren cross-sektio-

neel ven aard, en maakten gebrulk van vragenllJsten voor het

meten van sociale ondersteunlng, §tressoren en stressreaktles.

Howard èt aI. (1986b) deden een onderzoek waarln niet zozeèr

soclale ondersteunlng gemeten werd, maar het aantal sociale
lnteraktles bij een managerspopulatie. Deze studle is met name

van belang omdat het onderzoek prospektief was opgèzet, en omdat

de stressreakties nÍet gemeten weren middels vragenllJsten, maar

mlddels biochemische metlngen. Het aantal soclale kontakten

bleek de stressreaktÍes te versterken.

Op grond van dit overzicht menen w1J te moeten konkluderen dat

met name een bufferend verband van soclale ondersteunlng nÍet

aangetoond ls. Een te groot aantal studles vindt geen, of een

negatief bufferend verband. líel worden over het algemeen posi-

tieve verbanden gevonden tussen socÍale ondersteuning enerzlJds

de gezondheid en afwezigheld van stre§aoren anderzlJds.
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De zwakke, korrelatlonele designs bemoelllJken echter kausale
lnterpretaties van deze laatsÈe verbanden.

2.3.4 Enkele beperkingen Ín het werkstressonderzoek naar so-
ciale ondersteunlng

rn het merendeel van de onderzoeken op het gebled van werkstress
worden we1 posltleve verbanden gevonden tussen sociale onder-
steuning enerzlJds, en stressoren en stressreaktles anderziJds,
maar wordt geen moderend effekt aangetroffen. DÍt betekent ech-
ter ons lnzlens niet dat een direkte beïnvroeding is aangetoond,
en evenmin dat is aangetoond dat een bufferend effekt meèstel
nièt zou optreden.

over het algemeen wordt het positieve verband tussen socÍare
ondersteuning en de afwezigheid van stressoren gernterpreteerd
als aanwiJzÍng dat stressoren worden verminderd door sociale
ondersteuning. De korrelationere designs laten echter de moge-

lÍJkheid open dat deze samenhang veroorzaakL wordt doordat so-
clale ondersteunÍng beïnvloed wordt, door de stressoren. Een
dergeliJke verklaring 1lgt biJvoorbeeld in het geval van rolam-
biguïteit en rolkonfllkt zeer voor de hand. ook de samenhang

tussen stressreakties en sociale ondersteuning zou zo verklaard
kunnen worden: een slechter wordende gezondheld zou kunnen rei-
den tot een onvermogen om soclale kontakten op te bouwen of in
stand te houden.

De afwezígheid ven een signiflkant moderatoreffekt kan vaak
verklaard worden uit de ,powerrr van de gebruÍkte analysetechnie-
ken. Om een signifikant effekt aan te tonen zÍjn zeer st,erke
effekten, of grote aantallen onderzochten nodig (Ganster et al.,
r986). HlerblJ komt nog dat de onderzochte stressoren over het
algemeen chronisch en vrij ltcht van ernst zÍjn. Sterke modera-
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toreffekten worden blJ 1lfe event onderzoek met neme aangetoond

blJ acute en ernstige stres§oren (Cohen & tJllls, 1985)'

Een andere beperking is dat systematlsch onderzoek naar het

effekt van verschÍllende vormen van ondersteunlng ontbreekt. líel

wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen ondersteunlng van

chef§ èn van kollegars (met overlSens tegenstrlJdlge resultaten)

(Jackson, 1985), maar ondergcheld tussen blJvoorbeeld emotlonele

en lngtrunentele onder§teuning (House, 1981) ontbreekt.

Dat zeker niet alle vormen van kontekt posltieve gevolgen hebben

laten Howard et aI. (f986b) zLea. De llteratuur geeft welnÍg

aanknopingspunten voor veronderstelllngen over de omsÈandÍgheden

waaronder dergellJke negatleve effekten zu1len optreden. Er

wordt wel gespekuleerd over een curvÍllneair verband waarblJ te

sterke kontakten negatlef zouden kunnen werken. Even waarschlJn-

ltJk lUkt slechts de mogellJkheid dat een eenzlJdíge kombinatle

van voroen van steun tot problemen leldt: biJvoorbeeld de kombl-

naties van veel kontakt met welnig emotlonele banden (Howard et

a1. , 1986b) .

2.3.5 Konklusles

Konkluderend menen wlJ te mogen stellen dat een dlrekt, lndi-
rekt, en modererend verband van sociale ondersteunlng blnnen het

stressproces zeer waarschÍJnlljk 1s, maar niet aangetoond. Hler-

voor Ís longitudinaal onderzoek nodig waarln sociale ondersteu-

ning nlet alleen als een oorzaak, maar ook als een gevolg van

stressoren en stressreakties wordt gemeten. Bovendlen zaL het

onderzoek door zlJn omvang en analysemethoden relatief zwakke

bufferende effekten moeten kunnen eantonen.
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3. VRÀAGSÍELLINGEN EN KORTE BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK

3. I Vraagstelllngen

Naar aanleidíng van de riteratuurbevíndingen in de voorafgaande
hoofdstukken zullen hÍer de volgende vragen worden onderzocht.
l. op welke manier beïnvloeden type-A gedrag en rolstressoren

elkaar?
De llteratuur laet over het algemeen een posltÍeve korrelatie
tussen beÍde zien. rndÍen beide elkaar bernvloeden, zal dit
waarschiJnliJk dan ook in positieve zln zíjn: naarmate type_A
gedrag toeneemt nemen de rolstressoren eveneens toe, en/of
naarmate de stressorèn toenemen, neemt type_A gedrag toe. Er
zljn geen redenen om aan te nemen dat slechts één van beide
het geval is: de verwachting is dat type-A gedrag een reaktie
op werkproblemen is, maar het ontstaan hiervan ook bevordert.

2. op welke manier beïnvloeden type-A gedrag en strèssreakties
elkaar?

llat bij l. werd opgemerkt ís hier eveneens van toepassing. De

verwachtlng 1s dan ook dat type-A gedrag stressreakties op-
roept, maar dat de stressreakties zelf ook type_A gedrag
oProePen.

3. op welke manler beïnvloeden sociale ondersteuning, van zower
chefs als van kollegars, en rolstressoren elkaar?
Belde zíjn naar alle waarschÍJnllJkheld onderling gekorre-
Ieerd. De theorie en prospektief onderzoek buiten de werk-
kontekst maakt waarschiJnlijk dat Ín leder geval de stresso-
ren zullen afnemen onder invloed van sociale ondersteunlng.
TheoretÍsch 1s niet, onmogelÍJk dat de rorstressoren eveneens
de onderlinge relatles, en daarmee ook de sociale ondersteu-
ning zul1en beïnvloeden, en wel ln negatleve zin.
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4.

5.

op welke manler belnvloeden goclale ondersteunlng, zowel van

chefs als van kollegat§, en stressreaktles elkaar?

Er Ís hler geen reden ot! aan te nemen dat de stressreaktles

de ondersteunlng belnvloeden, wél dat onder lnvloed van on-

dersteunÍng de stressreakties afnemen.

Hebben type-A gedrag en sociale ondersteunlng een modererende

invloed op de kausale relatie tus§en rolstressoren en stre§s-

reakt Íes ?

De verwachting is dat de samenhang tussen stressoren

etressreakttes sterker zal ziJn naarmate men hoger §coort

type-A gedrag, en naarmata er mlnder ondersteuning is.
6. Hebben type-A gedrag en soclale ondersteuning een modererende

lnvloed op de kausale relatle tussen psychische stressreak-

ties en liehamellJke stressreaktles?

De verwachtlng Is dat de kausale samenhang sterker zal zlJn

naarmete men hoger scoort op type-A gedrag en naarmate er

mÍnder ondersteunlng is.
7. ZlJn er verschlllen met betrekklng tot bovenstaande relaties

van type-A gedrag en sociale ondersteunlng tussen personen 1n

lagere, uitvoerende funkties en per§onen Ín hogere funktles?

DergellJke verschlllen ziJn mogelijk, maar hierover bestaan

geen konkrete verwachtlngen. vraag (7) zal om tvee redenen

worden onderzocht. In de eerste plaats ls er nog welnig on-

derzoek naar rolstress ln lagere funktles. Het is dan ook

niet duldeltJk ln hoeverre met name rolstress en type-A ge-

drag hÍer relevante faktoren zlJn. In de tweede plaats ver-

wachten wlJ dat de lnvloed van type-A gedrag en soclale on-

dàrsteunÍng afhankelÍJk zel ziJn van de effektiviteit van

belde. De verschlllen tussen hogere en lagere funkties 1n

werkkontekst maken ook verschÍllen In effektlvlteit waar-

schtJ nl ÍJ k.

en

op
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Vreag I en 2 zulIen 1n hoofdstuk 5 worden onderzocht, vraag 3 en

4 in hoofdstuk 6, en vraag 5 en ó Ín hoofdstuk 7. Vraag 7 kan

niet los worden gezlen van de overlge vragen, en za! dan ook ln
aIle hoofdstukken terugkomen.

Bij de beantwoordlng van de vragen zal gebruÍk worden gemaakt
van 1íneaire struktuuranalyse en mult,iple regressÍe-ana1yse,
beide van longÍtudinale data, dle verzamerd zTJn in het vos-
PBGO-proJekt (MarcelÍssen et al., in druk).

3.2 Het VOS-PBGO proiekt*

De gegevens dÍe zu1len worden geanalyseerd zíJn verzameld in het
kader van het vos-PBGo (vragenliJst organlsatlestress - perÍo-
diek BedriJfsgezondheÍdsonderzoek) projekt van de BedrÍJfsge-
zondheidsdienst oosteliJk Gelderland Ín Doetinchem en de vak-
groep Psychologie ven Arbeid en organisatie van de Katholieke
universiteÍt Nijmegen. DÍt onderzoek is elders uÍtgebreid be-
schreven, onder andere door Marcelissen et a1. (r9s3i L9g4i in
druk). Hler zullen slechts enkele gegevens worden herhaald, dÍe
van belang zljn voor de komende analyses.
Een PBG0 ls een onderzoek dat vele BGDren in Nederland periodiek
uitvoeren. BÍj een PBGO worden per bedriJf alle werknemers boven
een bepaalde leeftlJd onderzocht. Doelstelling is om knelpunten
op te sporen Ín de werkomstandigheden en in de gezondheld. Hier-
toe vull.en alle werknemers een arbeÍdsomstandighedenvragenriJst
en een gezondheidsvragenlljst in, en ondergaan zíj een lichame-
1ÍJke keurÍng. over het algemeen wordt ieder bedrijf éénmaal per
dríe of vler Jaar onderzocht (Van putten & Oversloot, l9g4).

*H"t VOS-PBcO-projekt werd financleel mogellJk
subsidie van het Praeventlefonds, de Nederlandse
en de Katholieke Universltelt NiJmegen.
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In het kader van het vos-PBGO-proJekt werd biJ een aantal be-

driJven nlet alleen de gebrulkellJke procedure gevolgd, maar

vulde men bovendlen een stressvragenllJst 1n. Dlt gebeurde 1n

eerste Ínstantle bLJ 22 bedrlJven.

over het algemeen deden aan het PBGO, dus ook aan het stress-

onderzoek, alleen werknemers van 35 Jaar en ouder mee, maar oP

verzoek van twee bedriJven namèn aan het onderzoek brj deze

bedrijven ook Jongerè werknemers deel. De 22 bedrlJven waren

over het algemeen industrleel van aard, maar er waren onder de

22 bedrlJven ook een aantal gemeentelíJke bedrlJven. Omdat ín

principe alle werknemer§ boven een bepaalde leeftljd deelnamen,

waren vrlJwel alle funktles ln de bedrlJven vertegenwoordlgd.

Ongeveer 90Í was van het manneliJk geslacht.

Anderhalf Jaar later werd het onderzoek herhaald bij 6 van de 22

bedriJ ven.

lÍeer anderhalf Jaar later, dus drle Jaar na het eerste onder-

zoek, zolr het onderzoek worden herhaald bÍJ alle bedrlJven. Eén

bedriJf vlel echter af. BiJ deze derde meting werd de leeftÍJds-

grena van 35 Jaar losgelaten, zodat hier alle werknemers aan mee

konden doen.

In de analyses van deze dissertatÍe zíjn alleen de Personen

opgenomen dle tenminste tweemaal aan het onderzoek deelnamen.

D1t betekent dat de Jongeren dle voor het eerst aan de derde

metlng deelnamen nlet 1n de analyses zlJn betrokken.

Tabel 3.1. IÈt aantal deelrsers aen het \,G-PBm prcjelct per lretirg, vor
zover ltEn termlnste trcerual aan het dderzek deelnant

rctíng I rctlrg 2 Íetíng 3

mannen

vtq.!Én
totaal

991

8t
LO72

393
19

4r2

894
74

968
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Tabel 3.2. De orerlap tLlssen de retírgen

mtíng 2 rcting 3

rctirg l: flEnnen
vrrclren
toÈaa1

netÍrg 2: flEnnelr
vrq!Èn
totaal

De aantallen per onderzoek, en de mate van overlap tussen de
onderzoeksfasen, ziJn vermeld in tabel 3.1 en tabel 3.2. zoyel
de deelname aen de keurlng als het Ínvullen van de vragenlijst
was geheel vrÍJwil1ig. wanneer Íemand aan een latere onderzoeks-
fase nlet meer meedeed was de reden daarvan niet te achterhalen,
daar dit nÍet wordt geregistreerd door de BGD. ook llAo-uÍtval en
ernstige aandoeningen worden tot op heden door de BGD onvol-
doende geregistreerd om in de anaryses te worden betrokken. Een
en ander betekent dat de onderzochte groep een goede afsple-
gelíng vormt van de werkende populatie boven de 35 jaar. Ander-
zíjds is er wel een duidelijke,restrictÍon of range, wat be-
treft de lichameliJke toestand: zíeken zijn niet in het onder-
zoek betrokken. Dlt betekent dat verbanden met de gezondheid
betrekklng hebben op rmln of meer gezondr.
De relatie van het stressproces met ernstige gezondheidsklachten
kan niet worden onderzocht.

3.3 BeschrÍJvÍng van variabelen en meetinstrulnenten

zoaLs boven vermeld omvette het onderzoek drie metingen, meÈ

intervalLen van anderhalf Jaar. Bij a1le drle metÍngen werd een
eenvoudige 1lchane1lJke keurtng uitgevoerd en werd een vragen-
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1lJst afgenomen. Bli de eerate en de tweede metlng werd een

vragenliJst gebrutkt dle bestond uit 15 subschalen van de vra-

genllJst Organlsatieetregs (VOS) (Relche & Van DiJkhulzen,

r98O). Hoewel de medewerking aan het onderzoek over het algemeen

goed was, ontstond bÍJ de onderzochte groep weerstand tegen de

gebrulkte vragenllJst. Dtt ultte zich met name in klachten biJ

het personeel van de BGD, en ln korunentaar dat op de vragenllJst

werd geschreven. De vragenllJst wekte vooral weerstand door zlJn

grote lengte en gekompllceerde formulerlngen. Nu is de VOS voor-

a1 veel gebruikt biJ personeel ln niddelbare en hogere funktÍes
(Van Bastelaer & Van Beers, 1980), en zlJ l1Jkt voor deze groep

beter geschikt dan voor lagere funktíes. Voor de derde meting

werd besloten een vragenllJst te ontwerPen die met eenvoudlger

formulerÍngen dezelfde koncepten meet (Marcellssen et a1.,
1983), de VOS-D.

Het veranderen van een meetinstrument in de loop van een onder-

zoek 1s uitereard een staP dle nlet te licht genomen moet wor-

den. Dat dit toch Ís gedaan had een posltÍeve en een negatleve

reden. De negatieve reden was dat de mogellJkhetd bestond dat de

medewerklng aen het onderzoek zou vermlnderen wanneer nogmaals

dezelfde lmpopulaire vragenllJst voorgelegd zou worden. De posl-

tieve reden was dat één van de doelstelllngen van het proJekt de

ontwÍkketing van meetmethoden voor het stressProces \ras, en wel

meetinstrumenten die bruikbaar zouden zlJn ln de praktiJk van de

bedrÍJfsgezondheidszorg (Marcelissen et aI., in druk). OntwÍkke-

1Íng en gebruÍk van een verbeterde vragenlÍJst bij de derde

meting maakte het mogellJk om aan deze doelstelling extra aen-

dacht te schenken.

ïlJ ziJn van menlng dat de uitelndeliJke keuze een aanvaardbaar

kompromls ls tussen onderzoekstheoretlsche bezwaren tegen veran-

derÍng en praktische redenen om dit toch te doen. In het alge-

meen bleek het mogellJk om dezelfde koncepten te meten op een

betrouwbare en eenvoudlge wlJze (zle ook Bergers et al., 198óa,
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1986b). De reaktÍes op de herzÍene vragenllJst waren over hèt
algemeen positief.
De onderdelen van de vragenliJsten dÍe in deze dissertatie ziJn
gebruÍkt worden hleronder vermeld. Iedere schaal bestaat uÍt een

aantal vragen met drÍe tot viJf antwoordkategorÍeën per vraag.
De schaalscore ls het gemlddelde ven de scorès op aIIe vragen
van de schaal.
Hleronder worden de schalen ln het kort beschreven. Van Íedere
schaal ziJn één of enkele voorbeelden opgenomen. Bovendien wordt
per schaal het aantal vregen vermeld. llanneer de VOS-D (de

nÍeuwe vragenllJst) andere vragein bevat dan de VOS (de oude
vragenliJst) 1s van beÍde een voorbeeld opgenomen. De vragen-
liJsten worden uÍtgebreider beschreven in Marcelissen et a1.,
1983 en Bergers et al., 1986b.

De betrouwbaarheden en de korrelatíes tussen vos en vos-D worden
op het elnd vermeld.

Type-A gedrag: haastige, werkgerlchte, agressieve gedragsstlJl.

- VOS: gemeten door mÍdde1 van de JAS* (Appels et a1,1979). De
vragenliJst bevat 36 vragen.

- VOS-D: 12 vragen ult de JAS.

Voorbeelden:
- Bent U gehaast als U

eigenliJk tiJd genoeg?

vaak / soms /

- I{anneer U Ín een groep
IeÍding neemt?

zelden / soms

ergens naar toe gaat, ook aI hebt U

zelden

bent, verwachten anderen dan dat U de

/ vaak

*D" JAS ls intussen officieel 1n een Nederlandse versle gepubli-
ceerd als een vragenllJst met 24 vragen (Appels & JenkÍns,
1986). Deze versÍe was ten tiJde van het VOS-pBGO-proJekt nog
niet beschíkbaar.
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socÍalà ondersteuning van chqtq en ko11e8a'9: het betreft hier
tmt dezelfde vragen worden gemeten, zlJ het
dat de eersto keer de vraag betrekklug heeft op de chef, de

tweede.keer op de kollegars.

Voorbeelden VOS (2 x 5 vragen)
- In welke mate doen eIk van de hleronder genoemde Personen

lets voor U dat U het leven op het werk vergemakkeltJkt?

A. Uw direkte meerdere
B. Uw dÍrekte kollegars

zeer veel / tamellJk veel / weÍnig / helemaal nlets

- Hoe geroakkellJk 1s het om rnet elk van de hieronder genoemde

Personen te praten?

A. met Uw dlrekte meerdere
B. met Uw direkte kollegats

zeèr tameltJk enlgszlns èrg
gemakkellJk / gemakkellJk / moeÍlÍJk / moelllJk

Voorbeelden VOS-D (2 x 5 vragen)
- In hoeverre kunt U op de volgende personen rekenen wanneer U

het ln Uw werk wat moelllJker krlJgt?

A. op Uw chef(s)
B. op Uw kollegars

altiJd / meestal wel / vaak nÍet / noott

- Iíanneer er problemen oP het werk zlJn, kunt U er dan over
praten?

A. met Uw chef(s)
B. met Uw kollegars

altUd / meestal veL I vaak nlet / nooit
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Rolstressoren:

1. Rolambiguïteit: onduidelÍjkheid over de (formele en informe-
le). elsen en verwachtingen, en over de waardering door ande-
ren.

Voorbeeld VOS (5 vragen)
- In welke mate Ilgt precies voor U vast wat precíes Uw taak

is?

zeet vrlJ enigs- 'niet zo helemaal ntet
precÍes / precies I zlns / precies / precles

Voorbeeld VOS-D (5 vragen)
- Ligt duÍdeIÍjk voor U vest wat precíes Uw taak Ís?

zeer vrij enigs- niet zo helemaal nlet
precies / precies / zíns / precies / precies

Z. @: de mate van verantwoordelijkheid voor
anderen en voor machines.

Voorbeeld VOS (4 vragen)
- Hoeveel direkte verantwoordeliJkhetd hebt u'voor de werkze-

kerheid van anderen?

zeer weinig / weinig / we1 enÍge / veel f zeer veel

Voorbeeld VOS-D (4 vragen)
- Hoeveel verentwoordelijkheid hebt u voor het funktÍoneren

van een afdelíng of van een werkploeg?

zeer weinlg / welnig / wel enÍge / veel f zeet veel

3. Rolkonftikt: tegenstriJdÍgheden in de verwachtÍngen van ande-
ren met betrekklng tot de werkrol 0f tussen de eígen verwach-
tlngen en die van anderen.

Yoorbeeld VOS (2 vragen)
- Hoe vaak komt het in us werk voor dat mensen wier opdracht

u beslist moet ultvoeren u drngen opdragen die Ín strijd
zijn met ander werk dat U te doen hebt?

biJ na
altiJd / dikwÍJls / soms / zelden / bijna nooit
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Voorbeeld VOS-D (3 vragen)
- KrlJgt U wal eens tegenstrtjdlge opdrachten?

bij na
altiJd / dlkoijls / soos I zel.dern / bÍJna noolÈ

4. Overbelastlng: te veel werk, te. hoog werktempo, te weÍnig
rustmogellJkheden, te rnoeiliJk werk.

Voorbeel.d VOS (12 vragen)
- Hoeveel rustperloden hebt U bÍJ werk waarblJ U zich hard

moet inspannen?

zeer welnlg / weinig / wel. enige / veel I zeer veel

Voorbeeld VOS-D (9 vragen)
- Zí|n er we1 eens momenten dat U het rustlg aan kunt doen

tiJdens Uw werk?

zeer vaak I vaak / soms / af en toe I zelden

5. Toekomstonzekerheid: onzekerheid over het behouden van werk.

Voorbeeld VOS

- Hoe zeker bent U er over of Uw huldige kennls en ervaring
over 5 Jaar nog van nut en waarde zullen zlJn?

zeer tamelÍJk enlgszins redelijk zeer
onzeker I onzeker / onzeker I zeker / zeker

Voorbeeld VOS-D

- Verwacht U dat Uw huldige kennls en ervaring over vÍjf Jaar
nog van nut zullen zítn?

zeker waarschlJn- misschlen waarschÍJn- zeker
wel / ltjk wel I I liJk nlet / niet
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StressreaktÍes:

l. PsychÍsche klachten: negatieve emoties tijdens het werk.

VOS en VOS-D: geen verschillen, beÍde 1l vragen.

Voorbeelden: (Hoe vaak voelt U zlch als volgt op Uw werk):

Ik voel me neerslachtig
Ik voel me kwaad
Ik voel me opgewekt

nooit of bíjna nooit / soms / vaak / erg vaak

2. IncÍdentele gezondheidsklachteir

3. Regqlmatig terugkerenda gezondheidsklachten
Beide variabelen hebben betrekking op, mogellJk psychosoma-
tlsche, ( I lchtere) gezondheÍdskrachten. Het aantal rincÍ-
denteretr gezondheldsklachten Ís het aantar klachten waar menrsomsrr last van heeft, het aantal ,regelmatrg terugkerenden
klachten is het aantal klachÈen waar men nregelmatign ofrrvaakrr last van heeft.

VOS en VOS-D: geen verschillen, beide ll vragen.

Voorbeelden:
- Heeft u gedurende de afgeropen maand iets van de onder-

staande ervarlngen op Uw werk gehad? En zo Ja, hoe vaak?

Maakte U zich wel eens ongerust over een van streek ge_
raakte maag of maagpiJn?

U had aanvallen van duÍzelÍgheid?

nooÍt / soms / regelmaÈ íg f zeer vaak

En 1s het de raatste maanden wel voorgekomen, dat u moeite
had om rs nachts te slapen?

nooit / soms / regelmatig / zeer vaak
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4. Bezorgheld en plekeren over eigen funktloneren

Voorbeeld VOS (4 vragen):
- Hoe vaak komen de volgende dingen bU U voor:

He zorgen maken dat ik tegenstríJdige verzoeken of op-
drachten van de verschlllende mensen niet kan vervullen?

btJna altiJd / dtkwlJls / sorns I zelden / bíjna
nooit

Voorbeeld VOS-D (4 vragen):
- Maakt U zlch wel eens bezorgd omdat U aan tegenstrlJdÍge

opdrachten moet voldoen?

zeer vaak / vaak / af en toe I noolt

5. GewÍcht:
gewlcht (Ín kÍ1.ors)

quetelet lndex -
lengte2 (in meters)

6. Systolische bloeddruk 1n rust

7. Dlastollsche bloeddruk 1n rust

8. Serum cholesterol Ín het bloed

In tabel 3.3 is van de schalen van zowel de VOS als van de VOS-D

de betrouwbaarheidscoëfficiënt Spearman Alpha weergegeven. Deze

gegevens ziJn ontleend aan Marcelissen et al. (f983) en Bergers

et al. (f986b). In tabel 3.4 is tenslotte de stablliteit van de

metingen weergegeven over een periode van anderhalf Jaar. Ook

deze gegevens zílt ontleend aan Marcelissen et aI. (1983) en

Bergers et aI. (198ób).

ó5



Tabel 3.3. speanmnts Alpha van subscbalen 16 (eerste trre ÍEtingen qderzetc)
en lBD (derde retire)

\6
cí

IrWD
cÍ

lype-A gedrag
Onderstamíng chef
Ondersta:nirg kollega I s
RolaÉiguïteit
Veranbrcordeli.Jl<tEid
Rolkqrftíkt
Overbelastirg
Toeksrtmzekerheid
Bezorgdheid
PErchische klachten
Inc identele gezondhe ldsklachten
Regelmtig t€rugkerende gezadheidsklachten

.80

.83

.75

.71

.70

.70

.77

.70

.58
(*)
(*)
(*)

(*) Deze s-rbschalen ztJn znÀer verrrae@

Tabe] 3.4. Iest-hettest korrelaties van \G-schalen, en korrelatÍes tgssen IDs-
scharen en \G-D schalen. Alle korrelaties zijn berekent op basis
van retíngen rmt een interrral van anderinlf Jaar

.91

.83

.77

.74

.82

.83

.81

.80

.79

.80

.75

.75

\Gr1,16
r

\6,\G-D
r

§Te-A gedrae
Qrdersteurirg chef
Merstamirg kollegars
RolaÉiguïtèit
VerantwrdelijklEíd
Rolkdrflikt
Overbelastirg
Toeksretqzekerheid
Bezorgdheid
PsJrctÉsche klachten
f nc identele gezodhe idsklachten

.78

.$

.$

.47

.69

.l+5

.@

.57

.51

.60

.60

.31

.83

.50

.t6

.42

.s3

.$

.65

.30

.38
(*)
(*)
(*)Regeloatig terugkererrte gezordheidsklachten

(*) Deze subschalen riS" zooa

66



Tabel 3.3 taat zlen dat de alphars van de vos-D vragenliJst over

het algemeen lager zÍJn dan dle van de VOS. Tabel 3.4 laat zlen

dat de korrelatlea tu§sen vos-D en vos-schalen over het algemeen

nlet lager zlJn dan de korrelatles van herhaalde metingen van de

VOS. Alleen de VOS, VOS-D korrelatles blJ verantwoordelijkheid,

toekomstonzekerheld, en bezorgdheid zlJn duldellJk lager. Deze

korrelatles suggèreren dat, met uitzondering van de laatste

drie, de geherformuleerde schalen biJ benadering hetzelfde meten

als de oorspronkellJke schalen. Dat de alphars toch lager zlJn,

suggereert dat bu de vos de lnterne konsistentle beïnvloed

wordt door nlet reproduceerbare faktoren, zoals gekorreleerde

3.4 Enkele opmerkingen over de metingen van de l1chamelllke

toestand

Een veel geulte krÍtlek op het werkstressonderzoek is dat ge-

zondheidseffekten over het algemeen slechts gemèten worden aan

de hand van vragenllJsten. DÍt maakt het nlet mogellJk om een

onderscheid te maken tussen gezondheidsbelevÍng en de feiteliJke

llchamellJke gezondheld. Om deze reden worden ln het beschreven

onderzoek hÍer nlet alleen vragenllJsten worden gebrulkt, maar

ook metinen van bloeddruk (systoltsch en dÍasÈollsch), serum

cholesterol, en llchaamsgewicht. Van de bloeddruk (Howard et

al., 198ób), en het cholesterolnÍveau (Van Doornen & Orlebeke,

1982) is regelmaÈiB, aangetoond dat zÍJ reageren op §tressproble-

men. Bovendlen vormen zlJ belangriJke rlsicofaktoren voor hart

èn vaetziekten. Dat stresBoren van lnvloed kunnen zlJn op het

llchaamsgewlcht wordt aengetoond door Helzer et a1. (1979) en

door Van Strlen (1986).
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BíJ de lnterpretetie van de resultaten moet bedacht worden dat,
zoals eerder vermeld, de gehele onderzochte populatie werkend en

gezond was. Dit betekent dat pathologÍsche niveaus van bloed-
druk, cholesterolnlveau, en llchaamgewlcht nauweliJks vóórkwa-
men. UU kunnen dan ook geen uitspraken doen over het ontstaan
van bÍjvoorbeeld essentÍëIe hypertentie.

tíil men betrouwbare uitspraken doen over bloeddruk, cholesterol-
niveau en gewÍcht dan is het noodzakelljk om veranderlngen in
deze parameters te onderzoeken, niet de absolute waarden. D1t
gebeurt hier door de gebruikte longltudinale design en hieraan
aangepaste analysmethoden. Dat het hler om veranderingen gaat
za1 echter niet iedere keer expliciet worden vermeld.
Wij hebben niet de pretentie de gezondheid als zodanÍg met de

onderzochte parameters volledig te operationaliseren. lrer zijn
de parameters lichamelijk relevant en eenvoudig betrouwbaar te
meten, zodat zij belangrÍjke informatÍe kunnen geven over licha-
mellJke effekten bÍnnen het stressproces.
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4. KORRELATIES EN RICHTING IN DE KAUSALITEIT

In deze studÍe zal een poging worden gedaan om op basis van

veldonderzoek uitspraken te doen over oorzakelijke verbanden.

Een van de beperkingen van veldonderzoek is dat men over het

algemeen slechts gegevens heeft over emplrische samenhangen,

meestal korrelaties. Een korrelatie kan nlet zonder meer geïn-

terpreteerd worden a1s een kausale samenhang tussen twee varia-

belen. Het probleem is dat biJvoorbeeld een korrelatie tussen de

stressor rroverbelastingrr en de strain rrgezondheidsklachtenrr het

gevolg kan zijn van verschillende sítuaties.

1. De gezondheldsklachten zijn een gevolg van de overbelastÍng.

2. De overbelasting is een gevolg van de gezondheidsklachten. Zo

zouden gezondheldsklachten er de oorzaak van kunnen zijn dat

men het tempo niet meer aankan, waardoor de overbelasting

toeneemt.

3. De beïnvloeding is wederzijds. Op deze manier versterkt de

overbelasting zichzelf .

4. Beíde zijn een gevolg van een derde variabele, bijvoorbeeld

van leeftijdsinvloeden. Het ouder worden kan zowel de gezond-

heid aIs de hoeveelheid werk die men aan kan beïnvloeden, en

hierdoor een korrelatie tussen beide veroorzaken.

5. Er 1s helemaal geen verband tussen beÍde, de korrelatie is

een gevolg van gekorreleerde rrerrortt in de meetmethoden. Deze

verklaring kan vooral in het geval van stressonderzoek met

behulp van vragenlijsten niet worden veronachtzaamd- Zo zou-

den stemmingswisselingen zowel de perceptíe van de werksitua-

tie a1s van de gezondheid kunnen beïnvloeden'

Longitudinaal onderzoek biedt aanknopíngspunten om het probleem

van de kausaliteit op te lossen (Kas1, f978). Longltudinaal

onderzoek heeft het voordeel dat een eerdere gebeurtenis zelden

het gevolg kan ztjn van een latere gebeurtenis, zodaL in ieder
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geval het aantal mogeliJke alternatÍeve verklaringen kleiner
wordt.

Het opzetten van longitudinaal onderzoek Ís echter nlet voldoen-
de, er zÍjn ook analysetechnieken nodig dle geschikÈ ziJn om aan

te tonen hoe de kausale relaties riggen. Dergelijke methoden

zijn nog slechts gedeeldeliJk ontwÍkke1d (Visser, 1982), en ook
relatÍef onbekend. Dit blÍjkt onder andere hieruit, dat de Ín de

psychologle gebrulkeliJke statÍstiekboeken er slechts weinig
aandacht aan besteden.

Het type longitudinaal onderzoek waar het hierom gaat zaL verder
worden aangeduid met de benaming rrlongitudÍnaa1 panel onder-
zoektr. omdat er voor dít type onderzoek weinÍg kant-en-klare
analysemethoden bestaan, 1s híer een geheel hoofdstuk aan analy-
semethoden gewÍjd. Allereerst zul1en de belangrÍjkste eÍgen-
schappen van het longitudinaal panel onderzoek aan de orde ko-
men, en zal dlt type onderzoek vergeleken worden met een verwant
type onderzoek in de epidemiologie, namelijk het longitudinale
cohort onderzoek. De rest van het hoofdstuk zal gewiJd ziJn aan
de analysemethoden.

over het algemeen wordt bij het analyseren van longitudÍna1e
gegevens gebruik gemaakt van regressietechnÍeken. Een generali-
satie en uÍtbreidÍng hÍervan bledt lineaire struktuurtechniek
(LISREL, Jöreskog, 1974; Jöreskog & Sörbom, I9g3; Ormel, lggo).
Deze laatste technÍek Ís een zeer elegant alternatief voor een
groot aantal multivariate methoden, en verdient meer aandacht
dan zij tot nu toe heeft ontvangen. De methode heeft de naam

moeílijk te begrÍjpen te zijn. Dit is de reden dat de gedachten-
gang achter de methode zeer in het kort behandeld zal worden.
vervolgens zu1len enkele 1Íneaire struktuurmodetren voor kausale
relaties aan de orde komen.

Een andere reden om aandacht aan LTSREL te schenken is dat de
gedachtengang achter regressÍetechnieken eenvoudig in LTsREL-
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taal uit te drukken 1s. op regressle-analyse en kausale analyse

zal ln het kort nog worden teruggekomen.

Tenslotte za:- aandacht worden besteed aan het analyseren van

moderatoren: variabelen die de relatie tussen andere variabelen

beÍnvloeden. Ook 1n dlt verband zal op een LlSREl-benadering

worden ingegaan, evenals oP regressib-analyse.

4.1 Het lon8ltudlnaal Panel design

Het longitudinaal panel design (Van Beers en Van Bastelaer,

f982) is het type onderzoek waarbÍj bíj één enkele groeP meer-

dere keren dezelfde varlabelen I,emeten worden. I{anneer er t\ree

maal twee variabelen gemeten worden zlJn er Ín totaal zes korre-
laties: vÍer rrandkorrelatiesn, en t\ree rkruískorrelatlesn (zle

figuur 4. I ).

Fígr-ur 4. 1. I6rc1at1es 1n tnt langitudÍnaal panel deslgn

metlng I motlng 2

Het longttudínaaL panel desÍgn Iljkt op hetrrlongitudinale co-

hort designr in de epidemiologie (Sturmans, 1982). Er zijn ech-

ter ook verschlllen, waardoor de analysemethoden die gebruike-

lijk zljn ln de epidemiologie nÍet zonder meer voor het panel-

onderzoek bruikbaar zijn.
BiJ longltudinaal panelonderzoek wordt een enkele intakte, maar

heterogeen samengestelde groep gedurende langere tijd regelmatig

7I

varlabele 1

varlabcle 2



onderzocht. Binnen de groep bestaan verschlllen met betrekking
tot alle onderzochte varlabelen. uanneer men biJvoorbeeld de

relatie tussen overbelasting en bloeddruk wlr onderzoeken, zur-
1en er in de groep zowel personen met een hoge als personen met

een lage werkbelasting voorkomen, en eveneens personen met een

hoge en een lage bloeddruk.
Bij het cohortonderzoek worden twee of meerdere groepen onder-
zocht, dle aanvankelljk verschillen in de veronderstelde onaf-
hankeliJke variabele, biJvoorbeeld overbelastÍng, maar niet wat
betreft de afhankelUke varÍabele, in het voorbeerd bloeddruk.
Na verloop van tÍjd wordt nagegaan hoeveel personen in beÍde
groepen een te hoge bl0eddruk gekregen hebben. Dlt design werd
gebruÍkt 1n de tíestern collaborative Group study (Rosenman et
al., 1975). HÍerbiJ werden ongeveer 5000 werknemers onderzocht,
en verdeeld in A-typen en B-typen. vervolgens werd gedurende 9

Jaar nagegaan of A-typen vaker een hartinfarkt kregen dan B-
typen. Bij de eerste meting was iedereen gezond, zodat wat be-
treft de afhankeliJke variabere beide groepen gelijk waren.

Binnen de epidemiologie zljn geavanceerde methoden ontwÍkkeld
voor het analyseren van de gegevens van longitudÍnale cohort-
onderzoeken (sturmans, 1982). Deze methoden zíJn relatief een-
voudig wanneer biJ de eerste metlng de groepen inderdaad arleen
in de onafhankelljke variabele (de trrisícovariabeler) van elkaar
verschillen, niet Ín de afhankelijke variabele of in andere
faktoren. Iíanneer er Later een verschil in gezondheid gevonden
wordt tussen de groepen, is dit verschil vrijwel zeker aan de
verschÍ11en in de onderzochte risicovariabele toe te schriJven.
tíanneer de groepen bij de eerste meting ntet geheel vergelÍjk-
baar zijn wordt de analyse aanzienlijk gekompliceerder (stur-
mans, 1982).

BU het panelonderzoek onderzoekt men één enkele groep. IJat een
essentieel verschil met het cohortdesign veroorzaakt is dat er
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over het algemeen bÍj de eerste meting een korrelatie tussen

afhankellJke en onafhankeliJke variabele zal bestaan. Een derge-

IÍJke korrelatie be§taat bÍJ een cohortdesign niet, omdat de

groepen bij de eerste meting niet van elkaar verschillen met

betrekking tot de afhankellJke varlabele. Om deze reden is het

niet zonder meer mogeltJk oro de Sroep ven een panelstudle in

tweeën te splitsen, en vervolgens de analysemethoden van het

cohortdesign toe te Passen. De korrelatie tussen afhankelijke en

onafhankeliJke variabele wordt blJ stressonderzoek gedeelteliJk

veroorzaakt doordat men een kontlnu Proces analyseert, waarbiJ

de invloed van de stressor meestal a1 langer bestaat. Bovendien

ls er de mogellJkheld van gekorreleerde error ten gevolge van de

meetmethode. Zoals reeds boven vermeld kan deze gekorreleerde

error het gevolg zíJn van antwoordtendentles. Zo kan, ten ge-

volge van sterunlngslnvloeden, de neiglng bestaan om aIles, dus

zowel de werkomstandlgheden a1s de gezondheid, negatiever of
posltlever voor te ste11en, ten gevolge van sternmingsÍnvloeden.

Een veel gebrulkte methode voor het opsporèn van kausale rela-
ties in longitudinaal panelonderzoek is de rcross-lagged panelrr

methode (Cook & Carnpbell, Lgl9). Deze methode gaat er vanuÍt

dat, wanneer biJvoorbeeld een stressor de gezondheid beïnvloedt

en niet andersom, de krulskorrelatie tussen de stressor op tíjd-
stip I en de gezondheid op tiJdstip 2 groter moet ziJn dan de

korrelatie tussen de gezondheid op tlJdstip 1 en de stressor op

tlJdstip 2 (Cook & Campbell, 1979) De richting van de kausalÍ-
teit kan dus opgespoord worden door de kruiskorrelaties met

elkaar te vergelljken.
De cross-lagged panel methode is 1n het stress onderzoek ge-

bruíkt door Miles (1975). De methode 1s eenvoudig uit Èe voeren,

en lijkt elegant. Cook en Campbell (1976) waren oorspronkeliJk

voorstander van deze methode, maar toonden later aan (Cook &

CampbelL, 1979) dat ztJ nlet in zÍJn algemeenheld julst is. De

methode kan, wanneer men geen rekenlng houdt met de betrouwbaar-
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held van de gegevens tot onJuÍste konklusies leiden, en za1 dan

ook hier niet gebruíkt worden. Van Bastelaer en Van Beers (1992)

bespreken de voorwaarden waaronder de crosslegged-panel methode

weI gebrulkt kan worden.

4.2 Lineaire struktuuranalyse

Lineaire struktuuranalyse* is de analyse en toetsing van Ii-
neaÍre struktuurmodellen. Een llneaire struktuurmodel. is de
mathematische weergave van de theorie die mèn heeft over de
kausale samenhang tussen de variaberen. De variaberen die in het
model zlJn opgenomen kunnen observeerbaar ziJn, maar ook trach-

terliggendetr, hypothetlsche konstrukten zoals blJ faktoranalyse.
De wezenlljke eís om 1ÍneaÍre struktuuranalyse te kunnen toe-
passen 1s dat kausale beïnvloedingen additief en lineair ziJn
(Pedhazur, 1983). De eis van additiviteit houdt, toegepast op
stressondetzoek, ln dat de aanname wordt gemaakt dat de samen-
hang tussen stressoren en strains onder a1le omstandÍgheden
dezelfde is, dus onafhankeltJk van andere trmodererende, varia-
belen**. De eis van llnearttelt houdt Ín dat kromliJnige verban-
den, zoals onder andere bestudeerd door van DiJkhurzen (l9go),
niet voorkomen.

tJanneer er een kausale relatÍe bestaat van x naar y, en van y
naar z, kan dÍt worden uitgedrukÈ in een regressíe model (veron-

*D" termen rrPadanalyse, en rrLineaire struktuuranalyse, worden
hÍer, in tegenstelllng tot het spraakgebruÍk bij sommige andere
auteurs, door elkaar gebruikt. Iíanneer gesproken wordt over
LrsREL, een afkorting van Linear structure Rerationship wordt
hiermee de specifieke methode, zoals is uitgewerkt door Jöres-
kog, bedoeld.

**rn het vervotg zel worden vermeld hoe met behulp van xmultíple
groepn analyse de analyse van moderatoren met behulp van LTSREL
mogelíjk ts.
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dersteld wordt dat van alle variabelen het gemlddelde afgetrok-

ten 1s, zodat zlJ een gemlddelde van nu1 hebben):

Y-br*X+e"

Z-brrY+e,

byX en bZy zlJn regressiecoëffÍc1ënten, en geven de mate aan

waarin de afhankelUke variabelen (resp. Y ert Z) beÏnvloed wor-

den door resp. X en Y. èy €n e, ziJn nerrorsn, e" 1s biJvoor-

beeld dat deel van Y dat onafhankellJk is van X. Het model kan

in een pad-diagram worden ultgedrukt als:

X,+Y+Z

In het voorbeeld wordt verondersteld dat X Y rechtstreeks be-

ïnvloedt. Het feÍt dat er geen pijl rechtstreeks loopt van X

naar Z houdt in dat aang,enomen wordt dat er geen rechtstreekse

kausale relatie bestaat tussen X en Z. lÍanneer deze aannamen

terecht zíJn, en het model dus k1opt, zal er toch een korrelatie
bestaan tussen alle drie de varlabelen X Y en Z. De korrelatle
tussen X en Z wordt veroorzaakt door het lndirekte verband tus-

sen beide via Y.

Aan de (emptrlsch) vastgestelde korrelatie tussen X en Y valt
nlet te zÍen of de beÏnvloedlng van X naar Y of van Y naar X

loopt. tlanneer men echter het pa.!g, van korrelatÍes tussen

meer dan twee variabelen kent, 1s dit soms we1 af te leíden. Een

voorbeeld 1s het volgende: ln model I van figuur 4.2 wordt een

kausale relatle van Y naar X, en van Y naar Z verondersteld. In

model 2 wordt verondersteld dat Y een gevol8 ls van X en Z. In

een padmodel wordt altijd de lmpllcieÈe veronderstelling gemaakt

dat het model volledig Ís: als er geen pijl tussen twee variabe-

Ien loopt, ls er ook geen dlrekte beÏnvloeding tussen deze twee

variabelen.
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Figtrr4.2. I\ree tqeliJke sthr}Èrarnmdellen voor de sanntrarg tqssen drÍe
variabelen

X<-Y+Z X-+f.+2

volgens model I ziJn zoveL x als z een gevorg van y. Dit houdt
ln dat er een (afgeleide) korrelatie zal bestaan tussen ll en z,
ook ar beïnvloeden ziJ elkaar niet direkt. volgens model 2 ls er
geen reden om een korrelatÍe tussen x en Z te veronderstellen.
IÍanneer er nu Ín de praktijk we1 een korrelatie blÍJkt te be_
staan tussen 7r en z, moet Ín íeder geval model 2 onjulst zijn.
Dergerijke afreldlngen maken het mogelíjk om hypotheses te toet_
sen eangaande kausale modellen.
De hoogte van de regressÍecoëfficÍënt Ís niet alreen afhankeliJk
van de korrelatie, maar ook van de standaarddeviatie van de
varlabelen. Iíanneer alle variabelen gestandaardiseerd zijn, dat
wil zeggen dat ziJ een standaarddevíatie van l, en een gemid-
delde van 0 hebben, worden de regressievergerljklngen geliJk aan
de zogenaamde pad-coëffíciënten (BlaIock, r964). Deze hebben ars
grote voordeel dat het zeer gemakkelijk wordt om de korrelatÍe
af te leiden uit het mode1. ilanneer blJvoorbeeld

.5 .5

X 
--+-Y-Z

d.y.z.Y=.5X+e_.
I

Z=.5 Y + e_-z

dan kan worden bewezen (pedhazur, l9g2) dat
- bYx -'50
- bzY -'so
= brX x bzy -.25

txy
tyz

'xz
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Ifanneer het volgende het geval ls:

dat wil zeggen dat er zowél een

Y is als een lndírekte, dan Ís

paden, dat wil zeggen

direkte beïnvloeding van X naar

de korrelatÍe de som van beÍde

x '5 >-Y\J

txY - bYx * bzx * byz' '50+'50x'50' '75

De methode van llneaire struktuuranalyse bestaat nu hierult, dat

men een theoretlsch model ontwerpt, op grond hiervan regressÍe-

coëfficlënten schat ult een emplrische korrelatlematrlx, en

tenslotÈe dlt model toetst door na te gaan of op basis van de

regresslecoëff tciënten de oorspronkellJke korrelatÍematrlx gere-

produceerd kan worden. om daze toetsÍng mogeliJk te maken, moet

het aantal te schatten coëfflclënten in ieder geval klelner ziJn

dan het aantal korrelaties.
NÍet van alle varlabelen hoeft de rtchting van de kausale samen-

hang blnnen het model te worden gespeciflceerd. Het ís mogeliJk

om aan tè nemen dat soramlge varÍabelen ttexogeenr ziJn. Exogene

varÍabelen hebben een kausale Ínvloed op andere varlabelen, maar

maken in zoverre geen deel ult van het model dat hun onderllnSe

kausale samenhang niet wordt gespecificeerd. In het onderstaande

model van figuur 4.3 zljn s en T exogene varlabelen: zlJ kunnen

wel met elkaar korreleren, maar de rÍchting van de samenhang

wordt nlet gespecÍficeerd. De korrelatíe tussen s en T wordt

weergegeven door de krorute, wederzljdse plJ1.
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r'ígr.ur 4.3. Een struktraurrcdel rct trce erogene variabelen

s_--___-_-__+ A+B

\,/

Padanaryse is reeds een oude techníek. Het meeste invloed kreeg
zíj echter toen Jöreskog (L974, Jöreskog en Sörbom, f9g3) het
model uitbreldde, een aanÈal mathematische problemen oploste, en

een computerprogramma voor het schatten en toetsen van padmodelr
len ontwierp, LrsREL. Een andere uÍtbreiding waar hÍer verder
geen gebrulk van zal worden gemaakt, is dat de variabelen ook
rratentn kunnen ziJn, en dat de metingen van deze latente varÍa-
belen gekorreleerde meetfouten kunnen bevatten. Een andere be-
langriJke uitbreidíng door Jöreskog Ís dat de nfittr van het
model, dus de mate waarin het, model de werkerÍjke data adequaat
beschrlJft, in een chikwadraat grootheid uitgedrukt wordt, waar-
door het mogeliJk wordt uit verschilrende modellen het best
passende te kiezen. DÍt is de basis van de analyse van kausale
samenhangen, die hier verder zaL worden uítgewerkt.

voor de toetsí van kausale relaties zonder

rn het voorafgaande is reeds ge\íezen op de cross-lagged panel-
methode voor het opsporen van kausale reraties, door het verge-
liJken van de kruiscorrelaties. cook en campberl (1979) hebben
sangetoond dat deze methode over het argemeen niet julst ls,
wanneer de stabillteit van de afhankelijke en de onafhankelijke
variabele niet gelljk zijn. Padanalyse bledt mogetiJkheden reke-
ning te houden met verschlllen Ín stabiliteit (Jöreskog, 1979).
tÍanneer er vanuit wordt gegaan dat de meetfouten van de varÍabe-
len ongekorreleerd zíJn, wordt de toetsÍng met behulp van pad_
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enalyse èenvoudlg. De logika achter de toetsing is ook te be-

grlJpen zonder van LISREL gebrulk te maken'

Neem hiervoor aan dat twee varlabelen, biJvoorbeeld een stressor

en een straln, twee maal Semeten worden. Iíanneer er nu een kor-

relatle bllJkt te bestaan tussen de stressor en de strain, dan

kan die korrelatie het gevolg zljn van een kausale relatie van

stresaor naar straln, van straln naar stressor, of de rlchtlng

kan onbepaald ziJn, dat wtI zeggen dat de belnvloeding weder-

zljds is of |tspurlousx, het gevolg van andere variabelen'

vervolgens kan de xsnelheldr van de beïnvloeding van belang

zijn. Kausale beïnvloedÍng heeft altijd een bepaalde tijd nodÍg.

llanneer de tlJd tussen metlng I en metlnS 2 ongeveer even lang

ls als de nvertraglngtt in de kausale relatie, dan zullen stres-

soren op tiJdstlp I in sterke mate de gezondheid op tijdstip 2

beInvl0eden. Dit houdt in dat de korrelatie tussen stressor en

strain maxlmaal zaL zíJn blJ een bepaald meetinterval.

over het algemeen kan men echter nÍet aannemen dat het gekozen

Ínterval optlmaal Ís. In de eer§te plaats is de [vertragingr

meestal onbekend, maar is de ttJd tussen belde onderzoeken Ín

leder geval rel.atlef lang. zo 1s 1n het hier gerapporteerde

onderzoek het interval tussen beide metingen anderhalf Jaar, en

het 1íJkt nlet waarschlJnllJk dat met name de psychische reak-

tles pas zoveel. later zullen optreden.

In de tweede plaats heeft men meestal rtoestandmetlngenrr van de

stressoren, en geen metlng van akute stressgebeurtenissen, en

eveneen§ rtoestandmetingenn van de gezondheid. Deze toestanden

beïnvloeden elkaar kontlnu. Men zou èen groot aantal metingen

moeten hebben van beiden om het optimale "beïnvloedingsintervalr
te kunnen bepalen. líanneer dit nlet zo is, is een snelle beïn-

vloedlng, tot uitlng komend in een korrelatie in metingen op

hetzelfde momènt , zeket zo waarschiJnlijk als bovengenoemde

rkruisn-beÏnvl0edlng. om belde bovenstaande redenen zaL hler

worden aengenomen dat de kausale beïnvloeding vooral biJ de-
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zelfde meting zel optreden*. Neem nu aan dat de korrelatÍe tus-
sen de stressor en de stressreaktie op tiJdstip 2 het gevolg is
van de (onbekende) kausale relaties op tlJdsttp 2, en van de al
eerder bestaande korrelatíe, op tiJdstÍp l. Hetzelfde geldt voor
de korreratie op tiJdstÍp 1, maar omdat er geen informatle is
over de samenhang v6ór tÍJdstip l, is het beter om de eerste
metingen a1s exogeen te beschouwen, dat wil zeggen dat de va_
riabelen wel een invloed hebben op de overige varÍabelen, maar
dat hun onderlinge samenhang niet, gespecificeerd wordt.

De toetsing van de richting van de kausale relaties koncentreert
zlch nu op tijdstip 2. Het padanarysemodel van figuur 4.4 wordt
get06tst.

fÍ8uur 4.4. Een IÍneaire strtrktu.urrcdel rEÈ t\Èe variabelen en tre waarÍlemin-
gen

motlng í

De twee pÍj1en (0r) en (Íir) eeven de Ínvroed neer van stresssor
naar gezondheld, en van gezondheid naar stressor. Iíanneer in
werkeliJkheÍd maar één van de twee relaties bestaat, kunnen
zonder van LTSREL gebruik te maken met behulp van de gebruíke-
lijke pad-analyse technÍeken (Duncan, Lg75) de pad-coëfficiënten
berekend worden voor beide mogeliJkheden en vervolgens kan on-

*Overigens is de verandering van
er we1 kruisgewljze beïnvloedlng
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derzocht worden welke van de twee mogeliJkheden de kruiskorrela-

tles het best beschrtJft.
Neam a1s voorbeeld aan dat de stressor de gezondheid beÏnvloedt

en niet andersom, en dat het model van figuur 4'5 opgaat'

Fígurr' 4.5. Een lineaire strukturndel rmt beÏrwloedfuS van de gezaËtnid door

de stressor

metlng 2

Dlt model resulteert 1n de volgende korrelatletabel:

melln0

Stressor I Gez. I Stressor 2 Gez. 2

Stressor 1

Gezondheld 1

Stressor 2

Gezondheid 2

1.00
.60
.50
.62

1.00
.30
.82

I .00
.61 t.00

Iíanneer de korrelatietabel er echter a1s volgt ultziet,

Stressor I Gez. 1 Stressor 2 Gez. 2

Stressor I
Gezondheíd I
Stressor 2

Gezondheíd 2

I .00
.60
.50
.49

1. 00
.55
.82

1.00
.61 I .00

dan kan deze korrelatietabel
staende strqktuurmodel, maar

nlet zljn voortgebracht door boven-

wel door het model van fÍguur 4.6.
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Figulr 4.6. Een linealre strtrktturnrcdet rct beïrwlcdfuA rnn de stressor door
de gezcrttnld

metlng I motlng 2

Beide korrelatietabellen verschlllen al1een van elkaar met be-
trekklng tot de kruiskorrelatÍes: de korrelatles tussen de

stressor op het ene moment, en de gezondheid op het andere mo-

ment.

Met de klassleke padanalyse (Bla1ock, f964) kan alleen worden

onderzocht of de beïnvloedÍng de ene of de andere kant uitwerkt,
niet of er wederzijdse beïnvloedÍng plaatsvindt: in dat geval
zal geen van belde modellen de korrelatie voldoende beschriJven.
Een LISREL-model biedt wéI de mogelÍJkheid om wederzlJdse beïn-
vloeding te onderzoeken. Met behulp van LISREL, en het hÍerbiJ
horende computerprogranma, kunnen de pad-coëfficÍënten geschat
worden voor het gehele model, dat wiI zeggen met zowel pijl llf
als Í1, (zie figuur 4.4). Iíanneer nu a1leen een kausale beïnvloe-
dlng loopt van stressor naar gezondheld, dan zaL de pad-coëffi-
ciënt 0, signifikant van nu1 afwÍJken, en de pad-coëffic1ënt Ít,
niet. Het computerprogramma LISREL kan de t-scores van de pad-
coëfflclënten berekenen, waÈ de toetsing van beide coëffíciënten
mogellJk maakt.
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In mathematische termen

y=BY*Ix*[

waarblj
y=

B=

ls het LISREL-model als volgt:

11 = §tressor oP t2

y2 = gezondheid oP t2

tI

(;'i,)

(;;)

(il)

(:,:')

xI = stressor oP tl
x2 = gezorldheid op

Y= ( l' -,) (Y=
van

de
e)

covariantiematríx

llanneer alle coëfflcÍënten berekend ziJn, kan een hypothetÍsche

korrelatiematrÍx worden berekend d1e, wanneer het model perfekt

past, geliJk zou moeten zlJn aan de korrelatiematríx waar van

uit ls gegaan. De korrelatietabel bevat 6 korrelatles en 4

diagonaalelementen, terwijl er ln het struktuurmodel 9 parame-

ters berekend worden, Ínkluslef de covarlantiematrix van x. Dlt

houdt ln dat er nog I vrtJheidgraad nover'r is voor het toetsen

van het model.

!íanneer de oorspronkellJke en de nieuwe korrelatietabel signifl-

kant van elkaar verschlllen, is dit een aanwlJ zlng dat het

struktuurmodel, de theorle waar men vanuÍt is gegaan, nlet Juist
1s, of onvolledig, blJvoorbeeld omdat I'kruÍsn-beÏnvloedlng heeft

plaatsgevonden.

Het model kan zonder moeite worden uitgebreid naar een model met

meerdere meetpunten. Hiervoor moeten een aantal aanvullende ver-

onderstel,lingen worden Semaakt.

In de eerste plaats tDoet een vèronderstelllng worden gemaakt

over de samenhang tussen de derde meting enerzijds, en de eerste
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en de tweedè metlng anderzijds. Voor de hand ligt dat de stres-
sor op de derde meting beïnvloed wordt door de stressor op de

tweede meting, en de gezondheid op de derde metÍng door de ge_

zondheid op de tweede meting. Het model bleek bij de data die
hier beschreven worden aanzlenliJk beter te passen wanneer bo-
vendÍen de rrvoorzichtiger mogelijkheid opengelaten werd dat de
derde meting door de eerste beïnvloed wordt. Deze extra aanname

staatrrtiJdelíJkerrafwljkÍngen blJ de tweede meting toe, en
bleek ln een groot aantal gevallen het model signifikant te
verbeteren.

rn de tweede plaats moeten weer veronderstellingcn worden gedaan
over de samenhang tussen de afhankelijke en de onafhankelijke
variabelen. rn de liJn van het voorafgaande ligt het voor de

hand dat verondersteld wordt dat de beïnvloeding rsnelr ver_
1oopt, en dat er dus a1Ieen beïnvloeding op hetzelfde moment
plaatsvindt, zoweL bÍJ de tweede a1s bÍj de derde meting. Het
11gt verder voor de hand dat de beïnvloeding op het tweede meet-
moment niet essentíeel anders is dan op het derde. Het zou pret-
tig zÍjn \ranneer gespecÍficeerd zou kunnen rrorden dat de beïn-
vloedlng biJ benadering op beide momenten gelijk zou ziJn. He-
laas is dÍt binnen het LTSREL-mode1 niet mogelÍjk. Het is we1
mogellJk om te specÍficeren dat de beïnvloedlng precies gelÍjk
1s op belde momenten, of om de reratie tussen beide geheel vrÍJ
te laten. De laatste mogeliJkheid bliJkt de toetslng aanzienlÍjk
zwakker te maken, vandaar dat hier verondersterd wordt dat de
relaties op beide momenten hetzelfde zíjn.
rn de praktÍjk b1Íjkt dat het model tenslotte aanzienlijk verbe-
tert wanneer de rrvoorzichtige, aanname wordt gemaakt dat er ook
nog gekorreleerde rrerrorrr tussen de afhankelljke en de onafhan-
kertjke variabele kan bestaan: onderlinge beïnvroedÍng tussen
belde dÍe niet door oorzakelijke relaties wordt veroorzaakt. Dit
alles Levert het model van figuur 4.7 op.
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met ln g

!treaaoÍ

ft8tur 4.7. Een lfupalre struktr.urnrcdel, 16t t6e varíabelen en drie EernemfuF

gen

motlng 1
metlng 3

(

termen kan het model als volgt worden gedefÍ-

& Sörbom, 1983):

In mathematische

nleerd (Jöreskog

y=BY*Ix*6

waarbij

B=

Y=

op tz

op t3(íi)
stressor oP t2
stressreaktie
stressor oP t3
stressreaktie

rr=
Yz=
Ya =
Y+=

r1/"r\ xl = stressor oP.tt
\";/ x2 = stressreaktie oP

/o Bro o\
luro o o \
li uro o eri r=

\o 94 B2 o/

lvo \
lroro \
\oees / ,ï.1",ï"

\o o ,1,,s,1,4r/

0

"(2

0

Yr+

Y1

0

Y3

0

covarlantiematrlx
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In dit model worden 14 parameters vermeld: 4 Íl ts , 4 "l rs, en 6 y

rs. Daarnaast ls ook de rexogenen korrelatie tussen de stressor
op tijdstlp I en de gezondheid op hetzelfde moment a1s een onbe_

kende perameter op te vatten, evenals de variantie van belde (er
wordt ln de analyse ven de covarlantlèmatrlx uitgegaan). fn
totaal moeten dus 17 parameters berekend worden. Deze parameters
worden berekend op basls van een covarlantiematrlx met zes va-
rÍabelen. Deze covaríantÍematrix bevat, inklusief de diagonaar,
2L elementen. Dlt betekent dat 2L-L7-4 vrlJheidsgraden troveri

ziJn voor het toetsen van het model (Jöreskog & Sörbom, l9g3).

4.4 Regressieanalyse en lon8ltudínaal onderzoek

Bovenvermelde lineaÍre struktuurtechniek ts in longÍtudinaal
stressonderzoek niet gebrulkerlJk. ormel (r9go) maakte we1 ge-
bruÍk van LTSREL maar toetste een geheel ander model. over het
algemeen beperkt men zlch tot een meer of mÍnder eenvoudige vorm
ven regrèssÍe-analyse. Hler zullen wij Ín het kort op regressie-
analyse voor longltudinale data ingaan.
Er zÍJn twee belangriJke redenen om te kiezen voor een longi-
tudinaar onderzoeksdesign boven een cross-sektloneel design
(cohen & Ií1lrs, 1985): om te kunnen kontroleren voor rrversto-
rende variabelenn, dat wí1 zeggen varlaberen die zowel op de
afhankeliJke a1s de onafhankeliJke varlabele van invloed ziJn en
zo een schiJnverband kunnen veroorzaken, en voor het ultslulten
van wederzlJdse betnvloeding. Belde worden onderzocht met behulp
van diverse regressiemodellen.
Een eerste methode is het analyseren van veranderrngsscores
(vroom, r9óó). HierblJ sordt zowel voor de stressor ars de
stressreaktie het verschil berekend tussen twee metingen. I{an-
neer er een kausale relatie tussen belde bestaat, moet een ver-
andering ln de een korreleren met een veranderlng in de ander.
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op deze manier wordt gekontroleerd voor bestaande (mogeliJker-

wiJs lrrelevante) samenhangen blj de eerste metlng, op dezelfde

wtJze a1s de LISREL-methode dlt doet. Een uitgebrelde kritiek op

het analyseren van verschÍlscores wordt gè8evèn door Johns

(1981). Deze krltlek komt er vooral op neer dat de lnterpretatle

van éen verschilscore niet altljd dutdellJk is. Dtt hangt onder

andere samen met het effekt van de betrouwbaarheid, die afneemt

naarmaté opeenvolgende metingen onderling hoger gekorreleerd

ziJn. Verder bledt deze methode geen lnformatie over de richtlng

van het verband tussen afhankeliJke en onafhankeliJke variabele.

In een tweede methode wordt een partië1e korrelatle berekend

voor de variabelen op tijdstip 2, na kontrole voor (een of bei-

de) variabelen op tlJdstip 1 (Eaton, 1978; Henderson, l98l)' Ook

op deze manier wordt er gekontroleerd voor bestaande, mogellj-

kerwiJs irrelevante, samenhangen. ook deze methode levert uit-

eindelijk een korrelatle op, dat wil zegSen dat er Seen ínforma-

tle komt over de richting van de samenhanS,. Een ander nadeel is

dat deze methode ln felte overkompen§eert. Iíanneer gekorrigeerd

wordt voor de lnvloed van de variabelen op tijdstlp 1 door mld-

del van een partlëIe korrelatle wordt tegelijkertiJd ook gekor-

rigeerd voor de kruisbeÍnvloedln8. Dlt wl1 zeggen dat ook gekor-

rigeerd wordt voor de Ínvloed van de §tressor op tijdsttp I oP

de sÈressreaktie op tÍJdstlp 2. Met andere woorden: het model is

niet meer ProsPektlef.
volgens cohen en ÍIÍl1s (r985) 1s er maar één Juiste prospektieve

methode. Deze houdt ln dat de korrelatie wordt berekend tussen

de stressor op tiJdstip I met de stressreaktie op tijdstip 2,

met de stressreaktle op ttjdstlp I a1s covariaat. Dit is in

feite het LISREL-model van flguur 4'8.
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fl8urr 4.8. Een UrEalre stnrktwnrcdel
en II1l1s (1985)

motlng 1

prosrpektieve retMe van @nn

metlng 2

\roor de

HlerbiJ wordt dus een mogellJke meting van de stressor op tiJd_
stip 2 niet ln de analyse betrokken. rn feite is de diagonale
pÍJ1 een komblnatle van tweè kausale relaties: de direkte rera-
tÍe van de stressor op tlJdstip 1 naar de stressreaktie op tijd-
stip 2, en de indlrekte relatie van de st,ressor op tlJdstip I
naar de stressor op tiJdstip 2 naar de stressreaktie op tiJdstlp
2. op deze manier wordt gekorrigeerd voor de ,korreratie van
onbekende herkomEtrr op tiJdstip l, en bovendÍen heeft de korre-
latle alleen betrekkÍng op de invloed van de stressor naar de
stressreaktie, niet van de stressreaktle naar de stressor.
ulteraard kan dit laatste verband op dezelfde wiJze berekend
worden door de partiële korrelatle te berekenen van de stress-
reaktie op de eerste metlng met de stressor op de tweede metlng.

4.s Moderator effekten

zoars ln een eerder hoofdstuk is besproken, Ís een groot deel
van de 1Íteratuur over type-A gedrag en sociale ondersteuning
gewiJd ean de modererende werking van belde varlabelen op de
relatle tussen atressoren en stressreaktie§. Een moderator is
een varÍabele dÍe nlet rechtstreeks van invloed 1s op een andere
varlabele, Íàaar dle het verband tussen twee andere variabelen
88
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belnvloedt. Zo Ís er een overvloed aan aanwijzingen (zie Cohen &

wtlls, 1985) dat alleen wanneer de sociale opvang onvoldoende ls

belastende levensgebeurtenlssen van Ínvloed zÍjn op de gezond-

held. Het principe van een moderator is eenvoudig 1n een regres-

slevergelljking ult te drukken. Iíanneer een moderator (s.) het

verband tussen de varÍabelen x, en yÍ modereert, betekent dit

dat het regressiegewicht van y, op xi niet konstant Ís, maar

verschllt voor diverse waarden van sl (zie (1)):

(1) yi = "O 
* "1". *i 

* "i

llanneer s, (de moderator) een kontinue varíabele Ís

beslíssing worden gemaakt over de wiJze waaroP de

coëfficlëna .1". met s. samenhangt. Impliclet wordt

altijd van ultgàgaan dat het regressiegewicht zeLf

hankellJk is van de moderator oftewel:

moet nu een

regress ie-
er vriJwel

1íneair af-

(2) .r", = bo * bl"Í

!íanneer (2) wordt gesubstÍtueerd in (1) ontstaat na enÍge een-

] voudtge bewerkingen:

(3) Ii - .O * b'*i * bl"i*i * 
"1

(3) is de basis voor de meest gebruíkte regressiemethode voor

het berekenen van moderatoreffekten (Iílnnubst et a1., 1982).

voor de hand lÍgt de aanvulling dat s. behalve een modererend

effekt ook nog een direkt effekt heeft. Een reden hiervoor is

dat de moderator ook lnvloed kan hebben op het effekt van nièt-

gemeten stressoren, waardoor een korrelatie ontstaat tussen s.

en y. (Cohen & ltilts, 1985). DÍt betekent dat aan (3) een extra
-1

term wordt toegevoegd, zodat de volledige regressievergelijklng

ontstaat:
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(4) yí - "O 
* b'*i * bl"l*i * .2"1 * .Í

Een lnteressant aspekt dat kan worden afgelezen van (4) is dat
ín de regresslevergellJking niet tot uiting komt of s, de rela-
tle tussen xi en yi modereert, of dat x, de relatÍe tussen si en

yI modereert. Met andere woorden: wat a1s nstressori wordt
beschouwd, en wat als rmoderatorn is arbitralr, beide kunnen ook

worden omgedraald, zolang er maar een stressor èn een moderator
is. Hlerop is in hoofdstuk 2 al gewezen.

Een nadeel van (4) 1s dat de korrelatie tussen de moderato, 
"Í*i

term en de trhoofdeffektenn si en xi (de term xadditleve effek-
tenr ls Julster, maar mlnder gebruikelijk) afhankelÍjk bliJkt te
ziJn van het gemiddelde van sl en x.. Iilanneer het gemiddelde van
één van belde groot ls vergeleken met de spreÍding, wat biJvoor-
beeld vrlJ vaak het geval Is bÍJ vragenliJsten, zal de korrela_
tle zo groot worden dat multl-collinariteitsproblemen ontstaan
(Pedhazur, 1982) met mogellJk foutieve resultaten. Een mogeliJke
oplossing hiervoor ls om vóór het berekenen van de vermenlgvul-
diglngsÈerm een zodanig getal van 

"Í 
en x. af te trekken dat

belde onafhankellJk worden van 
"i*Í 

(voor deze methode, zle
lítnnubst et al., 1982). Een eenvoudiger, en naar de ervaring
leert eveneens afdoende, methode ls om s. en x. vóór het bereke-
nen van s.x, zodanig te standaardtseren dat beide een gemiddelde
van nul hebben.

vaak wordt in plaats van (4) een varíantle-analyse ultgevoerd
met hoofdeffekten en lnteraktles (Reiche, Lggz). Dit is in felte
nlets anders dan een regressleanalyse met dichotome varlabelen.
Op deze methode zal verder hier nlet worden ingegaan.

Een andere veelgebruikte methode is een subgroep analyse. Hier_
bii wordt voor verschlllende waarden van de moderator 

"i 
een

aparte analyse uÍtgevoerd. vervolgens wordt nagegaan of dlt voor
iedere groep dezelfde resultaten oplevert. Deze methode ligt
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voor de hand ln het geval van nlet-kontlnue varlabelen als blJ-

voorbeeld sociale klasse, [rear ls ook gebruikelÍJk bu kontlnue

varlabelen als type-A gedrag. voordelen van deze benaderlng zlJn

dat de aaaname (2) nlet gemaakt hoeft te worden, en dat de re-

sultaten beter inzlchtellJk zlJn. Een nadeel is dat door het

opdelen van de totale groèpen ln subgroepen de analyse aan

kracht verliest, met een vorgrote kans op type-Il fouten (cohen

& T111s, 1985). Arnold (19s2) laat zlen dat de subgroep analyse

a1leen Juiste resultaten oplcvert wenneer het ongestandaardl-

seerd regressiegewlcht van de diverse groepen met elkaar verge-

leken wordt, nlet wanneer de korrelatÍes met elkaar vergeleken

worden.

Blnnen LISREL is subgroepanalyse zeer eenvoudlg. LISREL biedt de

mogellJkheÍd om een analyse yoor ledere groeP te herhalen, en

hlerbtJ te speclflceren dat voor ledere groep bepaalde varla-

belen verschlllend kunnen zlJn, en andere varlabelen nlet. zo

kan in het longitudÍnale model van 4.4 worden verondersteld dat

a}leen de onderlÍnge beÏnvloedlng tussen stressor en stressreak-

tie voor ledere groep hetzelfde ts. Dlt betekent dat het hele

stressproces 1n verschtllende groepen verschillend mag ziJn, als

de relaties tussen stressor en stressreaktie maar gellJk ziJn.

Toetsing of dlt lnderdaad zo ls, gebeurt dan door vervolgens ook

de relatle tus§en stre§sor en §tressreaktle vrlJ te laten, en te

onderzoeken of de nfitn van het model hierdoor substantieel

verbetert.
De laatste methode Ís 1n hoofdstuk 5 en 6 gebruikt om te onder-

zoeken of het stressproces 1n verschlllende funkÈles op dezelfde

manÍer verloopt.
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5. TYPE-A GEDMG EN HET STRESSPROCES

In dtt hoofdstuk zal worden onderzocht wat de invloed is van

type-A gedrag op de overíge varlabelen in het stressproces.
Allereerst zal worden nagegaan of bínnen de verschillende be-
roepsgroepen type-A gedrag ln dezelfde mate v6órkomt, en of
type-A gedrag voor de verschlllende beroepsgroepen uit dezelfde
komponenten bestaat.
Dat er een korrelatíe bestaat tussen type-A gedrag en stressoren
en stressreaktles ls herhaaldelljk aangetoond (zie hoofdstuk 2).
Aan de hand van de 1n het vorlge hoofdstuk beschreven llneaíre
struktuurtechnieken, za1 hler de rÍchtlng van de samenhang wor-
den onderzocht: 1s het zo dat type-A gedrag de stressoren en

stressreaktles beÍnvloedt, of.andersom? Verder zal worden onder-
zocht of deze beïnvloedÍng biJ lagere uitvoerende funkties an-
ders ís dan bij hogere funkties.

5.1 Type-A gedrag en beroep

Hier zaL allereerst worden nagegaan of type-A gedrag in ver-
schÍllende beroepen 1n geliJke mate vóórkomt, en of het voor de

verschillende beroepen dezelfde inhoud heeft. De vraag naar de

verschÍllen 1n vóórkomen zal worden beantyoord door na te gaen

of de gemÍddelden per beroepsgroep ln belangrlJke mate van e1-
kaar verschl1len. De vraag of de inhoud van het koncept voor de

verschlllende beroepen dezelfde Ís zal worden beantwoord door na

te gaan of de beroepen van elkaar verschillen wat betreft de

gemiddelden op de komponenten van type-A gedrag. De berekende
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komponenten zlJn: itlJdsdruk en ongeduldn, rwerkbetrokkenheldn

en ngedrevenheÍd en wediJver'*.

In tabel 5.1 zijn de gemlddelde ecores weergegeven, ultgesplitst

per beroepsgroèPr van de JAS type-A líJst, èn van ziJn kompo-

nenten. De gegevens hebben betrekklng op de deelnemers aan de

eerste fase van het VOS-PBGO-proJekt**. DÍt onderzoek is Ín het

derde hoofdstuk beschreven. In de tabel zlJn achtereenvolgens

vermeld:

- De beroepskategorie. In de steekproef zijn een zeer groot

aantal beroepen oPgenomen. Deze ziJn 1n een aantal katego-

rÍeën verdeeld, nameliJk hoog opgeleide vakspeclalÍsten,

hogere 1eídlnggevende beroepen, admlnistratleve beroepen,

koromerclë1e beroepen, dienstverlenende beroepen, lagere 1el-
dÍnggevende beroepen (híeronder vallen ploegleiders e.d.), en

uitvoerende beroePen.

- De aantallen per beroepskategorie in de hier besproken steek-

proef.

- Gemlddelde en standaarddeviatle per beroepskategorie oP de

totale type-A schaal, en oP de schalen van de komponenten.

- Onder de tabel staan de toetsingsgrootheden, behorende bíj de

toetsing ven de verschlllea 1n gemiddelde van de beroeps-

kategorieën. De toetslng is uitgevoerd met behulp van varian-
tÍeanalyse. Vermeld zlJn de èta-kwadraat, en de signlflkantle
van deze èta-kwadraat. De èta-kwadraat geeft de mate van sa-

menhang tussen scores en groePen aan, en is te vergellJken

met het kwadraat van de korrelatlecoëfficÍënt. De èta-kwa-

*De JAS-"core voor type-A gedrag is berekend door een
optel1lng van de ltemsscores. De komponenten zijn op
wijze berekend.

**H"t totale aantal is hier hoger dan Ín tabel 3.1,
zíJ dte slechts één maal aan het onderzoek deelnamen
5.1 ziJn opgenomen.

onSewogèn
dezelfde

omdat ook
ln tabel

93



draat ls het percentage van de variantie in de variabele, dat
verklaard wordt door de groepsindelÍng.

Tabel 5.1. Gemrddelden en standaardderríaties per berepsgroep van totale JAS
skore en zijn kcrrycrenten

Aantal rype-A

Gem. Std.

AEeduld

Gem. Std

GedreventEid l{edóe-
trol«kenheld

Gem. Std CËo Std

Special. ftmlcÈies 184
lbger leidirggev. l0l
Adn. funl«ties 308
IGcm. fimktÍes 41
Dienstv. fi.mlrties lm
Iager leidinggev. 95
Uitv. firnl«Èles 587

4.7 9.5
7.9 7.4
o.4 8.7
4.4 9.3
-1.2 8.8
3.2 8.2

4.4 9.4

5.0 14.4
7.3 12.2
.1. 9 13. I
4.7 14.0
.4 13.2

3.3 ll.8
-2.6 13.6

2.7 11.4
6.1 9.4

-2.4 10.6
3.7 11.9

-1.4 ll.6
2.1 I0.5

-s.1 11.3

5.8 13.7
8.5 11.9

-1.0 12.7
2,7 12.3

-6.0 10.9
0.9 lr.2
-6.7 11.4

Totaal l4L6 4.2 9.9 1.0 13.8 -1.6 11.6 -1.8 13.2

Eta-laradraat
signÍfÍkantie

.17
,*

.06
,st

.10
,*

.16
*

Resultaten
De verschillen tussen de beroepsgroepen ziJn aanzienlíJk. Dit
gerdt zowel voor de type-A totaalscore, als voor de verschÍ1-
lende komponenten. De kleínste verschillen doen zich voor biJ de
faktor rongeduldtr, de grootste biJ de faktor ,werkbetrokken-
heÍdr. De verschillen ziJn anderzijds nÍet zo groot, dat hier-
door alle varÍantie wordt verklaard. Met andere woorden, hoewel
het wer zo is dat type-A gedrag in sornmÍge beroepen meer voor
komt dan 1n andere, is het niet terecht het te beschouwen als
een typlsehe rmanagers eígenschapn: ín alle beroepen komt type_A
gedrag voor.
Het A-type gedrag komt dutdeltJk het meest voor ín de hogere
leidinggevende beroepen. De gemlddelde skore Ís 7.9, wat sugge_
reert, omdat' volgens de meest gebruikte indeling iemand met een
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score van meer dan 5 een A-type is (Jenkins et al', 1979), dat

meer dan de helft van de hoger leidinggevenden A-type is' Na de

hoger leidinggevenden zlJn de scores het hoogste bíj de specia-

listlsche beroepen, en bli de koruaerclë1e beroepen. Onder de

uitvoerende beroepen komt type-A gedrag het minste voor. zoals

wel hieruÍt te verwachten was, 1Ígt het nÍveau biJ de lagere

leidinggevenden ln tussen dat van de hoger leldinggevenden, en

dat van de uitvoerenden, die qua werk het meeste met hen over-

eenkomen. De gemÍddelde scores op de subschalen komen groten*

deels overeen met dÍe oP de totale type-A schalen. De méest

opvallende resultaten levert nog de subschaal rrwerkbetrokken-

heidn op. Hogere leidlnggevenden scoren oP a1le schalen hoger

dan de andere werknemers, meer op de subschaal nwerkbetrokken-

heÍdrr nog het allerhoogst.

5.2 De relatle tussen type-A gedrag en de stressoren

In dlt deel zal met behulp van de 1n het vorlge hoofdstuk be-

schreven llneaire struktuurmethode worden onderzocht op welke

manier type-A gedrag en §tressoren elkaar beÏnvloeden.

In de vorige sektle is gebleken dat er aanzienlÍJke verschÍllen

bestaan tussen de beroepsgroepen in de mate van type-A gedrag.

Hetzelfde geldt voor de komponenten van type-A gedrag. De kans

Ís dan ook groot dat type-A gedrag bfJ verschillende beroeps-

groepen niet dezelfde invloed heeft. Om deze reden zullen hier

gescheÍden analyses worden uitgevoerd voor ultvoerende funktio-

narissen, de laatste groep in tabel 5.1, en voor overige funk-

tionarlssen. Een verdere opdel.ing ven de groePen zou kleine

groepèn die bovendien aanzlenlljk in grootte zouden verschillen,

hebben veroorzaakt.

Om de resultaten van de analYse

hler eerst zeer in het kort de

te kunnen lnterpreteren, zullen
belangrijkste eigenschappen van
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deze methode worden herhaald, en zaL de toepassing op type-A
gedrag verder worden uitgewerkt.
Doelstelllng is om btJ een bepaalde korrelatie tussen twèe va-
riabelen, in dlt geval de korrelatie tussen een stressor en

type-A gedrag, te bepalen wat de richting is van de beïnvloe-
ding. Met andere woorden: er zal worden onderzocht of type-A ge-
drag de stressor beïnvloedt, of dat de stressor type-A gedrag

beïnvloedt, of dat belde het geval ls. BfJ deze analyse wordt
gebrulk gemaakt van het korrelatlepatroon tussen stressor en

type-A gedrag op drie momenten. Er moet allereerst een model

worden opgesteld over de mogeliJke verbanden. Vervolgens kan de

sterkte van de relatÍes 1n dlt moder worden berekend. Het model
waar hler vanult zal worden gegaan bevat de volgende veronder-
stellÍngen:
1. BÍ.J de eerste metlng ls er een bepaalde korrelatÍe tussen de

stressor en type-A gedrag. Er wordt niet geprobeerd te ver_
klaren @ belde met elkaar korreleren, noch hoe de rlch-
tlng van de beïnvloedlng 1s. voor deze korrelatte wordt in de

verdere analyse gekontroleerd: onderzocht wordt of g5!g,
rlngen 1n type-A gedrag, ten opzichte van de eerste meting,
samenhangen met veranderlngen in stressoren.
De korrelatles waarvan de rlchting verklaard zal worden, zLJn
de korrelatie bfJ de tweede metlng (anderhalf Jaar na de

eerste metlng) èn dle bij de derde metÍng (weer anderhalf
Jaar later). Verondersteld wordt dat er een E1!g:j1!g beïn-
vloedÍng mogellJk Ís tussen type-A gedrag en de stressor. De

beïnvloeding in betde rlchtingen wordt tegelÍJkertÍjd ge_

toetst. Verder wordt verondersteld dat de regressiecoëffi_
clënten biJ de derde meting gellJk ziJn aan dle bij de tweede

met ing.

De stressor bU de tweede meting wordt beïnvloed door de

stressor biJ de eerste metlng omdat het beide keren dezelfde
varlabele betrefÈ. Hetzelfde geldt voor type-A gedrag.

2.

3.
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4. De metlngen van de stressor biJ de derde meting wordt beïn-

vloed door de stressor blJ de eerste en de tweede meting'

Hetzelfde geldt voor type-A gedrag.

5. Er wordt tenslotte aangenomen dat de beÏnvloedÍng relatlef

snel varlooPt, dat w1l zeggen dat als type-A gedrag beïnvloed

wordt door de stresaor, dit vrljwel op hetzelfde moment ge-

beurt, en nlet anderhalf Jaar 1ater. Hetzelfde geldt voor de

beïnvloeding van de stressor door type-A gedrag.

Deze aannamen leveren het struktuurmodel van figuur 5.1 op (ge-

rÍchte pijlen geven een veronderstelde kausale relatÍe aan' een

gebogen wederzíJdse pijl geeft een ongespeciflceerde korrelatie

aan).

Figuur 5.1. Lineaire stuktllrÍrÍDde1 voor de sarenlrang tussen een stressor eÍr

tlDe-A gdrag nret drie rctlngen

meting 2

Met behulp van het computerprograÍoma LISREL VI (Jöreskog & Sör-

bom, 19S3) zijn de parameters en de toetsingsgrootheden, beho-

rende bij dit model, berekend. De resultaten van de analyse zijn

vermeld in tabel 5.2 en tabel 5.3, respektievelijk voor de uit-

voerende funkties en voor de overige funkties. Vermeld ziJn ach-

tereenvolgens:

m€tlng 1

type-A g€dragtype-A oedÍag
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De stressoren, weervoor de berekeníng is uitgevoerd.
De korrelaties tussen de stressor en type-A gedrag, bij de

eerste, de tweede en de derde meting.

De gestandaardÍseerde regressiecoëfflciënt, behorende biJ de

beïnvloedlng van type-A gedrag door de stressor, dat yll
zeggen 0, tn bovenstaande figuur.
De signifikantie van deze regressiecoëfflciënt, dat wil zeg-
gen het resultaat van de toetsing of de beïnvloeding slgni-
fikant van nul afwiJkt. * geeft een slgnifikantienÍveau van
5l aan, rt* een slgniflkantieniveau van lZ.
De gestandaardiseerde regresslecoëfficiënt, behorend biJ de

beïnvloeding ven de stressor door type-A gedrag, dat wi1

::::"" 
Ít, 1n bovenstaande figuur, met de slgnlftkanrie hier_

De toetsingscoëfflciënt chi-kwadraat, en de signifikantie van
deze toetslngsgrootheÍd met vier vriJheÍdsgraden, van het
model als geheel. Deze toetsing geeft aanwiJzingen of het
model, zoals 1n de figuur 1s weergegeven, een Julste afspie_
ge1íng is van de werkeliJkheld. tlanneer volgens deze toetslng
de toetslngscoëffic1ënt signlfikant van nu1 afwtJkt wil dit
zeggen dat het model het korrelatiepatroon niet geheel voor_
spelt. Dit zou onder andere veroorzaakt kunnen worden doordat
er een nkruisbelnvloedlngrr plaatsvlndt, dus dat de stressor
op tiJdstlp I type-A gedrag op tlJdstlp 2 beïnv1oedt, of
type-A gedrag op tÍJdstip I de stressor op tijdstip 2. Een
andere mogellJkheid is dat de regressiecoëfficiënten op de

verschlllende meetmomenten niet gelijk zijn.

De korrelatles ziJn berekend op basis van a1le personen die
tenmlnste aan twee metlngen hebben meegedaan. Dat betekent dat
de aantallen nlet voor iedere korrelatie geriJk zÍjn; deze va-
rÍëren van 175 tot 500 (zie tabel 3.2). oe LTSREL-analyses ziJn
gebaseerd op de minimale aantallen, dat wil zeggen n * 175 btJ
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de uitvoerende funktionarissen, en n - 225 biJ de overige funk-

tionarlssen. Het feit dat de werkeliJke aantallen hoger kunnen

liggen, betekent dat de toetsing ean een signifikant verband

konservatief is.

Tabel 5.2. QËerlfuge relatíes tussen tlpe-A Sdrag en de stressoren: uityoe-
rerde funktÍqnrissen. 0,: beïrwloedirg van tlpe-A gedrag door de

stressoren. 0^: betrvloedirg van de stressoreÍr door t5pe-A gedrag.
De toetsire, isz gebaseerd oP n = 175 en 4 vrljheidsgraden blj de ctri-
lsradraat

I(orrelaties

tl tz t3 01 ft2 chi-lrwadraat

Rolanbigulteit
Verarrtvrcorde 1 tj ktn id
Overbelasting
Roll<onflífct
Toekcrstonzekerheid

-.02 .04
.17 .03
.39 .43
.24 .36
.02 .06

.10 -.07
-.01 .15r"t
.L2 .25rct
. l4,t . l8r.*
.07 -.09

.04

.26

.43

.28

-.o2

13. 9tst
l0.lrst
13. 3?ht

22.2'.*,
3.9

Tabel 5.3. Orderlinge relaties tussen tlpe-A gdrag en de stressoren: lrcgere
firnktiqrarissen. 0,: beïrvloedírg van type-A gdrag door de stresse
ren. 0r: beïívloedirg van de stressoren door tlpe-A gedrag. De toet-
síng í-s gebaseerd op n - 2?5 en 4 wijheidsgraden biJ de chi-lcpa-
draat

Ibrrrelaties

tl 
'z

t3 01 ft2 chi-l«adraat

Rolanbiguïteit
VerantrrcordelijktEid
Overbelastirg
Rolt<onflilrt
Toekcnstonzekertpid

.ll -.22

.38 .36

.54 .48

.24 .31

.o2 .0ó

-.06 -.01
.06 -.04

-.23*.08
.02 .18*

-.31* -.11

.06

.19

.37

.30
-.02

8.2
15.gEr.*

8.6
6.6

13. 7)hk
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ResultaÈen

Tabel 5.2 en 5.3 kunnen op de volgende lríJze worden samengevat.

- Er zíjn aanzíenlijke verschlllen tussen het signifikantiepa-
troon blJ de lagere funktles en dat bij de overige funkties.
Om deze reden zullen beide hier afzonderllJk worden bespro-
ken.

- BÍJ de lagere funktles worden drie van de viJf stressoren
versterkt door type-A gedrag: verantwoordellJkheÍd, overbe-
lastÍng, en rolkonflikt. BovendÍen wordt type-A gedrag zelf
ook beïnvloed door ro1konf1lkt.

- BíJ de overige funkties wordt àlleen rolkonflikt beïnvloed
door type-A gedrag. Bovendien neemt, tegen de verwachting Ín,
t,ype-A gedrag af wanneer overbelasting en Èoekomstonzekerheid
toenemen. Dlt blijkt niet uit de korrelatles, maar wel uÍt de

regress lecoëff ic lënten.

- In zes van de tÍen gevallen ls de rrfitr van het model onvol_
doende. MogeliJkerviJs treedt tot op zekere hoogte rkrulsbe-
invloedingtr op. In de diskussie komt dÍt opnieuw aan de orde.

Iíellicht zou het voor de hand hebben gelegen om naar aanleÍding
van de slechte rfitrr van het model dit model verder aan te pas_

sen. Toch ls hiervan afgezien. uitgangspunt was dat voor alre
analyses één en hetzelfde model zou worden gebruÍkt, en wel een

model dat de toetslng van bepaalde relatles, in dlt, geval 0, en

02, mogelÍJk zou maken. Iíanneer bijvoorbeeld voor de toetslng
van de reratie tussen type-A gedrag en de stressoren een ander
model zorL zijn gebruikt dan voor de toetsing van de relatie
tussen soclale ondersteuning en de stressoren, dan zouden de

toetslngen onderlÍng niet vergelijkbaar zlJn geweest omdat de
trpowerrr zou verschÍ1len. Het bleek nÍet mogeliJk om bepaalde
veranderlngen in het model aan Èe brengen die in a1le gevarlen
de I'fitr voldoende maakte en toch toetsing van 0, erL 02 toeliet.
ook bleken rrbeterer modellen in somroige gevallen theoretisch
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onmogellJke relatles te bevatten, zoals een relatie rterug-

waardsn, van metlng 2 naar oetÍng 1.

Een perfekte flt van het model als geheel was ook niet heÈ ult-
gangspunt omdat nlet de ontdekklag van èèn onbekende struktuur

voorop stond, maar de toetsing van bepaalde specifÍeke voorspel-

llngen. líanneer de matÍge flt de toetslnS, heeft beÏnvloed, zal

dit op de volgende manier het geval zlJn geweest.

Iíanneer hier een verband nlet signiflkant was, zal dlt ook biJ

een beter passend model nlet signlfikant ziJn geweest. Ander'

zlJds Ís het wel mogellJk dat een slgnlflkant verband door een

specÍf lkatlefout veroorzaakt ls.

Samenvettend kan worden gesteld dat er aanwÍJzÍngen ziJn dat biJ

de la8ere funktÍes type-A gedrag de Etressoren ver§terkt, maar

dat dít biJ de hogere funktles in Íeder geval ln veel mindere

mate het geval 1s.

Vervolgens zal worden onderzocht, hoe de samenhang ís tussen de

stressoren en de komponenten van type-A gedrag, namellJk onge-

du1d, gedrevenheid, en werkbetrokkenheld. De komponenten konden

alleen voor de scores btJ de eerste en de tweede metlng worden

berekend, omdat bU de derde metlng een kortere type-A schaal

werd gebruikt (zÍe hoofdstuk 3). Het model dat hier wordt ge-

toetst is dan ook het struktuurmodel voor twee metlngen (zie

hoofdstuk 4).
De resultaten van de analyses worden veergegeven 1n tabel 5-4

tot en met tabel 5.9.
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Tabel 5.4. Oderlirge relatles tussen de faktor ncgeduldn en de sttessoren:
ultvoereníe firnlctloarissecr. 0,: beïrwloedirg van rcgeduldr door de
stressoren. 0r: belrwloedfug rian de stressoren dor rangedtrldtr. b
toetstuA Ís g'ebsseetd op n - 175 en I vrljheldsgraad biJ de chi-
lffidraet

Ibrrelaties

tl t2 Ítt FZ &i-kndraat

Rolanbiguïtelt
VerantrordelUltEÍd
GrcrbelastÍrg
Ro[<qtflilcÈ
Toel«sctqpekerteld

-.06
.00
.15
.0/+

.06

.01

-.08
.23
.t2
.07.

.14 -.07
-.06 -.03
.02 .12
.05 .01
.10 -.07

3.4
.l

4.7t<
4.3,t
1.2

Tabel 5.5. Orderli-rge relaties tusseÍr de falctor ttorrged"l6tt en de stressoren:
tngere firn!Èiqrarissen. Fr, beïm/loedÍng van rcrgeduldr door de
strressoren. 0r: beilwloedlrïg van de stressoren door trorgedrrldr. De
toetsírg is gëbaseerd op n - 225 en I w{heidsgraad bij de chi_
lmdraat

Korrelaties

Èl t2 or fi2 c}ti-lmdraat

Rolatrbtguïteit
VerantrcrdeliJklEld
Orcrbelastirg
RolkonflíIft
Toel«oretozekeràeíd

.ry+

.u

.19

.13

.04

.10

.16

.27

.13

.04

-.07 .2G&r
.23rst -.11
.28*t -.09
.14 -.03

-.23* .34,t

2.8
.6
.1
.0

11. 3rc't
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Tabel 5.6. Orderlirge relaties tussen de falctor ngedrevenlnidr en de stl.essG
ren: uitvoerende fi:nl«tlqrarissen. Ítr: beïrwloedilg van ngedrcven-

heÍdx door de stressor€Ír. 0r: beïnvloeding van de str,essorert door
rgedrevcnlnidr. De toetsing G gebaseerd op n - 175 en I vriJtcids-
graad biJ de dri-lmdr*t

KorreLaties

tl t2 01 OZ chi-kmdraat

Rolaobíguïtelt
VerantwrdeltJktEid
OrcrbelastÍry
Roll(dtflÍlct
Toel«crctonzel«ertn Íd

-.03 .gl
.o2 -.10
.22 .25
.Lt .14
.07 .07

.18
-. Il

.07

.10

.2ti<

-.14
.01
.10

-.02
-. L7

.3

.1

.3

.1
5.9r

Tabel 5.7. Qrderlirge relaties tussen de falctor rrgedreventeidrr en de stres+
ren: trcgere finrktionarissen. 0r t berrrvloedírg van 'gedrerrentnidrr
door de stressoren. 0r: beïnvloàing van de stressoren door rrgedr+-

nentnidn. De toetsirgzis gebaseerd oP n - 225 *r I vrijtcldsgraad
bij de chi-l«padraat

I6rrelaties

tI 
'z

01 $2 chi-lqÈdraat

Rolanbiguïtelt
VerantmrdeliJktEid
OverbelastÍrg
Rolkonflil&
ToekcrstcnrzekeÉeid

.08 .08

.24 .27

.17 .17

.09 .08
-.01 .00

.09 .00

.14 .09

.12 .0s

.17 -.@
-.15 .20*

3.1
1.6
3.8
2.O
6.Or
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Tabel 5.8. Qrderlirge relatÍes tussen de faktor r\rerkbetrold«enteidtr en de
stressoreÍl: uítvoerende funktÍqrarÍssen. p, : belrwloedirg van rÍcÈÍ*-
betrokl«enbeidtr door de sttessoren. p": befrvloedirg van de stresso-
ren door r\rer{óetrol«l«entnídtr. De toetzsing Ís gebaseent op n - 175 en
I vrijheidsgraad bij de drl-lmdraat

I(orrelaties

tr t2 ÍJl chl-lqradraatÍt2

RolanbiguïteÍt
Verantvpordelijkteid
Overbelasting
Roll<gÉ1Íkt
Toekcnstonzel«erheid

.12 -.r0
-.0s .02
.22r, . ll
.04 .09
.02 .04

-.04
.18
.39
.22
.00

.04

.01

.42

.26

.07

1.2
0.0
0.9

L4,t#3
0.2

Tabel 5.9. OnderlÍnge relatíes tussen de falctor r\erl'cbetr.okkenteidrr en de
stressoren: tngere fi:nktionarissen. p,: beïnvloeding van r\Ërkbe_
trokkenteídrr door de stressoreÍr. p^: Éïmrroedíng van de stressoren
door t\rertcbetrold<enteidtt. De toetsítg Ís gebaseerd op n = 225 en L
vrijheidsgraad bij de chi-kvradraat

Korrelaties

Èr t2 Í,1 02 chÍ-lsadraat

Rolanbíguïteit
Veranbrpordelijl*Eid
OverbelastÍrg
RotkonflÍIct,
Toekorstonzet<erheid

.ls -.01

.30ri* -.07

.3610È .08

.08 .20
-.14 .07

.10

.36

.@

.24
-.08

.t5

.39

.58

.32
-.18

3.6
3.0

.9

.2
13.lr§*
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Rèaultaten

De resultaten kunnen als volgt worden samengevet'

- ongeduld heeft bu de lagere funktles geen enkel signifÍkant

verband.

- BU de overlge funktÍes wordt rongeduldr versterkt door ver-

antwoordeltJkheÍd en door overbelastlng.

- BtJ de overige funktles 1s de relatie van rongeduldtr met

toekoÍDstonzekerheld in twee rlchtlngen signlflkant, en we1

met een togengesteld effekt! naarmaté de ÈoekomstonzekerheÍd

toeneemt, neemt het iongeduldtr af, maar naarmate het ionge-

duldI toeneemt neemt de toekomstonzekerheÍd toe. Te zemen

levert dit een korrelatÍe op die vrijwel nul is.

- BIJ de faktor igedrevenheldi wordt vrlJwel geen slgniflkantle

aangetroffen: alleen wordt. bij de overige funktíes de toe-

komstonzekerheid versterkt door trgedrevenheidr, terwlJl btJ

de lagere funktles rgedrevenheidr toeneemt onder invloed van

toekomstonzekerhe 1d.

- De werkbetrokkenheid wordt blJ de lagere funktles versterkt

door overbelastlng, en blJ de overige funkties door overbe-

lastlng en verantwoordeliJkheid.

Op grond van deze gegevens kan gekonkludeerd worden dat de kom-

ponenten slechts ln geringe mate de stressoren beï,nvloedden,

doch dat de stressoren zelf wel, met name blJ de overige funk-

ties, de komponenten versterkten. HÍerop zaL in de dlsku§sie nog

worden teruggekomen.

5.3 Tvoe-A cedrac en de stressreaktíes

In dlt deel zaL, op dezelfde wiJze als ls gebeurd biJ de stres-

soren, de onderllnge beÍnvloeding tussen type-A gedrag en de

stressreaktles worden besproken. zowel het mode1, a1s de analy-
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semethoden zijn hetzelfde aIs in het voorafgaande, zodat hier
verder niet op zal worden ingegaan.

::rl:l-"".e 
strains (r'stressreaktiestr) zÍjn in de analyse opse-

- psychÍsche klachten: gevoelens van angst, depressivÍteit, ge_

spannenheíd, enzovoort;

- rrincidentele gezondheidsklachtenr: het aantal (mogelijkerwijs
psychosomatische) gezondheídsklachten, waar men tijdens het
werk rrsomsn last van zegt te hebben. Dit heeft betrekking op

klachten als hoofdpiJn, maagklachten, hartkloppingen, enzo_
voort;

- rrregelmatig terugkerende gezondheidsklachten*: het aantal
(mogelijkerwÍjs psychosomatÍsche) gezondheidskrachten, \raar
men tijdens het werk rtregelmatigrt of rvaakr last van heeft;

- bezorgdheld over eigen funktioneren;
- gewicht, uitgedrukt in de Quetelet índex;

- de systolische bloeddruk;

- de diastolische bloeddruk;

- serum cholesterol.
De gegevens met betrekking tot de wederziJdse beïnvroedíng tus-
sen de over-all type-A schaal, en de stressreakti.es zijn vermeld
Ín taber 5.10 (de lagere funkties) en 5.ll (de overige funk-
ties).
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Tabel 5.10. erderllnge relatles tussen t5pe-À gedrag en de stlessreakÈles: ult-
\roererde firrktimarissen. 0,: beïrwlodiÍA van §pe-A gedreg door de

stressrealcties. 0^: beïmrl&diÍA van de stressreakÈles door t)pe-A
gedrag. De toetsint 1s gebaseerd op n - 175 en 4 vrijhetdsgraden biJ
de chl-lsdadraat

I(orrelaties

tr tz t3 Ítl F2 chi-lmdraat

Psyctrische kladrten .36 .37

Inciddrt. gezcríh. klachteo .30 .22
Regelmtige gez. klachten .22 .26
Bezorgdheid .32 .37

Qretelet (gaicht) -.01 .10

Syst. bloeddruk -.09 -.02
Dlast. bloeddruk -.05 -.05
Senm ctplestercl -.05 -.05

.t6

.39

.35

.41

.Il
.06
.07
.06

.11

.02

.12

.07

.1|rot

.19rst

.2Lr3

-.U+

.09

.1lrt

.2lrht

.l}rit

.07rr

.02

.07
-.o2

21.&,k*
1.8
2.1
5.2

24.2*,
14.zkr
1.6

22.11,*

Tabel 5.11. Qrderlírge relatles tusseÍr È1pe-A gedrag en de sttessreakties: l>
gere firnktlonarissen. 0,: be'irwloedirg van type-À gedrag door de

stressreakties. fl^: beÏfoloediÍA van de stressreakties door tpe'-A
gedrag. De toetsiríg Ís gebaseerd oP n' 2E an 4 vriJheidsgraden bfJ
de dti-kvnadraat

IGrrel.atles

trt2% 0l chi-IqradraetF2

Psydrisctc klachten
Incldent. gezotdh. klachten
Regelrmtlge gez. klachten
Bezorgdheid
Qctelet (gerridrt)
Syst. bloeddruk
Dtast. bloeddruk
Senm clplesterol

.35 .32

.27 .3ó

.24 .21

.30 .32

.13 -.03

.01 -.06

.11 .07

.13 .m

10.2r
11.2r
6.8
1.6

16.3r!È
12.7r,
5.5
2.8

.42

.27

.16

.34

.00
-.04
-.03
-.01

.02 .09
-.06 .l7,rrr
-.03 -.07
.04 .23rÍt

-.0s .01

-.06 .07

-.0s .05
-.10k -.03
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Resultatea

De resultaten geven aanleiding om de obJektleve gezondheids-

parameters (gewicht, bloeddruk, en cholesterol) apart te bespre-
ken van de subJektieve stressreakties (psychische klachten,
psychosomatieche klachten, en piekeren).

- Met betrekking tot de zelfgerapporteerde klachten zlJn er
zowel blJ de lagere als biJ de overige funkties aanwiJzingen
dat zíJ versterkt worden door type-A gedrag. Bij de lagere
funkties geldt dit voor drie van de vÍer varlabelen, biJ de

hogere funkties voor twee van de vier.
- BtJ de obJektief gemeten parameters 1lggen de zaken anders.

In vier van de acht gevallen is er een signifikante beïnvloe-
dlng van type-A gedrag door de gezondheldsparameters. Alleen
gewicht wordt belnvloed door type-A gedrag. AnderzlJds zíJn
de korrelatles zeer laag.

In de tabellen 5.12 tot en met 5.17 wordt de analyse van de

etressreakties herhaald voor de komponenten van type-A gedrag:
iongeduldr, rrgedrevenheldr en trwerkbetrokkenheidr.
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Tabel 5.12. &rderlinge relaties trisseÍr de falrtor rorgeórldtr en de stressreak-
ties: uitvoererde firnl«tÍmarissen. ÍJ.: beïrwloeding van xongeduldtr

door de stt€ssrealcties. F?: beïnt loedrlg v€m de stressreakties d@r
tr«rgedtrldrr. De toetslrg i§ gebaseerd oP n - 175 en 1 vrijheidsgraad
bíj de chi-l§adraat

Korrelatles

tl t2 0l Í12 dri-kmdraat

PsychlsdE klachten
Incident. gezcndh. klachten
RegeJrmtige gez. klachten
Bezorgdheld
Qretelet (gewlcht)
Syst. bloeddruk
Dlast. bloeddruk
Senrn ctrolestercl

.21 .19

.18 .05

.14 .12

.t2 .16

.10 .n
-.05 -.05
-.01 -.09
.05 -.09

.20r -.10

.03 -.9+
-.04 .12
.06 .07
.12 .01
.02 -.06

0.00 -.10
-.03 -.05

0.9
0.0
1.1
0.0
0.6
0.1
0.4
2.7

Tabel 5.13. Onderlinge relaties tussen de faktor rcnrgeduldn en de sttessrreak-
ties: trcgere funlcEionaris""n. Í!t: belnvloedirg van itongeduldrr door
de stressrealcEies. 0rr beïÍ§/f&dÍÍA van de stressrrealctÍes door
trcgeduldtr. De toetsin! Ís gebaseerd op n - 225 qr I vrÍjheidsgraad
bij de chi*kcadraat

I(orrelatles

tl t2 01 chí-kmdraat02

PsychisctE klachten
Incident. gezordh. klachten
RegeJrmtige gez. klachten
Bezorgdheid
Qretelet (gesicht)
Syst. bloeddruk
Diast. bloeddruk
Senrn cholesterol

.25 .ló

.t7 .22

.24 .?s

.ls .14

.09 .10
-.01 -.01
.01 .12
. l1 -.09

-.06 .14
.02 .14

-. 10 .33?k

.10 .00
-.02 .01

-.09 .11
.02 .06
.09 .01

0.0
0.4
1.9
0.0

10.2Èr
1.7
1.9
7.3**
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Tabel 5.14. Qderlinge relaties tussen de faktor rgedreventnld'r en de stress-
realcties: uiilrcererde fimktionarissen. [t, : beïrwloeding van "gedre-
venheidrr door de stressrealcties. fl.: beïrfvloeding van de stressreak-
tles door ngedreventridn. De toetslrg is gebaseerd op n - 175 en I
vr{heidsgraad bij de chí-lsndraaÈ

I(orrelaties

tl 
'2

0r 9Z chi-knadraat

Psydrische klachten
Incident. gezodh. klachten
Rege}ÍBtige gez. klachten
Bezorgdtnid
Q:etelet (gewidrt)
Syst. bloeddruk
Dlast. bloeddruk
Senm ctplesterol

.30 .24

.n .03

.21 .30

.25 .20
-.04 .u
-.11 -.04
-.08 -.07
-.02 -.03

.3Qrcr _.17

-.02 .03
. ls .09
.07 .12

-.06 .04
-.02 .00
-.07 .00
-.02 .01

0.0
1.5
0.2
6.5*

14.9à'*
0.5
0.0
0.0

Tabel 5.$. onderlínge relatíes tussen de faktor rrgedre'renheidrr en de stress-
reakties: trcgere firnktionarissen. 0,: beïrwloeding van rgedreven_

heidrr door de stressrealrt,ies. [ir: be:hvloedÍng van de stressreaktÍes
door rrgedreveriteidn. De toetsÍrg- is gebaseerd op n = 225 qt I vrij-
heidsgraad bij de chi-lc*adraat

IbrrelatÍes

tr 
'2

Ílr chi-kradraat02

Psyctriscte kladrten
Incldent. gezmdh. kJ.achten
Regelmtige gez. klachten
BezorgdheÍd
Q:etelet (gersÍcht)
Syst. bloeddruk
Diast. bloeddruk
Senrn cholestercl

.21 .25

. t8 .07

.22 .ls

.14 . 18

.12 .00

.0r .0ó

.10 .02

.12 .01

.04 .22t*
-.12 .20
-.06 .19
.04 .14

-.03 -.05
.07 .00
.03 -.04
.00 .01

9.9at
4.5't
0.5
1.5
5.6*
0.8
0.4
2.6
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Tabe1 5.16. Qrderlírge relatÍes tussen de falctor rrerkbetrold«enheid[ en de

stressrealcies: uitvererde ftrnktionarissen. 0,, beÏrrloeding van
r\mrlóetrdrkenteidr door de stressreakties. pn:'betvloediÍE van de

stressrealrties door \rerlóetrokl«enteÍdx. De tétsing is gebaseerd op

n - 175 en I vrijteldsgraad bij de &i-lcmdraat

I(orrelaties

tI t2 0r F2 chi-lwdraat

Psychische klachten
Incident. gezcrdh. kladÈen
Regelrmtige gez. klachten
Bezorgdheid
Qretelet (gewlcht)
Syst. bloeddruk
Diast. bloeddrul«
Senm ctplestetol

.28 .24

.18 .t2
,14 .38
.28 .36
.00 -.01

-.07 .o2

-.08 .01

-.03 -.06

.10
-.10

.13

-.01
-.06

.08

.13

-.09

.02

.t2

.23*

.28rd.

.03

-.07
-.09

.08

7.1.*
8.}bt

.2
4.Or
1.6
.4

1.1
4.t*

Tabel 5.17. Orderlinge relaties tussen de falÈor tr*erkbetroklrorrhaidir en de

stressreaktÍes: trgere fi.nrlÈionaris".t . 0t: bernvloeding van rrvÈrk-

betrokJ«entnidn door de stressreaktles. -pr: beïm,loedÍng van de

stressreakties door t\rerlÖetrckkentnidtr. Detoetsing is gebaseerd op

n - 2?5 en I vrijheidsgraad bij de chi-l«iuadraat

I(orrelaties

tr t2 01 chi-kvrdraat02

Psychtsche klachten
Incident. gezordh. klachten
Regetmtíge gez. klachten
Bezorgdheid
Qretelet (gerylcht)
Syst. bloeddruk
Díast. bloeddn:k
Senru choLestercl

.n .12

.17 .?3

.18 .13

.25 .23

. ll -.05

.00 -.06

.09 .09

.10 -.01

-.01 .09
-.08 .26r*
.17 -.05
.06 .09
.01 -.06

-.09 .06
.02 .07

-.09 .08

3.7
0.0
0.0
1.4
3.ó
1.6
1.0
1.9
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Resultaten
Gezien het grote aantal gegevens moet bij de interpretatie van

de tabellen de nodige voorzÍchtigheid worden betracht. De resul-
taten kunnen als volgt worden samengevat.

- Geen van de drÍe komponenten vertoont een sÍgnifikante samen-

hang meÈ de objektlef gemeten stressreakties.
- Ook de signifikante relaties met de zelfgerapporteerde klach-

ten zijn gering in aantal, en vormen geen coherent geheel.

- rOngeduldtr wordt versterkt door psychische klachten bij de

lagere funkties, en versterkt zeJ-f de Itregelmatige gezond-

heidsklachtenr bij de overige funkties. rrGedrevenheidrr wordt
versterkt door psychische klachten bij de lagere funkties, en

versterkt zelf de psychische klachten bij de overige funk-
ties. Tenslotte versterkt rrwerkbetrokkenheidrr de IregelmatÍge

gezondheidsklachtenrr en rrbezorgdheidrr bij de lagere funkties,
en de rrincÍdentele gezondheldsklachten[ biJ de overlge funk-
t ies.

Het aantal signifÍkante verbanden is te laag om hier met vo1-
doende zekerheid konklusies aan te verbinden: de kans is te
groot dat het toeval hÍer een grote ro1 speelt.
I{el kan gekonkludeerd worden dat de komponenten minder samenhang

vertonen met de stressreakties dan de algemene type-A schaal.

5.4 Verschillen tussen funkties in de ínvloed van type-A
gedrag

rn deze laatste analyses van dit hoofdstuk zal worden onderzocht
of de verschillen die in het voorafgaande deel zíjn gevonden

tussen effekten bij de lagere en de overige funkties signiflkant
ziJn. Hiervoor zal worden gebruik gemaakt van de in het vooraf-
gaande hoofdstuk beschreven uitbreÍding van de lineaire struk-
tuuranalyse, de rrmultiple groepI analyse. Voor een goed begrip
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van deze analyses zal de analysemethode hier zeer Ín het kort

nogmaals worden herhaald.

In princlpe wordt de analyse voor de wederzlJdse beï.nvloedingen

tussen de afhankelÍJke en de onafhankeliJke variabelen meerdere

tDalen ultgevoerd, éénmaal voor de ultvoerende funktles en één-

maal voor de overlge funktles. Vervolgens wordt nagegaan of de

regresslecoëffÍcÍënt,en in belde groepen hetzelfde zlJn. Er wordt

nlet de veronderstelling geDaakt dat binnen de groepen dezelfde

processen verlopen, behelve met betrekklng tot de relaties die

men explÍcÍet wil onderzoeken. Dit wil zeggen dat blJvoorbeeld

de korrelatie tussen stressor en type-A gedrag op het eerste

meetmoment voor de groePen niet geliJk hoeft te zíjn, evenmin

als de stablllteit ven de varlabelen, het enige dat onderzocht

wordt, 1s of de beÏnvloedingen, uitgedrukt in de regresslecoëf-

ficÍënten, tussen de twee varlabelen op de latere meetmomenten

voor beide groePen hetzelfde zÍjn.
De resultaten van de analyse ziJn vermeld in tabel 5.18 en tabel

5.19.

Tabel 5.18 heeft betrekkÍng op de relatie tussen type-A gedrag

en de stressoren, tabel 5.19 op de relatie tussen type-À gedrag

en de stressreekties. In belde tabellen zíJra zoweL de gegevens

van de over-all type-A score vermeld, a1s die van de subschalen
nOngeduldrr, trGedrevenheidrr, en nlíerkbetrokkenheldtt. Per tabel is

achtereenvolgens vermeld :

- de stressoren;

- de toetsíngsgrootheden van het groepsverschi.l. lJanneer dÍt

verschil slgnifikant is, wll dat zeggèn dat het beïnvloe-

dingsproces 1n belde groepen nlet gelijk is. De toetsings-
grootheld ls een chl-kwadraat grootheÍd met twee vrijheids-
graden. Eèn x*n onder signiftkatie geeft aan dat het groeps-

verschll slgnlfikant is met een alpha van 5Í (krÍtleke ilaar-

de: 6.0), r*ztrr geeft een slgnlflkantie aan van Il (krltleke

waarde; 9.2).
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Tabel 5.18. Signífilentíe van de versctrillen tussen uitverende en oreríge be-
rcepen in beilvloedirg tussen t)?e-A en de stressoren (dri-lniuadraten
rct 2 vríJheidsgraden). De toetsírg is gebaseerd op n - @0

t1rye-A orgeó.tld gedreverdheid rrerk betr.

Rolanbiguïtelt
VerantmrdeliJktEid
Ozerbelastirg
RolkoÍrf1ÍlÈ

2.8
6.8 *

12.2 t
1.1

ll.5 tkt

4.6
7.6 't3.9
0.4

11.9 rt

1.6
L2.4 t*
0.1
0.3
9.3 r"t

3.5
12.3:tk
1.9
1.4
3.4id

Tabel 5.19. Signífíkantie van de versctrillen tussen uit\roerende en orerige b+-
r.oepeÍr in be'Ínvfo€dirg tr.rssen type-A en de stressreakties (*rf_na_
draten ÍÉt 2 \rríJheidsgraden). De toetsírg is gebaseerd op n - 400)

tlpe-A angeduld gedreverrtheid rcr"k betr.

Psychische kladrten
Incident. gezcrth. kl.
Regekratlge gez. klachten
Bezorgdtnid
qretelet (gesicht)
$rct. bloeddnk
Diast. bloeddnrk
Senm ctrolesterol

2.8
1.2

12.3 :t*
0.1
7.9 *

10.6:tÈ
5.0
0.8

9.5 ,hk

1.3
1.4
0.1
1.0
1.0
0.5
0.1

5.5
3.3
0.6
0.2
2.5
4.1
3.6
0.3

0.5
0.3
3.8
4.1
t.1
1.8
1.0
0.6

Resultaten
Allereerst de stressoren. Het aantal signlfikante verschillen is
hler vriJ groot. Bíj de algemene type-A faktor laten de stres_
soren nverantwoordeliJkheidrr, roverbelasting,, en .toekomstonze-

kerheidn een sÍgnifikant groepsverschí1 zÍen. Terugkijkend naar
tabel 5.2 en 5.3 blUkt dat overbelasting bij de lagere funktÍes
versterkt vordt door type-A gedrag, terwiJl bij de overige funk-
ties type-A gedrag verzwakt wordt door overbelastÍng. Type-A
gedrag wordt alleen bíJ de lagere funkties versterkt door rver-
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antwoordelijkheidr'. Alleen blJ de overige funkties neemt type-A

gedrag af onder invloed van toekomstonzekerheid'

zowel de faktor trongeduldn als de faktor rrgedrevenheidrr hebben

een signiflkant groepsverschll met iverantwoordelÍjkheidrr en

Itoekomstonzekerheldr. DÍt wordt veroorzaakt door een sterker

effekt bij de overlge funkties van de mate van verantwoordelijk-

heid op belde faktoren, en eèn komplex effekt blj toekomstonze-

kerheid: bU de lagere funktles nemen de scores van de type-A

komponenten toe wanneer de onzekerheid toeneemt. BiJ de overige

funkties nemen de type-A scores af wanneer de toekomstonzeker-

heíd toeneemt. Bovendlen neemt hier echter de onzekerheld toe

wanneer de xgedrevenheldr toeneemt.

rrlíerkbetrokkenheidtr heeft een slgnifikant groepseffekt met ver-

antwoordeliJkheid. In tabel 5"8 en 5.9 blijkt dat alleen bij de

hogere funktles de werkbetrokkenheid toeneemt wanneer de verant-

woordeliJkheid toeneemt.

Bij de stressreakties is het aantal signifikante verschillen

geringer. Type-A gedrag laat een signiflkant effekt zien met de

regelmatige gezondheldsklachten, de systolische bloeddruk en het

gewicht. Tabel 5.10 en 5.1I laten zlen dat bij de lagere funk-

ties, meer dan biJ de overige funkties, de gezondheidsklachten

versterkt worden door type-A gedrag. Type-A gedrag wordt biJ

lagere funkties sterker bij toename van het gewicht en van de

bloeddruk, t,erwÍJ 1 btJ de overige funkties dlt effekt niet

zichtbaar is. Bovendlen neemt brj de lagere funktles Ín zeer

gerlnge, maar wel signifíkante mate het gewicht toe door tyPe-A

gedrag.

Het entge signiflkante effekt blj de komponenten van type-A

gedrag is dat van gedrevenheid met de psychlsche klachten. In

tabel 5.14 en 5.15 bllJkt dat bij de overige funkties gedreven-

heid psychlsche klachten versterkt, terwijl biJ de lagere funk-

ties gedrevenheid versterkt wordt door psychÍsche klachten.
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5.5 SamenvattÍng en konklusies

De algemene lÍjn in de resultaten kan als volgt worden samenge-

vat. Type-A gedrag komt duÍdeliJk meer voor bij de hogere funk-
ties dan bÍj de lagere. AnderziJds lijkt type-A gedrag meer
gevolgen te hebben bij de lagere funkties. BÍj de lagere funk-
ties versterkt type-A gedrag de stressoren, bij de overige funk_
ties sordt een dergellJk effekt vrijwel niet gevonden.

De drie komponenten van type-A gedrag versterken de stressoren
nÍet, maar worden zelf wel tot op zekere hoogte versterkt door
de stressoren. rype-A gedrag versterkt de stressreakties, zowel.

bíJ de lagere als blJ de overige funkties, doch bi.j de lagere
funktles meer uÍtgesproken. De drie komponenten hangen nÍet op
een konsÍstente manier samen met de stressreakties.

Het is opmerkerijk dat type-A gedrag meer voorkomt in de hogere
funkties, maar meer (negatieve) gevolgen heeft Ín de lagere
funkties. Dlt rijkt er op te wiJzen dat type-À gedrag beter
geïntegreerd is, en dus ook beter op zijn plaats, in de hogere
funkties. De vraag is echter wat de verschillen zíjn in de
werkinhoud dle dit verschÍ1 in effekt veroorzaken. Een belang-
rÍjke voor de hand llggende faktor Ís de mate van autonomie die
de funktÍe met zich mee brengt: in een funktie waarin bijvoor-
beerd de machine bepaalt hoe het werktempo Ís, of waarin langdu-
rige gekoncentreerde aandacht vereÍst Ís, zal een jachtige,
agressieve wÍjze van reageren alleen maar kontraproduktief zijn,
terwijl in een funktie waarin mensen hun eigen werktempo bepalen
type-À gedrag wel voorderig kan zijn. DÍt verklaart nog niet
waardoor bij de overige funkties de mate van type_A gedrag af_
neemt als de overbelasting toeneemt. Dit zou kunnen komen door-
dat type-A gedrag door de hogere funktionaríssen als een wÍjze
van reageren wordt opgevat die selektíef moet worden toegepast:

ll6



als het werktempo te hoog wordt, wordt reflektlef (niet type-A)

gedrag voordellger.
De negatleve gevolgen van type-A gedrag op de stressoren hebben

alleen betrekking op de lagere funktles. HÍerblJ liJkt ook in

één geval zelfversterking van de problemen op te treden: type-A

gedrag versterkt de mate van rolkonfllkt, terwiJl rolkonfltkt de

mate van type-A gedrag ver§terkt.

De resultaten tonen duídeltJk aan dat type-A gedrag de stress-

reakties versterkt, meÈ name biJ de lagere funkties, maar ook

bíj de overige. Dít laat zien dat, wanneer type-A gedrag al een

voordelige víjze van omgaan met problemen is, het in Íeder geval

zijn prijs heeft voor de geesteliJke en IichameliJke gezondheid.

Dit wordt alleen aangetoond vqor de zelfgerapporteerde klachten.

Met betrekking tot de obJektieve klachten liggen de zaken an-

ders. De analyses laten een versterking van type-A gedrag zien

door de obJektieve Parameters. Het is moeilijk hiervoor een

verklarlng te vinden, en het is verleidelijk om dit te zien als

een statistlsche toevalllgheid, temeer daar de korrelaties tus-

sen type-A gedrag en deze klachten zeer laag, en niet konslstent

zÍJn. Voorlopig beschouwen wtJ de resultaten als een indlkatle

dat type-A gedrag Ín ieder geval de objektieve parameters nÍet

be ïnvloedt .

Met betrekklng tot de komponenten van type-A gedrag valt op dat

deze vooral bÍJ de troverlgen funktÍes beïnvloed worden door de

stressoren. Dlt versterkt de lnterpretatie van type-A gedrag a1s

een bepaalde wlJ ze van omgeen met problemen die voor personen ln

hogere funkties weinig negatieve gevolgen heeft. verder vertonen

de komponenten een veel minder sterke samenhang met stressoren

en stressreakties dan de algemene type-A score.

GedeelteltJk zou dit verklaard kunnen worden uit de lagere be-

trouwbaarheld van de subschalen, omdat deze op minder items
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gebaseerd ziJn. AnderziJds vonden Matthe\Ís et a1. (L977 ) dat de

totale type-A schaal we1 hartklachten voorspelde, maar de sub-
schalen niet. De rèsultaten hier zÍJn dus in overeenstemning met

de resultaten van Matthews. ttiJ zijn dan ook van mening dat de

subschalen slechts weÍníg bÍjdragen aan het begrip van het
stressproces.

Tenslotte enkere opmerkingen over de lineaire struktuurmethode
waarvan hÍer gebruik Ís gemaakt. De methode levert interessante
resultaten op. De richtíng van de beïnvloeding wordt op èen

tamelijk konsistente wijze aangegeven, dÍe theoretisch goed te
interpreteren Ís en niet uit de korrelaties zelf afgeleid zou
kunnen worden. De trfitrr van het moder is echter in een te groot
aantar gevallen onvoldoende, met name biJ de reratie tussen
type-A gedrag en de stressoren. Het ís de vraag Ín hoeverre dit
de resultaten beïnvloed heeft. Anderzijds bleek bij ÍnspektÍe
van de resultaten dat ook wanneer de ,fit, onvoldoende was het
verschil tussen voorspelde en empirísche matrix kleÍn was. Het
Ís mogelÍjk dat er t'kruisbeïnvloeding, heeft plaatsgevonden,
waardoor de trfitn verkleind wordt. Dit zov onderzocht kunnen
worden, maar het bleek dat het niet op een betrouwbare wijze
mogeliJk was om zowel de beïnvloeding op hetzerfde moment ars de
kruisbeïnvloeding te toetsen. vandaar dat hier gekozen is voor
een model met snelle beïnvloeding. Een belangrijke verbetering
van het model zou waarschijnlijk bereikt worden wanneer de moge-
lijkheid van gekorrereerde error z'u zíjn opgenomen. ook dit
bleek te grote problemen op te leveren wat betreft de identifi-
ceerbaarheid van het model.
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6. SOCIALE ONDERSTEI'NING EN HET STRESSPROCES

In dit hoofdstuk zal worden onderzocht op welke manieren sociale

ondersteunlng met stressoren en stressreakties samenhangt. Zowel

de opbouw van dÍt hoofdstuk als de analysetechnieken zljn geheel

geliJk aan die van het vorlge hoofdstuk. De gegevens dle in dat

hoofdstuk zlJn vermeld zullen hler dan ook niet meer worden

herhaald. In het eerste deel van dit hoofdstuk zal worden

onderzocht of er verschlllen bestaan tussen de beroepen in de

ervaren mate van sociale ondersteuning. In het tweede deel zal

de onderltnge relatÍe tussen sociale ondersteuning en de stres-

sorèn aan de orde komen, en in het derde deel dle tussen sociale

ondersteunlng en strains (stressreakties). In het vierde deel

zal- onderzocht worden of deze effekten voor de lagere uitvoe-

rende beroepen verschlllen van die bij de overíge beroepen.

6.1 De mate van sociale ondersteunÍng in de diverse funkties

Híer zaL een onderscheid worden gemaakt tussen de ondersteuning

van chefs en dle van kollegars. Het lÍgt voor de hand (zie o.a.

Jackson, 1985) dat ook de oPvang thuis van lnvloed zaL ziJn op

het werkstressProces. Deze zaL hier verder niet aan de orde

komen. De reden hiervoor 1s van praktische aard: de gegevens die

geanalyseerd worden zíJn afkomstig van het YOS-PBGO proJekt (zíe

hoofdstuk 3), en in dit onderzoek is de sociale ondersteunlng

van het thuisfront niet onderzocht.

De twee vormen van soclale ondersteuning werden beide gemeten

aan de hand van vijf vragen. Dezelfde vraag werd twee keer ge-

ste1d, één maal met betrekking tot de steun van de direkte chef,

één maal met betrekklng tot de steun van de kollegars. De vragen

zijn vermeld 1n Marcelissen et al. (1983). Allereerst is onder-

zocht of er verschillen ziJn 1n de mate van soclale ondersteu-
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ning tussen de diverse beroepen. De resultaten van de analyse
zÍJn vermeld in tabel 6.1. fn deze tabel ziJn achtereenvolgens
vermeld:

- De verschillende beroepskategorieën.

- De aantallen personen per beroep.

- De gemiddelde score, en de standaarddeviaties pèr beroeps_
groep op de twee schalen. N.B. Een hoge skore hangt samen met

veel sociale ondersteuning.

- onder de tabel zijn, na de gemiddelden en de standaarddevla-
ties van de totale groep, de èta-kwadraten en de signifikan_
ties hÍervan vermeld. Zoals ar ín het vorige hoofdstuk Ís
vermeld, geeft de ëta-kwadraat de mate van samenhang aan
tussen een kontinue variabele, zoals sociare ondersteuning,
en een nominale, zoals de yerschillende beroepen. De grootte
van de eta-kwadraat ís te vergelijken met het kwadraat van
een korrelatíecoëfficïent. Bovendien ís de èta-kwadraat ge-
lijk aan het percentage van de variantÍe ín de kontinue va-
riabele dat verklaard wordt door groepsverschÍ1Ien.

Tabel 6.1. Csniddelden en stardaardderziaties van sociale onderstetlring door
chef en kollegars

Aantal ltuIp
Csn.

chef }tulp koll.
Std. C€n. Std.

Slecial istische furkties
Ilcgere leídÍngganenden
Adrninistratieve filrkties
Ccrmarc íë1e firnlct, ies
Dienstverlenenle ftrikt.ies
Lager leidinggeverr:len
Uitvoerenden

184
101

308
4L

100

95
587

2.89
3. 18

3.08
3.02
3. 18

3.17
3.00

.68

.52

.53

.59

.56

.50

.U+

3. l7
3.24
3.25
3.24
3.37
3.29
3. 16

.52

.45

.51

.42

.49

.39

.54

Totaal

ëta-kmdraat
sígnificantie

3.04 .60 3.21 .51

.01
,at

.01
,nt
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6.2

Rasultatea

Er ziJn welllswaar sÍgnÍfikante, maar geen grote verschÍllen

tussen de beroepen. De specialisten en de uÍtvoerders ondervin-

den het mlnste steun, zowel van chefs als van kollegars. Het is

verder opvallend dat er konslstente verschillen zlJn tussen de

ondersteunlng door de chefs, en dle door de kollegars: de onder-

steuning van de kollegars is steeds groter dan dle van de chefs

(deze uitspraak ts hier mogelljk, omdat dezelfde vraS,en over de

steun van de chef en over dle van de kollegars zlJn gesteld)'

De kausale relqties tuSSen sociale onderst

chefs en kollegats en de stressoren

Hier zal worden onderzocht of sociale steun en de stressoren met

elkaar samenhangen, en met name of er iets te zeggen valt over

de rlchtlng van de beÏ,nvloeding. HierbiJ za]- worden gebruÍk

gemaakt van het lineaÍre struktuurmodel dat in de voorafgaande

hoofdstukken ls ultgewerkt. Evenals 1n het vorÍge hoofdstuk zal

een onderscheld worden gemaakt tussen de lagere funktles (de

uitvoerende funkties) en de overlge funkties.

De resultaten van de analyse met betrekkÍng tot de steun van de

chef zlJn vermeld ln tabel 6,2 en tabel 6.3. Tabel 6.2 heeft

betrekking op de lagere funktles, tabel 6.3 op de overlge funk-

ties. In de tabellen ztjn achtereenvolgens vermeld:

- De stressoren.

- De korrelatles tussen de stressoren en de ondersteunlng. Dit

zljn de korrelatÍes biJ de drie metingen van de VOS-PBGO pro-

J ekt.

- De regresslecoëfficiënt, behorende bij de mate waarin de

sociale steun belnvl0ed wordt door de stressor. Achter het

regressíecoëfflciënt staet rt indien deze slgnÍfikant van nul

afwiJkt mgt een alfa van 52, en ** met een alfa van lÍ'
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lqlnl 6.2. Qrderlirge relatÍes tussen sociale orderstenrntrg dor de ctef en de
stressoren: uiuroererde firnlcÈianarissen. 13,: belhvloedíÍa van de
cdersteurirg van de chaf door de stressoneïr. Ítr: beïrwloedirg vaÍl
de stressoren door de aËerst.no'ir8 van de chef. BiJ de toetsirg
rcrdt uitgegaan \ftm n - 175 en 4 vriJheÍdsgraden biJ de ctri-l«radraat

De regressÍecoëffÍciënt en de signifikantie behorende biJ de

beïnvloeding van de stressor door de socÍale steun.
De ehi-kwadraat behorende blJ het model a1s geheel: een sig-
niflkante waarde van deze chi-kwadraat met 4 vríJheidsgraden
wil zeggen dat door het struktuurmodel de gevonden korrela-
tíes niet volledig worden beschreven. Zoals vermeld is in
hoofdstuk 5, wordt er ultgegaan van een model waarbiJ de

belnvloeding rrsnelI verloopt: sociale steun en stressoren
beïnvloeden elkaar op hetzelfde moment, en nlet of vrlJwel
niet anderhalf Jaar later. Bovendlen wordt er van uÍtgegaan
dat de relaties op de tweede en de derde metlng nlet van
elkaar verschillen. llanneer de chi-kwadraattoets van het
model a1s geheel een slgnifikante waarde oplevert, is dlt een
aanwiJzing dat er wel een tr.kruisgewlJzen beïnvloedÍng plaats_
vindt, of dat de effekten op beide metingen niet gelijk ziJn.

korrelaties

tr 
'2

t3 0r lr2 chi-loadraat

RolaóiguÍteit
VerantrcordeltJkfEld
Orcrbelastíng
Rollqrflikt
Toekaxtmzel«erheÍd

-.33
.13

-.21
-.39
-.30

-.34
-.01
-.30
-. t6
-.31

-.38
.02

-.t4
-.25
-.17

-.04
-.06

.01

-.20
-.11

-.21,t
-.10
-.33r"t
-.slrst
-.2t*

5.ó
2.6
5.3

.6
6.5
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Tabel ó.3. &rderlirge relatles tus§€n soclale uderstanlrg door de dnf en de

stressoren: orerlge firrÍrÈtonarlssen. p,: belïwloedirg van de qrder-

stanrlrg door de stressor€n. 0r: belrwfoeding van de stressoren door

de qrdersteunfuE. Bij de tetstrg rcrdt uitgegaan van n ' 2E q 4

vriJtcidsgraden bU de &l-tqradraat

korrelaties

tl F2t3r2 0l chi-kqadraat

Rolanbiguïteít -.37 '.47
Veranttoordelijlóeid .02 .04

Orcrbelastirg -.16 -.L2
RollqÉlikt -.33 -.8
Toet«rrstqrzel«ertPld -.26 -.27

-.t6
.01

-,21
-.39
-.07

-.34rst
.07

-.01
-.08
-.27

-.50br
.L2

-.13
-.16
-.08

4.9
10.7'k
6.9
3.1

10.2r

Resultatea

Evenals in het vorige hoofdstuk het geval was, geven de resula-

ten aanleidÍng om een onderscheid te maken tussen de lagere en

de overige funktles.

- BÍj de lagere funktles worden de meeste stressoren verminderd

door ondersteuning van de chef. Dit geldt voor rolambiguï-

telt, overbelasting, rolkonflikt, en toekomsÈonzekerheid'

- BiJ de overige funkties wordt een tweezijdÍg verband met

rolambigulteit gevonden: door ondersteuning van de chef ver-

mindert de mate van rolambiguïteit, en bovendÍen wordt de

mate van ondersteuning beïnvJ.oed door rolambiguÏ.teit. verder

worden er geen signiflkante verbanden gevonden blJ de overige

funktles.

- De rrfitrr van het struktuurmodel is in de meeste gevallen vol-

doende.

samenvattend kan worden gesteld dat er bij de lagere funkties

duldelljke aanwljzingen zÍJn dat socÍa1e ondersteuning het ont-

stean van stressoren tegengaat. Hiervoor zijn veel minder aan-

wiJzingen bij de hogere funktles. RolambÍguïteit 1s een speciaal
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geval: het wordt tegengègaan door steun van

vloed zelf de ondersteunÍng ook,

Tabel 6.4 en ó.5 bevatten de resultaten
betrekking tot de steun van de kollegars.

de chef, maar beïn-

van de analyses met

Tabel ó.4. Qrderllrge relaties tussen sociale crdersta-urirg door de kollegars
en de stressoren: uitvoerende firnlÈionarissen. pr: beïrwloedirg nan
de sta:n door de stressoren. 0r: beïrwroedÍrg van'de stressoren door
de ster:n. BiJ de toetsírg rcrf,t uitgegaan van n - 175 en 4 vrij_
heldsgraden blj de ctrl-tqÈadraat

korrelaties

tr t2 t3 $2 chi-kruadraat01

Rolanbiguïteit
YerantrpordeliJkfEid
Grerbelasting
Rolkotrflilct
Toel«oretqzekerheid

-.22
.09

-.12
-.18
-.20

-.20
.05

-.20
-.27
-.27

-.?5
.00

-.13
-.33
-.08

-.20
-.08
-.10
-.30r*
-.16

-.12
-.11
-.21+r<

-.35rit
-.06

3.1
2.8

10.3:t
8.7
2.9

Tabel 6.5. &rdertínge relatles tussen soclale onderstetrnirg door de kollegars
en de stressoren: overÍge funktlqrarls"*. 0, : beïrwloeding van de
stetn door de stressoren. Ítr: belrwloeding tari de strressoren door de
stann. BÍj de toetsÍng mrrdt uitgeg:um van n - 2?S en 4 vrijheids-
graden bij de chi-t<wadraat

korrelatles

tl'2% Íjl o2 chi-l«ndraat

RolaóiguïteÍt
VeranhrcordeliJlóÉid
Overbelasting
Rolktrrf1Íkt
Toel«oretmzekerheid

-.29
.0s

-.09
-.24
-.23

-.n
-.09
-.08
-.11
-.09

-.25
.03

-.18
-.32
-.07

-.26r<
.01
.03

-.07
-.13

-.20
-.06
-.07
-.02

.03

7.0
14.6:kt
4.4
2.s
9.9È
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Resultaten

- Het aantal signlfikante relaties is hier kleiner dan bij de

steun van de chef, en ziJ ziJn moeÍliJker onder één noemer te

brengen. BÍJ de lagere funktles wordt de mate van rolkonflikt

verminderd door ondersteuning, en wordt bovendien de onder-

steuning verslechterd door rolkonflikt. De mate van overbe-

lasting wordt verminderd door de steun van de kollegars.

- BÍJ de overige funktles wordt slechts één signiflkante rela-

tie gevonden: door rolambiguïteit wordt de steun van de kol-

legars minder.

- De trfit'r van het struktuurmodel ls in acht van de tien geval-

len voldoende.

samenvattend ziJn er enige aanwljzÍngen dat ondersteunÍng van de

kollegars het optreden van stressoren tegengaat, maar dit geldt

slechts voor enkele stressoren. Bovendien heeft rolkonkllkt bii

de lagere funkties een dubbel effekt: het wordt beïnvloed, en

beïnvloedt zelf ook.

De kausale relaties tussen soclale ondersteuning van

chefs en kollesats en de stressreakties

De resultaten van de lineaire struktuuranalyse met betrekkÍng

tot de samenhang tussen de stressreakties en de steun van de

chef zijn vermeld in tabel 6.6 en 6.7.

6.3
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Tabel 6.6. orderlírge rrelatÍes tr:ssen sociale ondersta-urírg door de ctef en de
stressrealcties: uitvoerende fi-rrktíqraris=or. Ílr : beÍrwloeding van de
sta.n door de stressreakties. p.: beïnvloedirg'van de stressrealctÍes
dor de steun. Bij de toetsing' rrcrdt uitgegaan van n = 175 en 4
wijheidsgraden bij de chi-lwad::a;rt

korrelaties

tr t2
% ÍJt Ír2 chÍ-kvadraat

PsyctrÍsche klachten
Irrcident. gezcrth. kl
RegelraÈige gez. kl.
Bezorgdheid
Quetelet (genicht)
Syst. bloeddruk
Diast. bloeddruk
Serun cholesterol

-.34
-.t2
-.L7
-.26

.00

.05

.14

.04

-.20
-.15
-.04
-.16

.00

.01

.13

.06

-.30
-. L7

-. L7

-.33
-.05
-.02
-.02

.00

-.03
-.05

.05

-.09
-.08
-.08

.01

.03

-.07
-.14
*.23*
-.41r"*
-.03
-.02

.15

.02

2.0
4.5
5.5
3.3

35.2rst
3.2
3.7
1.0

Tabel 6.7. onderlilge r:elaties tussen sociale orderster:ning door de chef en de
strressrealcties: orreríge firnktionarÍssen. 0, t belnvIoedíry van de
sterm door de stressreaktÍes. flr: bernvroedifu van de stressreaktÍes
door de steun. Bij de toetsÍn§ rordt uitgega;rn van n = 2?S et 4
vrijheidsgraden bij de chi-lcwadraat

korrelatÍes

tl t2 t3 0r ír2 chi-ki!,adraat

Psychische klachten
Incident. gezodh. kl
Regehatige gez. k1.
Bezorgdheid
Qretelet (gerwÍcht)
Syst. bloeddn:k
Diast. bloeddnrk
Serun cholesterol

-.38
-. t6
-.13
-.37
-.02
-.10

.06

-.02

-.30
-.03
-.14
-.33

.10

.02

-.02
-.02

-.32
-. 18

-. 16

-.40
.04
.09
.08
.02

-.06
.02

-.14
-.0ó

.07

.01

-.03
.00

-.07
.03
.05

-.28rk*
.00

-.03
-.03
-.08

7.7
7.7
5.3
8.9
6.9
7.8
5.5
9.6:t
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Resultaten

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat'

- Er 1s geen samenhang van enlge betekenis tussen de objektleve

gezondheídsparametèrs en de soclale steun. Dit geldt zowel

voor de lagere als voor de overlge funkties'

- zoweL blJ de lagere aIs blJ de overige funktles wordt de mate

van bezorgdheid over elgen funktloneren verminderd door de

steun. Verder worden blJ de lagere funktÍes de regelmatlge

gezondheldsklachten verminderd door de steun.

- De rfltr van het struktuurmodel is in 18 van de 20 gevallen

voldoende.

Er zljn dus enlge aanwiJzingen dat de zelfgerapporteerde stress-

reaktÍes verminderd worden door steun van de chef, met name biJ

de lagere funkÈÍes.

Tabel ó.8 en 6.9 bevatten de resultaten van de analyses met

betrekking tot de steun van de kollegars en de stressreaktles.

Tabel 6.8. 0nderlinge relaties tussen sociale ondersteuning door de kollegars
en de stressreakties: ultvererde fi:nltionaris=ot. 0r: beïrwloedlrg
nan de stanr door de stressrealcties. pr: beihvloedfuA-van de stress-
realcÈtes door de sta.ur. BÍJ de toetsin! trcrdt uitgegaan van n - 175

en 4 vriJheÍdsgraden b1J de chl-lqradraat

korrelaties

tl 
'z

t3 Í,1 chi-londraatlr2

PsychisctE klachten
Incídent. gezdh. kl
Regelrmtíge gez. kl.
Bezorgdhetd
Qretelet (gerfdt)
Syst. bloeddruk
Dlast. bloeddrul«
Senrn ctplesterol

-.25 -.33
-.10 -.01
-. tó -. 14

-.25 -.32
.m -.03
.04 .gl
.01 .05
.01 .09

-.31
-.22
-.14
-.37
-.0l+
-.01
-.02

.07

-.26*
-.L4
-.10
-.34Ji*
-.02

.03

.30r

.03

-.11
-.@
-.18
-.12
-.07
-.07

.07

-.03

2.4
4.3
1.3
2.8
8.7

.8
5.2
3.1

127



Tabel 6.9. Qrderlirge relaties tussen sociale ondersteuning door de kollegars
en de stressrealdies: trcgere furiktionaríssen. pr: beitwloedÍng van
de stanr door de stressreakties. Í163 beïmrloedíÍA^van de stressreak-
ties door de steun. Bij de to.tsid vrcrdt uÍtgeg:uln van n - 225 en 4
vrijtnidsgraden bíj de ctri-kmdraat

korrelaties

tl t2 t3 tll 02 chi-t<mdraat

Psyctrische klachten
Incident. gezcrdh. kl
Regelmatige gez. kl.
Bezorgdheid
Q:etelet (geryidrt)
Syst. bloeddruk
Diast. bloeddn:k
Senm cholesterol

-. 19,t .05
-.14 -.07
-.20r -.01
-.13 -.04
.07 .02
.08 -.09
.00 -.07
.09 -.13

-.37
-.16
-.10
-.33
-.08

.04

.00

-.03

-.27
-.12
-. 15

-.27
.03
.05

-.06
.08

-.34
-.19
-.10
-.35
-.o2

.08

.07

.04

14.3rt
3.0
3.8
7.6
6.8
7.0
2.4
2.2

Resultaten

De resultaten zijn duidelíjk anders dan werd verwacht.

- zowel bij de lagere funkties als bÍJ de overige funktles
wordt tot op zekere hoogte de ondersteuning van de kollegars
beïnv1oed, en we1 verslechterd, door zelfgerapporteerde
stressreakties. Dít geldt voor psychische klachten en be-
zorgdheid bij de lagere funkties, en psychische klachten en
regelmatÍge gezondheidsklachten biJ de overige funktÍes.

- verder neemt de ondersteuning toe bij een verhoging van de
diastolische bloeddruk.

samenvattend kan gesteld worden dat er geen enkele aanwijzÍng is
dat de ondersteuning van de kollegats de stressreaktÍes beïn-
vloedt, hoewel beide we1 gekorreleerd zíjn
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6.4 Verschillen 1n kausale relatles tussen de beroepsgroepen

In deze laatste analyses van dit hoofdstuk zal ondetzocht worden

of de verschillen tussen de lagere en de overige funkties slgnl-

fikant genoemd kunnen worden. De methode dle hÍerbiJ gevolgd

wordt ís dezelfde als Ín het voorafgaande hoofdstuk. De resulta-

ten van de analyses ziJn vermeld in tabel 6.10 (de stressoren)

en 6.ll (de stressreakties). Vermeld zlJn achtereenvolgens:

- de stressoren en stressreakties;

- de toetsingsgrootheden voor resp. de ondersteuning van de

chef en de ondersteuning van de kollegars. Deze toetslngs-

grootheden zijn chÍ-kwadraatgrootheden met 2 vriJheidsgraden.
dr geeft een signiflkantle van 5Í aan (krltleke waarde: 6.0),
*rt een signlfikantie van lU (9.2).

Tabe1 6.10. SigrrifÍIcantie van de versdrillen tussen ultvoererríe en overige be-
roepèn in beïmrloedÍng tussen sociale odersteunirg en de stressoren
(ctri-kmdraten rrct 2 vr§heidsgraden)

Steun chef Steur collega's

Rola$iguïte1t
Verantr,pordeIiJkfefi
Orcrbelastlrg
Roll<qrflil<t
Toel«crctanzekerteÍd

6.9 *
4.3
2.4
6.4 r,
6.9,t

2.5
0.4
2.1
7.4,
0.3
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Tabel 6.11. Signifikantie van de versctrillen tuss€n uihroerende en overlge be-
toepen in beïrrtrloedirg tussen sociale cndersteunirg en de stress-
reakties (ctri-lcmdraten rrct 2 vriJheidsgraden)

Steun def Steun collegars

PsychisctE klachten
Incident. gezodh. k1
Regelrnatlge gez. kl.
Bezorgdheid
Qretelet (gewictrt)
Syst. bloeddruk
Diast. bloeddruk
Senm ctplestercL

0.1
2.3
6.0*
1.1
4.0
0.6
1.ó
1.7

1.9
0.1
1.8
3.1
1.7
0.4
5.0
1.8

Resultaten

- Er zijn groepsverschillen met betrekking tot de relatie tus-
sen enerzljds de stressoren rolambiguïteit, rolkonflÍkt, en

toekomstonzekerheid en anderzijds de steun van de chef. Tabel
6.2 en 6.3 laten zien dat dit samenhangt met de bevinding dat
a11een bíJ de lagere funkties rolkonflikt en toekomstonzeker-
heid beïnvloed worden door de onderst,euning van de chef, en

dat bij de overige funktles de mate van ondersteuning beïn_
vloed wordt door rolambigulteit.

- Het enige signifikante effekt bíj de ondersteuning door de

ko1legals betreft de mate van rolkonflikt. Tabel 6.4 en 6.5
laten zien dat dlt samenhangt met het feit dat rorkonflÍkt
geen signifikant effekt vertoont biJ overige funktÍes, maar
wel bij de lagere funktles.

- Verder is er een signlfikant groepseffekt met betrekking tot
de relatie tussen steun van de chef en de regelmatige gezond-

heidsklachten. Tabel ó.6 en ó.7 laten zien dat alleen bij de

lagere funkties de regelmatige gezondheldsklachten minder
worden biJ steun van de chef.
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Samenvattend geeft ook

rel.atles biJ de lagere

funkt ies.

deze analyse enige aanwijzlngen dat de

funkties sterker zlJn dan btJ de overige

6.5 SamenvattÍn8 en konklusies

Hoewel sommige detalls van de resultaten moeiliJk te lnterprete-

ren zíjnr ls de algemene ltJn tamellJk duidellJk. Allereerst

z|!n èr vrlj duidellJke verschillen ln de resultaten bU de

lagere funktles en dÍe biJ de overíge funktles. Deze verschillen

berelken nlet altljd een slgniflkant nlveau, maar er worden ln

het algemeen veel meer slgnifikante verbanden aangetroffen blJ

de lagere funktles dan biJ dq overÍge funkties. Een vergeliJk-

baar verschll wordt er gevonden tuet betrekking tot de steun van

de chef en de steun van kollegars. De stressoren worden 1n be-

langrijke mate tegengegaan door steun van de chef, en in mindere

mate door steun van kollegars.
De zelfgerapporteerde stressreaktles worden tegengegaan door

stèun van de chef. Een dergelÍJk effekt werd niet aangetoond met

betrekklng tot de steun van kollegars: hlerbÍJ wordt de steun

zelf beïnvloed door de stressreakties. In een drietal gevallen

werd bovendien gevonden dat de mate van ondersteuning beïnvloed

wordt door de stressoren: de steun van de chef en van kollegars

wordt blJ de overige funktles beÏnvloed door rolambiguÏteít, de

steun van de kollegats wordt bÍJ de lagere funkties belnvloed

door rolkonflikt.

Deze resulteten betekenen zowel een bevestigíng als een nuance-

ring van de ro1 van socíale steun in het stressproces. Met name

dé steun van de chef heeft een duideliJk effekt, en wel over het

algemeen in de verwachte rlchting. Dit geldt in veel mindere

mate voor de steun van de kollegars: er ziJn Juist enige aanwiJ-
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zÍngen dat de steun van kollegars minder wordt bÍJ toename van

de stressreaktles.
Het feit dat gevonden werd dat de beschermende invloed van de

steun van kollegars veel minder is dan die van de chef, is een

opvallend verschll met o.a. het onderzoek van LaRocco et a1.
(1980). Het is verleidelijk om dlt te zien als een verschll
tussen de Arnerikaanse arbeidskultuur en de Europese (I{innubst et
a1., 1982), maar alvorens een dergelijke konklusie getrokken kan

worden zullen meer gegevens noodzakeliJk zlJn.
Dit geldt in nog sterkere mate voor de bevinding dat de steun
van kollegars beïnvloed werd door de stressreakties. Deze bevin-
ding is zonder meer onverwacht. Iíanneer dit effekt echter in
volgend onderzoek bevestigd wordt, is het een belangrijk gege_

ven: tevredenheid met de onderlínge relatÍes tussen kollegars
wordt dan in sterke mate beïnvloed door de psychische gezond-
heid, meer dan dat zíj zeLf de gezondheÍd beïnvloedt.
De twee centrale varÍabelen in de rolstressbenadering, rolambi-
guïteit en rolkonflikt zijn beide van lnvloed op de mate van
steun. AnderziJds is deze invloed voor de lagere funkties anders
dan voor de overige funkties: bÍj de overige funkties Ís vooral
de ambÍguïteÍt van Ínvloed, bÍj de lagere funktÍes vooral de
mate van rorkonflikt. Dit is ln overeenstemmÍng met de suggestie
die 1n het vorige hoofdstuk werd gedaan dat een belangrijk ver-
schil tussen de lagere en de overige funktÍes de mate van vriJ-
heid van handelen is: bij de ragere funkties is deze vrijheid
van handelen zodanig gering, dat de kans op rolambÍguïteit klein
is. Anderzijds zou rolkonfrikt voor de lagere funkties we1 een
berangrÍJkere faktor kunnen zijn. llanneer de taak vast voor-
geschreven wordt is de kans op konflikten duidelijk aanwezig.
DÍt geldt zowel voor konflikten tussen eigen waarden en normen

en die van het bedrijf ars voor konflikten tussen superieuren.
De kans op onduidelijkheid Ís veel minder groot.
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Er werden veel meer verbanden gevonden biJ de lagere funktles

dan blJ de overíge funktles. Hetzelfde werd in het vorlge hoofd-

stuk gevonden met betrekklng tot type-A gedrag. Het bevestigt

andermaal dat organisatiestre§a allermlnst een nmanagerskwaalil

ls. De onderlÍnge verstandhoudíng Is van het grootste belang,

vooral btJ lagere werknemers waarbiJ de werklnhoud vaak minder

bevrediging biedt.
Tenslotte een enkele opmerkinS over de gevolgde lineaire struk-

tuurmethode. Deze liJkt hÍer beter te voldoen dan 1n het voor-

afgaande hoofdstuk over type-A gedrag: de rrfitrr van het struk-

tuurmodel 1s over het algemeen voldoende. Het is hler niet ge-

heel duÍdel1jk waar dlt verschil door veroorzaakt wordt. Moge-

lijk 1s hler de hoge korrelatle tussen opeenvoJ.gende type-A

metingen op van invloed.
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7.

7.1

TYPE-À GEDRAG EN SOCIALE ONDERSTEI'NING ALS MODERATOREN

VAN HET STRESSPROCES

InIe íd ing

zoals in eerdere hoofdstukken al is vermeld is een moderator een

variabere die van lnvloed is op de relatie tussen andere varia-
belen. In het Mlchiganmodel hebben type-A gedrag en de soclale
ondersteuning op diverse relaties een modererende invloed: op de

relatie tussen stressoren en psychísche stressreakties, en op de

relatie tussen psychische stressreakties en lichamerijk dísfunk-
tioneren. In dít hoofdstuk zulIen beide worden onderzocht.
Met betrekking tot type-A gedrag wordt verwacht dat hierdoor het
stressproces wordt versterkt. A-typen zijn zowel in lichamelijk
a1s in geesteliJk opzicht reaktiever. Dit betekent dat er een
grotere kans zou bestaan dat bij A-typen stressoren tot stress-
reakties zu1len 1eÍden dan bij B-typen. ook zurlen psychische
stressreaktÍes met een grotere kans tot lichamelijke problemen
leiden. Bovendien zal type-A gedrag vaak geen effektieve manier
zíjn om soclale problemen op te lossen. Hierdoor zulren proble-
men langer bliJven bestaan, en ook dit zal de gevolgen van zowel
stressoren als psychische stressreakties versterken.
Met betrekklng tot de socíare ondersÈeunÍng door chefs en kolLe-
gats wordt verwacht dat hlerdoor het stressproces afgeremd
wordt. socÍale steun zal leiden tot mlnder langdurige werkpro-
blemen. Hierdoor zul1en stressoren, ars zíj aL optreden, eerder
worden opgelost en 1s het minder waarschi.Jnlijk dat zij tot
stressreaktÍes zullen IeÍden. Bovendien is om dezelfde redenen
de kans kleiner dat psychische stressreakties tot lichamelljke
klachten zu1len leiden.
De leidraad in deze studie is dat de ínvloed van sociale onder-
steuning en type-A gedrag afhankelÍjk is van de mate waarin
beÍde zlJn geïntegreerd in de werksituatie. om deze reden zar
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hler worden onderzocht of het modererende effekt voor verschÍ1-

lende beroepsgroepen gellJk ls. De beroepsgroep zal met andere

woorden als een rrtweede orde moderatorx worden beschouwd: een

faktor dte van invloed 1s oP het modererende effekt van een

andere faktor.
De periode tussen de eerste meting en de derde metlng 1s drie
jaar. MogeliJkerwijs Ís deze perlode te lang om een sterk effekt

te vinden. vandaar dat in de laatste sektle de relatie tussen de

eerste en de tweede metlng, en de cross-sektlonele relaties biJ

de eerste meting zullen worden onderzocht.

7.2 Methode

De moderator effekten ziJn getoetst door middel van regressie

analyse van lnteraktle termen (Arnold, L982; Iíinnubst et 41.,

1982, 1984), en wel met behulp van de methode dle volgens Cohen

en tlíl1s (1985) de enige werkeliJk prospektieve methode is (zte

hoofdstuk 4). De geanalyseerde Segevens ziJn afkomstig van de

eerste en de derde meting van het VOS-PBGO proJekt.

De reden dat hier voor een andere analysemethode is gekozen dan

ín de voorafgaande hoofdstukken is als volgt. De vraagstelllng
1n díe hoofdstukken, namelljk wederzijdse beïnvloeding, is tot
op heden nog nauweliJks onderzocht en laat zich het eenvoudigst

bestuderen m.b.v. LISREL-technieken. De vraagstellíng van het

moderatoreffekt maakt het mogeliJk om gebruik te maken van
rrkonventione1er methoden (zie hoofdstuk 4). Vergeleken met een

LlSREl-benadering, dle eveneens mogeliJk was geweest, heeft de

regresssiemethode als voordeel dat vergelÍJking van resultaten

met andere studles mogelijk is, terwiJl de analyse eenvoudíger

1s. Overigens is ln hoofdstuk 4 vermeld dat beide methoden te-

ruggaan op hetzelfde llnealre model.
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De analyse verloopt 1n een drietal stappen (z1e tabel 7.1). In

de eerste stap wordt de regressle berekend van de stressreaktle

op tÍJdstlp 3 op stressoren, moderatoren, funktle en lnteraktie

tuBsen funktie en stressroren van tlJdstip l, waarbiJ de stress-

reaktie op tíJdstÍp I als coveriaat wordt meegenomen. In de

tweede stap worden de interaktietermen tussen stressoren en de

moderatoren type-A gedrag of sociale ondersteunlng (eerste me-

ting) aan de regressie toegevoegd. lIanneer er een modererend

effekt bestaat tussen stressoren en stressreakties zullen deze

lnteraktietermèn een slgnlflkante biJdrage leveren. In de derde

stap wordt de tweede orde interakties toegevoegd: de interaktie

tussen stressoren, type-A gedrag en de funktle. Iíanneer de mode-

ratoren voor de verschlllende funkties een verschillende lnvloed

hebben, zal- deze tweede orde lnteraktie een signlfikante verbe-

tertng van de voorspelllng opleveren.

De lnteraktle 1s berekend als het produkt van twee variabelen.

Íer voorkomlng van multl-colIinaríteit ziJn de varíabelen aller-

eerst gestandaardiseerd oP een gemiddelde van 0 en een stan-

daarddeviatíe van I (zie hoofdstuk 4).

Voor iedere afhankelÍJke variabele is een afzonderliJke analyse

ultgevoerd met alle onafhankellJke varÍabelen tegelljkerttJd als

voorspellers. I{anneer de interaktÍe een signlfikante biJdrage

leverde, werd aan de hand van de regresslecoëffíciënten nagegaen

door welke stressoren deze slgnifÍkante interaktie veroorzaakt

werd. Om na te gaan hoe groot het effekt was werd vervolgens de

totale groeP in subgroePen oPgèspl1tst.
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7.3 Resultaten

7.3.1 Type-A gedrag als moderator van het stressproces

Evenals 1n de vorÍge hoofdstukken is de analyse voor acht
stressreakties uitgevoerd: vier zelfgerapporteerde stressreak-
tles (psychische klachten, bezorgdheÍd over eÍgen funktioneren,
incidentele psychosomatÍsche klachten en regelmatig terugkerende
psychosomatische klachten), en vÍer objektief gemeten gezond-
heidsrisikots (serum cholesterol, lichaamsgewÍcht, systolische
bloeddruk en diastolische bloeddruk). De vijf stressoren waren:
verantwoordelijkheid, overbelastíng, toekomstonzekerheÍd, rolam-
biguïteit en rolkonflíkt.
om wÍ1le van de overzichteliJkheid zijn hier aIleen de sÍgnÍ-
fÍkante ÍnteraktÍes vermeld. De volledige resultaten zijn ver-
meld in appendix la.
Tabel 7.2 bevat de signÍfikante Ínteraktie bij de voorspelling
van de acht stressreakties door de stressoren.

Tabel 7.2. signífilGde Ínterakties tussen type-A gdrag en de stressoren bij
de voorspellÍng van de stressreakties.
I: toenanrg gelmadrateerde mrJ.tiple korrelatie.
II: F raarde rret df, - 5 en df, - 947 (eerste orrle interaktie) of
942 (teÈede orde iaïerakÈíe) L

II

BezorgdheÍd <-_
Liduasgericht <_-

* I)'pe-A .0I4
tt tne-A * ft:rrktie .018

Stressoren
Stressorren

2.78r<
9. l7r§*

Het brijkt dat van de zestien interakties (acht eerste orde
interaktíes en acht tweede orde interakties) er slechts tweè
signifÍkant zijn. Dit is nauwelÍJks meer dan op basis van toeval
te verwachten was. Toch is nagegaan waardoor de signifikante
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releties veroorzaakt werden. HierbiJ bliJkt dat biJ rbezorgd-

heldi alleen de lnteraktie met de stressor nverantwoordelíJk-

heldr een slgniflkante lnteraktle levert, en bÍJ het gewicht de

lnteraktíe met de stresaor iltoekomstonzekerheidr. Om na te Saan

op welke manier de relatle gemodereerd wordt Ís de totale groep

ln tweeën (voor de eerste orde lnteraktie blJ bezorgdheid) of in

vieren (voor de tweede orde lnteraktte bU het gewícht) ver-

deeld. vervolgens ls per groep een eenvoudige regressieanalyse

uitgevoerd, met de stressoren als voorspellers, en de stressre-

akties (en btj de eerste orde interaktie de funktie) als covarl-

aat. De gestandaardÍseerde regressÍecoëfficiënten, uÍtgesplltst

per groep, staan vermeld in tabel 7.3.

Het bllJkt dat biJ A-typen een hoge mate van verantwoordeliJk-

held letdt tot (enigszins) hogere mate van bezorgdheld over

elgen funtioneren, terwijl biJ B-typen geen effekt optreedt. Met

betrekking tot het llchaamsgewlcht en toekomstonzekerheid ligt

de zaak vrijwel hetzelfde: zowel biJ de lagere funktÍes als bij

de overige funkties worden A-typen ieÈs zwaarder blJ toekomst-

onzekerheld, bfj B-typen wordt geen effekt gevonden. Het effekt

is het sterkst blJ de overige funktles.
Ook verantwoordelijkheid en rolkonflikt leten een signiflkante

ínteraktíe z1en, maar de richting ís moe11ljk interpreteerbaar.

Tabel 7.3. Ultsplitsírg naar tSpe-A en firnktie van de voorspellirg van de

stressrreakties door de stressoreÍr

A-typen B-typeÍt

Bezorgdtcid 1- eB1z1f,561dg1ijltteid

Lidraaregevicht <-
Llduaregerrldt <-
Lictuaegewicht <-_

Ioekcrstanzekertnid .03
Verantmrdeltjktnid -.05
Rolkonflikt -.07

.12

Iagere ftmktíes
Ats Over.

.00
-.06

.o7

-.01

Grerige funl«ties
Ars Orcr.

.08 .00
-.08 -.14
-.06 -.03
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Vervolgens is onderzocht of de relatie tussen de psychische

stressreakties, geoperationaliseerd als de zelfgerapporteerde
klachten, en de obJektÍeve gezondheÍdsklachten gemodereerd wordt
door type-A gedrag. De volledige resultaten staan vermeld in
appendix lb. Van de acht interakties (vier eerste orde en vier
tweede orde interakties) zíJn er twee sÍgnifÍkant. Deze zÍjn
vermeld in tabel 7.4. De volledige resultaten zijn vermeld in
appendÍx lb.

Tabe1 7.4: Signifikante interalt,Íe tussen
stressrealcties bij de vmrspellirg
I! toeDaÍE gels*adrateerde mrltiple
II: F waarrte ret df, - 4 en df2 =

orde)

t5pe-A gedrag en de psyctrlscte
van de objektierrc stressrealctÍes.
korrelatie.
950 (eerste orde) of 94ó (treede

II

Liduaregwicht <--
Lichaaregewicht 1-

stressrealcties * trce-A
stressrealct * tpe-A * fi:nktie

.007 4.67r*

.005 3.4ódat

Psych.
Psych.

Het blíjkt dat type-A gedrag alleen een modererend effekt heeft
op de relatie tussen psychlsche stressreakties en lichaamsge-
wicht. rnspektie van de resultaten laat zien dat alreen de in-
teraktie met de incÍdentere gezondheidsklachten psychische
klachten en bezorgdheld slgnifikant van nul afwiJkt. rn tabel
7.5 is een opsplítsing gemaakt tussen A-typen en overigen en
tussen lagere en hogere funktÍes, om de richting van het mode-

ratoreffekt te onderzoeken. Gegeven zijn de gestandaardlseerde
regress íecoëff Íc iënten.
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Tabel 7.5. UitgesPlltsÍrg
stressreakties

Ítaar tlpe-A van de vrcrspelliry van de obJel«tleve

door de psydrische stressreakties

Iagere
Ars

fi.urkties
Over.

Overige
Ars

firnlcties
Over.

Lichaarsgevri&t <-
Liduasgaidt <-
Licluacgetcidtt <-

Bezorgdheid
Psyó. kl
Incidentele gez.

kladten

.06

.10

.04

.05

.03

-.08

.06 -.13
-.08 .08
.06 -.02

Het is moeiliJk hier een algemene lijn te ontdekken. De sterkte

van het verband is bovendlen uiterst gering. llel is duidelÍjk

dat het líchaamsgewicht als enige ín een zekere mate voorspeld

wordt. Hierop zal later nog worden teruggekomen.

7.3.2 Sociale ondersteuning aIs moderator van het stressproces

De regressle-analyses zullen hier worden herhaald voor sociale

ondersteuning door chefs en kollegats. Ook hierbiJ ziJn zowel de

eerste orde interakties (ondersteuning a1s moderator) a1s de

tweede orde ínterakties (d.w.z. een verschll ín moderatoreffekt

tussen lagere funktles en de overlge funkties) getoetst.

Het effekt van sociale ondersteuning door chefs en door kolle-

gars is afzonderliJk getoetst. Allereerst het modererend effekt

op de relatle Èussen stressoren en de acht stressreaktíes. De

volledlge resultaten ziJn vermeld in appendix lc en le. De sig-

nlfikante relatÍes zijn vermeld in tabel 7.6. De tabellen hebben

zowel betrekking op de ondersteuning van chefs als die van kol-

lega I s.
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Tabel 7.6: Signifilante ínteralcties tussen sociale orrlerster-nrirg en de stresso-
ren bíj de voorspellírg van de stressrealcties.
I: toenane gekvndrateerde mlltiple korrelatie.
If : F tuaarde rct df, - 5; tr2 - 947 (eerste orde) of 942 (t\Èede
orde)

II

Irrcident. gez. kl <- strcssoren * steun chef
Psych. klachten <-* str€ssoren * stetm ctEf :t funlctie
Syst. bloeddruk <- stnessoren * steun chef ?r fi:nktie

.011

.010

.m9

2.51 :t
2.23 r<

2.34 )t

ook hÍer blijkt het aantar signifikante moderatoren uiterst
gering. van de zestien interaktietermen bij de steun van de chef
zÍjn er drie signifikant. Geen enkele van de zestien interaktie-
termen biJ de steun van kollegars is signifikant. om de richtíng
van de moderatoren te onderzoeken is in taber 7.7 voor de sÍgni-
fikante ínterakties een opsplÍtsing gemaakt naar de matè van
steun en (bij signifikante tweede orde interaktie) de funktÍe.

Taber 7.7. uitsplitsing naar trcge en rage ondersteunÍng door de chefrs en firnk_
tie van de voorspellÍng van de stressreaktÍes door de stressoren

ïege steun Ibge steun

Irrcident. gez. kI <_- RolanbiguïteÍt .03 -.02

ïrgere fr:nlcties
Trge steun Fbge steun

Overige fi:nlcties
Trge steun }Icge steun

Esych.
SYst.

[1-_

bloeddruk
Rolkonflikt
<- Rolarö.

-.04
.03

.06

-.11
-. L2

-.o4
-.07

.07

Gezien het zeer geringe aantal signifikante relatÍes liJkt een
inhoudelijke lnterpretatie niet verantwoord.
Tenslotte is nog nagegaan of socÍale ondersteuning de relatie
tussen psychische stressreaktÍes en ríchamelijke stressreakties
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moderèert. De enlge slgnlflkante interaktie is vermeld in tabel

7.8, terwijl de volledlge resultaten zijn vermeld in appendix lf

en lf. Alleen de tweede orde lnteraktie van de hulp van kolle-

gars blJ de voorspelllng van het llchaamsgewÍcht blijkt signtfi-

kant. In tabel 7.9 is een ultsplltsing gemaakt naar funktle en

mate van steun om de richtlng van de moderatoren te onderzoeken.

Tabel 7.8. Sipifikante interaktle tlrssen socÍale onderster.nrlng en de peychÍ-

sche stressreakt,les b1J de voorspellirg van de lictarel1Jke stress-
realrties.
I: toenare gelondrateerde rnrltiple korrelatle.
rr: F warde net dft - 4 en df2 - 950 (eerste orde) of 94ó (tt'leede

orde)

II

LÍclraarg*iclrt <- psyctr. stress reakties * tulp dnf .00ó 3.86rht

Tabel 7.9. Uitsplitsirg naar tnge en lage ondersteunÍng door de chef van de

voorspeUiÍA van de stressreakties door de stressoren

Iloge steun Iage stann

Liclraaregevtdt <- Bezorgdheid -.04 .05

Ook hler ls het verband Ín de

zÍnvoIle lnterpretatle mogeliJk

diverse groepen te kleln om een

te maken.
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7.3.3 Modererend effekt van type-A gedrag op de relatíe tussen
de eerste en de tweede meting, en tussen de gegevens van
de eerste meting onderling

De resurtaten van de voorafgaande analyses kunnen slechts te-
leursteLlend worden genoemd: het aantal signífikante relatÍes is
niet of nauwelÍJks hoger dan op basis van toeval zou kunnen
worden verwacht, en wanneer er ar een signÍfÍkante relatíe werd
gevonden is de sterkte van het verband zeer gering.
Een mogelÍJke verkrarÍng hiervoor is dat de periode tussen de

eerste en de derde metíng te lang zou kunnen zljn. Een signifÍ-
kant verband zal alleen maar worden gevonden iranneer de korrela-
tie tussen de opeenvolgende metingen niet te laag is (van Baste-
laer & Van Beers, L982i Rogoga, Lglg). Om deze reden zal hier
worden onderzocht of de voorspelling Ín belangrijke mate beter
wordt wanneer de gegevens van de tweede meting als te voorspel-
len grootheden worden genomen. De periode tussen de metingen is
dan anderhalf jaar. Anderzljds is het aantal personen dat aan
beide metÍngen heeft deelgenomen veel kleiner: slechts 402 in
plaats van 965.

omdat het hier slechts een exproratieve analyse betreft Ís de
analyse uÍtgevoerd voor slechts één moderator, en weI type_A
gedrag. Geanalyseerd is zowel de relatie tussen stressoren en
stressreakties, als dÍe tussen psychische stressreakties en
lichamelijke stressreaktles uitgevoerd. Dit betekent dat er 24

lnterakties getoetst zíJn: 12 eerste orde interakties (g stress-
reakties worden voorspeld door de stressoren,4 lichameliJke
stressreakties worden voorspeld door de psychÍsche stressreak-
ties), en 12 tweede orde interakties. Het blijkt dat van deze 24

interaktÍes er vÍjf signifikant zijn. Deze vijf. zijn weergegeven
in tabel 7.10.
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Tabel 7.10. SÍgniflkante ínteraltÍes van type-A gedrag bij de voorspelllng van

de stressrealcties van de ttleede retirrg van tEt \,s-PBcD proJelrt.

I : toenare gelm.adrateerde nultiple korrelatie'
II: F waarde net df' = 5 (stressoren), 4 (psychisctn stress reak-

ties) en ff" - 384 Cstressoren eerste orde ínteralcEie), 379 (stres-
soren trreede'orde lnteraktle), 387 (stressreakties, eerste orde iIts
ÈeraktÍe), of 383 (stressoren, ttÉede orde lnteraltie)

II

Regelrmtige gez.
Liclraarsgeslcttt
Lichaesg€ntlcht
Lichaarg*lcht
Lichaasg*lcht

kl. <- Stressoren * qpe-A .039

<-Stressoren * tJDe-A gedrag .008

<-Stressoren * trce-A gedragrcfrrÍ«tie .018

<-Psych. stressrealcties * tJDe-A .008

<-Psyctr. stressreakt. * type-A rr f'r:nlct,ie .029

2.85 lt
2.39 t
6.04 ,!t
2.55 zt

11. 15 ,"t

Hieruít kan worden gekonkludeerd dat bij halvering van het

tíjdsinterval de voorspelllng slechts weinlg verbetert: biJ de

voorspelling van de derde metlng werden vÍer sÍgnÍflkante inter-

akties gevonden.

De teleurstellende resultaten lijken dus niet toe te schrijven

aan een te lenge tlJdspertode tussen belde metingen.

Nu ziJn de meeste onderzoeken die modèrator effekten aantoonden

in het verleden uitgegaan van de resultaten van cross-sektlonele

onderzoeken. De vraag ls wat de resultaten zouden zlJn geweest

wanneer dlt hler ook het geval zou zijn geweest. 0m deze reden

is een cross-sektionele regressieanalyse ultgevoerd op de gege-

vens van de eerste meting van het vos-PBGO proJekt (n=2034). De

analyse verloopt dan in een tweetal stappen. In de eerste §tap

worden de dÍrekte effekten (type-A gedrag en funktie) berekend.

In de tweede stap worden de regressÍetermen toegevoegd. De sig-

nlftkante interakties ziJn vermeld in tabel 7.11. Met nadruk

wijzen wiJ er op dat, Juist ln het licht van voorafgaande nega-

tteve prospektieve resultaten, een signifikante relatÍe niet

geinterpreteerd mag worden als een signifikante kausale relatie.
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Ook hier is het aantal getoetste ínteraktÍes 24 (zíe het vooraf-
gaande ) .

Uit tabel 7.11 blijkt dat het totaal aantal signifikante rela-
ties gerlng blijft: 5 van de 24. Opvallend hierbij 1s dat biJ de

voorspellÍng van de lichamelijk stressreakÈies geen signifikante
moderatoren gevonden worden, maar dat van de 8 interakties biJ
de voorspelling van de 4 psychische stressreakties door de

stressoren er 5 signifikant zlJn. Dit komt overeen met de bevin-
ding van tíÍnnubst et al. (1984), en Orpen (1982). I{ij benadruk-
ken nogmaals dat dit niet als een kausaal verband gezien kan

worden.

Tabel 7.11. SignífíJ<ante ÍnteralGies van tlpe-A gedrag bij de voorspellíng van
de stressreakties van de eerste retirg van tet \GPts@ projekt.I:
toenae gelsadrateerde mrltiple korrrelatÍe. II: F rpaarde rrct dfl - 5
en df, - 2Ol2 tot 2020

]I

Psyctrisctc klachten
Psychische klachten
Irrcidentele gez. k1.
Regelmtige gez. kl.
Bezorgdtnid

Stressoren * t)pe-A
Stressoren * tlpe-A
Stressoren * t)pe-A
Stressoren * true-A
stressor€n ,t trce-A

.011 4.22 t*

.006 2.34 t

.008 2.74 r<

.OzL 6.86 ,'*

.016 6.15 ,uí

gedrag
* firnlctie
:t firnktie
gdrag
gedrag

7.4 Konklusles en dlskussÍe

In dit hoofdstuk werden de modererende effekten van type-A ge-
drag en van sociale ondersteuning onderzocht. Over het algemeen

moet gekonkludeerd worden dat de resultaten negatief zijn: in
verreweg het grootste aantal gevallen werd geen modererend ef-
fekt aangetoond. Voor zover er wel signifikante effekten beston-
den, was het verband zeer gering, en de richting niet konsi-
stent. Ook werden er weinig verschillen tussen funkties gevon-
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den. Nadere lnspektle van de resultaten leert dat de negatieve

resultaten veroorzaakt werden doordat de stre§soren onder geen

van de omstandigheden een duÍdeIljk effekt hadden op de stress-

reaktles, vandaar dat dÍt effekt ook nlet gemodereerd kon wor-

den.

voor deze negatieve resultaten zouden tenminste drie mogelijke

verklaringen kunnen sorden aangevoerd. Ten eerste is het moge-

lijk dat de analysemethode nlet krachtig genoeg ls om bestaande

effekten aan te tonen. BiJ de gebruikte regressiemethode werden

de lnteraktievariabelen per blok aan de analyse toegevoegd, en

wanneer sornmige stressoren wel, en andere nÍet gemodereerd wor-

den kunnen hierdoor bestaande effekten rrondergesneeuwdrr worden

(Ganster et al., 1986). Deze verklaring lijkt hier niet te vol-

doen. Het aantal personen waaroP de analyse gebaseerd is ls

zodanlg groot (ongeveer 1000) dat ook zeer kleine effekten slg-

nifikant zullen worden. Eerder bestaat het gevaar dat aan zeer

kleine, nlet ter zake doende maar wel signifikante verbanden te

veel waarde wordt gehecht. Dit 1s ook de reden \raarom hier nlet

dlep op de weinige wel slgnlfikante verbanden ls ingegaan.

De tweede mogeliJke verklarlng ls dat het interval tussen de

metingen zo lang is dat er zÍch veranderÍngen hebben voorgedaan

die de effekten hebben doen verdwiJnen (Van Bastelaer & Van

Beers, L982; Rogosa, f979). Tegen deze verklaring spreekt dat

verkorting van de periode tot anderhalf jaar de voorspelling

niet aanzienliJk verbeterde. ook de cross-sektionele verbanden

waren nlet duideliJk beter. Het is natuurlÍJk mogelljk dat ook

anderhalf Jaar nog te lang is, terwlJl toch een longitudinaal

desígn vereist is. In dat geval zou de periode tussen nul en

anderhalf Jaar moeten 1Íggen. llanneer de metlngen elkaar echter

zo snel opvolgen bestaat de kans dat de korrel'atie tussen de

twee opeenvolgende metingen zeet hoog wordt, zodat er geen

sprake meer ls van een longitudinaal design met onafhankeliJke

metingen. Bovendlen zal, wanneer de twee metingen van de stress-
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reakties hoog gekorreleerd ziJn, ook het voorspellend vermogen

kleiner worden (Rogosa, r979). tÍil men dus middels longitudinaal
onderzoek kausare relaties ontrafelen, dan kan het interval nlet
te kort gekozen worden.

De derde nogellJke verklarÍng is dat de onderzochte stressoren
geen stressoren van belang zijn voor de onderzochte groep. Deze

mogelÍjkheid heeft het meeste konsekwentÍes voor de stresstheo-

,.": 
Hierop za1 in het laatste hoofdstuk nog worden teruggeko_

De laatste analyses laten zien dat biJ eèn cross-sektíoneel
deslgn het effekt van stressoren wer gemodereerd wordt. zoars
echter eerder ls opgemerkt kan hierblj niet de richtíng van de
beïnvloeding worden bepaald. Naar onze mening wordt hierdoor
bevestlgd daÈ cross-sektÍonele korrelatles niet geïnterpreteerd
mogen worden als kausale verbanden, en dat eerdere resultaten
met de nodige voorzÍchtigheid bekeken dÍenen te worden.
Het overgrote deel van het onderzoek naar rolstress is cross-
sektioneer van aard (House et a1., l986) (een uitzondering vormt
Howard et aI., (1986b)). Dlt werpt de vraag op in hoeverre eer-
dere bevindingen nlet verklaard kunnen worden uÍt een beïnvloe-
ding van de stressoren door de stressreaktíes, of uit gekorre-
Ieerde error.

Een opvallend aspekt is nog dat de enige relatie dÍe brj de
prospektieve analyses in een groot aantal malen gemodereerd
wordt die tussen de stressoren en het gewicht is. De sterkte van
het verband is slechts gering, en de richting niet konsistent,
maar het effekt treedt wel veelvuldig op. Het lichaamsgewicht is
een van de weinÍg lichamelijke parameters die op een eenvoudÍge
en relatief betrouwbare manier te meten is. Deze hoge betrouw-
baarheid, en het hiermee samenhangende geringe aantal korte-ter-
mijn fluktuaties, heeft waarschijnrijk de kans op sÍgnifikante
relaties vergroot. Dit suggereert dat gewichtsveranderingen een
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belangrlJke maat zou kunnen ziJn voor de gevolgen van strèss.

van strien (1986) heeft aangetoond dat zowel gewlchtstoename als

gewichtsafname te maken kan hebben met stress-situaties, afhan-

kelljk van persoonliJkheidsverschlllen. Dit vormt een mogelÍJke

verklaring voor het inkonslstente teken van de longitudinale

beïnvloeding. IÍiJ willen wel benadrukken dat het effekt op het

gewlcht zo klein 1s dat hier nog geen Praktlsche konsekwentles

ult mogen worden getrokken voor de klinische praktÍjk. Bevestigd

wordt dat gewíchtsveranderlng een índikatie kan zijn van stress-
problemen. AnderziJds kan op grond van de geringe sterkte van

het verband ook gekonkludeerd worden dat de kans gering is dat

stress-interventie een effektleve behandelÍng van overgewlcht

zou kunnen vormen (zie ook Van Strlen, 1986).
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8. t

8. DISKUSSIE: KONKLUSIES EN IMPLIKATIES

Deze studÍe is opgezet om te onderzoeken welke ro1 type_A gedrag
en sociale ondersteunlng spelen bÍnnen het stressproces. De

grote voordelen van de huidige studie boven voorafgaande studies
zijn een brede steekproef en een longitudinaal design. Dit maakt
het mogeliJk in een aantal opzichten tot duideltjke konklusies
te komen. Allereerst za1 een korte samenvattíng worden gegèven
van de algemene lijn die naar onze meníng in de resultaten te
vÍnden is. om deze lljn duidelÍjk te maken za1 een zekere onge-
nuanceerdheÍd onvermiJdeliJk zíjt. vervolgens zullen enkele
konklusies worden besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met
een bespreking van enkele konsekwenties van deze resultaten voor
de organisat iestresstheorle.

Resultaten met betrekking tot type-A gedrag

zower type-A gedrag als haar komponenten: ongeduld, gedrevenheid
en werkbetrokkenheíd werden biJ de hogere funkties in sterkere
mate aangetroffen dan bÍj de lagere funkties. De samenhang tus_
sen type-A gedrag en de stressoren was ars volgt. Bij de lagere
funktÍes namen de stressoren toe \ranneer type-A gedrag toenam.
Dit werd niet gevonden biJ de hogere funkties, hier nam type-A
gedrag af wanneer de stressoren toenamen. BÍj beide groepen
namen de zelfgerapporteerde gezondheidsklachten toe wanneer
type-A gedrag toenam. DÍt werd nÍet gevonden bÍJ de objektieve
gezondheidsklachten; hierbÍj werd arleen gevonden dat brJ de
lagere funkties type-A gedrag toenam wanneer de klachten toena-
men.

Met betrekking tot de komponenten van type-A gedrag werden bij
de lagere funkties vrljwel geen verbanden gevonden. BÍj de ho-
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gere funkties namen de komponenten toe \ranneer de stressoren

toenamen.

Type-A gedrag modereerde vriJwel nÍet het verband tussen stres-

soren en stressreakties: biJ zowel A-typen als bij B-typen in

lagere en in hogere funkties voorspelden de rolstressoren zeer

we inig .

SchematÍsch zijn de voornaamste bevindingen weergegeven in tabel

8.1.

Tabel 8.1.

r4gere fi.tÍ«tíes trgere fi:nlrties
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Resultaten met betrekkinB tot socÍale ondersteunlng

Over het algemeen ondervond men meer steun van kollegars dan van

de chef. Tussen de funkties waren er wat dat betreft weliswaar
sÍgnifikante, mear geen grote verschillen.
BiJ de lagere funkties namen de rolstressoren af \ranneer de

steun van de chef toenam. De steun van kollegars had wat dit
betreft minder effekt. BiJ de hogere funktíes werd vrijwel geen

effekt van de steun op de stressoren gevonden.

ZoveL bij de lagere als bÍJ de hogere funkties namen de subjek-
tieve strèssreakties af biJ toenemende steun van de chef, zLJ
het biJ hogere funkties ín gerlnge mate.

De sÈeun van kollegars had wat dit betreft geen effekt; wel werd
deze steun zelf mlnder wanneer de klachten toenamen. De objek_
tieve gezondheidsklachten hingen niet samen met de steun. Zowel
met betrekklng tot de steun van de chef als dÍe van de kollegars
werden Ín de hogere en de lagere funktÍes geen modererende ef-
fekten gevonden: in geen van de groepen hadden de stressoren een
voorspellende waarde van enlge betekenis.
De voornaamste resul.t,aten ztJn schematisch \reergegeven Ín tabel
8.2, (Een pijl tn dit schema geeft een samenhang in de verwachte
rlchÈing aan. Dit betekent dus een negatieve samenhang: biJv.
veel steun geeft mínder stressoren. )
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Tabel 8.2.

Iagere fi:nkties

1 ".",- I seen [-t"..""-'"t l
l*t I l"*t lverbard
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verbard

8.2 Konklus ies

tíelke konklusles kunnen op grond hiervan worden getrokken?

Bij veldonderzoek met een groot aantal variabelen is men altijd

gedwongen een zekere voorzichtlgheid te betrachten blj de inter-

pretatie van de resultaten. Lang niet alle faktoren kunnen onder

kontrole worden gehouden zodat alternatieve verklaríngen nooit

helemaal uÍtgesloten ziJn. Bovendien ls men gedwongen om lage

verbanden te accepteren omdat menseliJk gedrag nu eenmaal in

hoge mate multikausaal beÏnvloed wordt. Toch kunnen op grond van

het patroon ín de resultaten een aantal belangrijke konklusies

tngere firnlrtles

I .tjr"t-.1
lstressreaktÍes I

f."J"*t"^ I
lstressrealÉies I
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worden geÈrokken, temeer omdat de brede steekproef en het 1ongl-
tudinale karakter van het huidige onderzoek aanzienlijke voorde-
len hebben.

De hoofdvraagstellingen van de studie hebben betrekking op de

ro1 van type-A gedrag en sociale ondersteuning in het stresspro-
ces in verschillende sociale 1agen. Daarnaast kunnen echter nog

een aantal meer algemene konklusies worden getrokken met betrek-
klng tot het stressproces in het algemeen en met betrekking tot
de methoden van onderzoek op dit terrein.

Konklusies met betrekking tot type-À gedrag

Type-A gedrag, zoals gemeten door de JAS, hangt in duidelijke
mate samen met zowel de stressoren als de subjektieve stress-
reakties. DÍt blijkt duideliJk uit het voorafgaande, en dit ís
ook in overeenstemming met een groot deel van de literatuur.
Ànderzijds b1ljkt uit de LTSREL-analyses dat het niet geheel

terecht is om hieruÍt te konkluderen dat type-A gedrag de oor_
zaak van de problemen is. rn de eerste praats nemen a11een biJ
de lagere funkties de stressoren en stressreakties toe, wanneer

type-A gedrag toenèemtr bÍJ de hogere funktÍes neemt type_A
gedrag 4!l wanneer de stressoren toenemen. Dit laatste zou ver_
klaard kunnen worden uit een afname van de werkgerÍchtheid op

het moment dat er werkprobtemen ontstaan, waardoor ook de werk-
satisfaktie afneemt. rn de tweede plaats zijn er aanwijzÍngen
dat biJ de lagere funktÍes rolkonflikt type-A gedrag versterkt,
en er zelf ook door versterkt wordt. Dit suggereert dat type_A
gedrag in een gekompliceerde wísselwerking staat met de stresso-
ren: het ís zower een reaktie op als een oorzaak van probremen.
De bevlnding dat type-A gedrag bÍJ de hogere funkties veel meer

voorkomt, maar híer minder sterk tot stressreakties leÍdt sugge-
reert bovendíen dat type-A gedrag een wijze van omgaan met pro_
blemen is die slèchts onder bepaalde voorwaarden nadelig is: bij
de hogere funkties 1íjkt zij beter Ín overeenstemming met de
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eisen van het werk. zíJ Ís met andere woorden een funktionele

copingstrategle, en mogelijk mlnder schadelÍJk dan bÍJ de lagere

funkties.
Een probleem blJ de interpretatÍe van de resultaten ls dat de

nfittr van het LISREL-model in een vrij groot aantal gevallen

onvoldoende wes. Dat wíl zeggen dat er rrmeertr aan de hand was

dan door het model wordt voorspeld: het aantal pljlen in het

model is te kle1n, óf er vordt niet helemaal aan de statlstlsche

elsen voldaan dle LISREL §telt. HierbiJ moet echter wel worden

bedacht dat biJ een zo groot aantal onderzochten een zeer klelne

afwiJking aI snel een slgnifikante afwijking laat zien. Het

bliJkt dat de fit wellswaar nlet in alle gevallen voldoende was,

maar wel altljd zeer hoog. Dtt is een van de redenen waarom nLet

verder aan het LISREL-model ís rrgesleuteldrr om het te verbete-

ren. verder 1s in ieder geval we1 zeker dat er meer aan de hand

is dan een versterkende werklng van type-A gedrag oP het stress-

proces, hoewel nog niet duideltjk is hoe de relatie tussen type-

A gedrag en het stressProces precles ligt.

Een belangríJke bevinding is verder dat van een modererende wer-

klng van type-A gedrag op het stressProces weinig bleek. Omdat

dit echter samenhangt met het feit dat zowel bÍJ A-types als biJ

de overÍgen de stressoren welnlg voorspelden, zegt dit meer over

de geringe betekenls van rolstressoren dan over type-A gedrag.

Op grond hiervan menen wÍJ dat de volgende konklusie gerecht-

vaardigd ls:

Konklusle 1:
Type-A gedrag is geen stabiele persoonlijk-
heidstrek die stressproblemen eenzlJdig
versterkt. Hoewel nog veel onduÍdelijk is
lljkt zij een bepaalde wijze van coping die
zowel een gevolg als ook een ootzaak van
problemen van het gedrag kan zÍjn. De effek-
tlviteÍt hangt af van de omgeving en van de
aard van de stressoren.
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fn hoofdstuk 2 is uitgebreider ingegaan op de 1Íteratuur met

betrekkÍng tot type-A gedrag. Hierbij werd opgemerkt dat in de

epidemÍologische llteratuur de twijfels over de relatÍe tussen

type-A gedrag en coronaire problemen toenemen en dat enkele
recentè prospektleve onderzoeken geen verband laten zien. Boven-

dien neemt het aantal hartinfarkten duÍdeIÍJk af, terwiJl toch
in epÍdemiologische onderzoeken een zeer groot deel van de men-

sen als A-type wordt gekategoriseerd (Sheke1le et a1., f985).
Dit suggereert dat de maatschappiJ zich onÈwikkelt in een rich-
tíng waarbtj type-A gedrag in mindere mate schadeliJk is doordat
werkgerichtheid en agressie minder stressoren veroorzaken. Dit
zou inhouden dat type-A gedrag níet zozeer een oorzaak ís van

hartproblemen, a1s wel dat de hartproblemen ontstaan a1s een

onderdeel van een stressproces waar type-A gedrag op zijn beurt
invloed op heeft. Dat stressoren inderdaad een effekt kunnen

hebben op hartproblemen werd onlangs aangetoond door een epide-
mlologisch onderzoek dat 1Íet zien dat het aantar hartÍnfarkten
na een aardbeving aanzienlijk toenam (Katsonyanni et aI., l9g6).
Naar onze mening ondergaat het denken over type-A gedrag een

belangrlJke ontwlkkeling. Oorspronkelijk werd type-A gedrag
arreen gezlen als een oorzaak van hartkrachten. Dit werd onder
andere verklaard vanuit een grotere gevoelÍgheÍd voor stressoren
en deze verklaring leídde er toe dat er veel onderzoek kwam naar
het effekt van type-A gedrag a1s moderator. over de betekenis
van type-A gedrag a1s coronaire risicofaktor ontstaat twÍjfe1,
en van het modererende effekt blijkt in de huidige studÍe ook

weinÍg. Hieruit zou de konklusie kunnen worden getrokken dat de

rol van type-A gedrag binnen het stressonderzoek gering zou
zijlc. Ons onderzoek suggereert echter dat deze konklusie niet
terecht Ís: hoewel dit moeilÍjk kwantÍtatief uit te drukken is,
lijkt type-A gedrag de variabele die het meest voorspelt, zowel

met betrekking tot de stressoren, als met betrekking tot de
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stressrèakties. I{ÍJ zlJn den ook van menlng dat Julst de vol-
gende konklusle verantwoord is:

Konklusie 2:
OnafhankeliJk van het coronaire risÍco van
type-A gedrag is type-A gedrag een centrale
faktor ln het stressProces.

I{elke is deze centrale rol? MogeliJk van groot belang Ís dat

type-A gedrag zowel cognitleve als ook gedragsmatlge elementen

heeft (Price, 1982). Het is een bepaalde wÍJze van handelen die

llchamelijke risicors met zich meebrenSt en tot uitPutting kan

leiden, maar het omvat tegeliJk ook de cognitieve struktuur dÍe

er voor zorgt dat dit gedrag in stand gehouden wordt. Met andere

woorden: door hun gedrag ziJh A-typen vaker Ín een stresstoe-

stand, maar bovendien zoeken zlJ deze stresstoestand ook vaker

op.

De volgende konklusie heeft betrekking oP de komponenten van

type-A gedrag:

Konklusle 3:
De komponenten van type-A gedrag: ongeduld,
gedrevenheld en werkbetrokkenheid, hebben
mlnder betekenls voor het stressproces dan
de type-A totaalscore.

Deze konklusle kan worden getrokken op grond van het geringe

aantal malen waarin de komponenten op een sígnifikante wiJze de

stressoren en stressreakties beïnvloedden. Anderzijds werden ln

een groter aantal gevallen de komponenten zelf beÏnvloed door de

stressoren. Dít suggereert dat de komponenten, en dat geldt met

name voor de faktoren rrwerkbetrokkenheidtr en rrongeduldtr, reak-

ties zlJn op werkproblemen, die op zich zelf nog weÍníg schade-

lljke gevolgen hebben. AnderziJds vormen zíJ hetrrmaterlaaln
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weer type-A gedrag ult is opgebouwd. Dít wil zeggen dat een

enkele komponent weln1g effekt heeft, maar dat hetziJ de kombt-

natie van koroponenten de problemen veroorzaakt, hetziJ dat de

kombinatle met een andere komponent, die ook in de totale ty-
pe-A score vertegenwoordigd Ís, de stressproblemen veroorzaakt.
Een vergelíJkbaar resultaat vonden Matthews et a1. (L977) in de

Uestern Collaborative Group Study. Het bleek dat de totale JAS

score we1 een goede voorspeller was van het hartinfarct, maar de

komponenten nÍet.

Konklusies met betrekking tot socÍale ondersteunÍng
Met betrekklng tot de lnvloed van sociale ondersteunÍng moet een

dutdelijk onderscheid worden gemaakt tussen de ondersteuning van

chefs en dÍe van kollegars, en tussen hogere en lagere funktÍes.
Alleen met betrekking tot de steun van de chef bij de lagere
funkties ziJn de resultaten duiderijk: de lineaire struktuurana-
lyse laat een beïnvloedíng zien van zowel de stressoren a1s de

stressreakt,les door de steun. Vandaar de volgende konklusíe:

Konklusle 4:
GebrekkÍge sociale ondersteuning door de
chef is een belangriJke oorzaak bij het
ontstaan van stressproblemen in de lagere
funkties. Goede steun vermindert de kans op
stressoren en vergroot het algemeen gevoel
van welzijn.

Iíaarom zou alleen de steun van de chef biJ de ragere funktÍes
zotn duidelíJk gevolg hebben? MogelijkerwlJs is een belangriJk
element de mate van invloed die de werknemer zeLf heeft op zowel
de stressoren als op de sociale ondersteunÍng. De invloed op de

relatie met de chef zal over het algemeen veel kleiner zijn dan

de invloed op de relatie met de kollegars. DÍt geldt zeker voor
de lagere funktíes die toch a1 veel minder speelruímte hebben

voor het lnriehten van eigen fysÍeke en socíale werkomgevlng.
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I{anneer men veel afhankelÍJker ls van de chef voor het algemeen

funktioneren, lígt het voor de hand dat problemen in de relatie

tot hem vriJwel zeker tot verdergaande problemen in de werksi-

tuatle zullen leiden.

Konklusie met betrekking tot de objektieve stressreakties
In zíJln algemeenheid moet gekonkludeerd worden dat er onvol-

doende aanwijzingen zijn dat de objektÍef meetbare gezondheids-

toestand belnvloed wordt door het stressproces. Er werden enkele

slgnifÍkante relaties gevonden, maar het aantal was te laag, en

de mate van de samenhang te klein om hier veel betekenis aan te

hechten. Hieruit kan uiteraard niet gekonkludeerd worden dat er
geen samenhang bestaat. Iíel 1ljkt, gezien de brede steekproef en

het longitudinale karakter van het onderzoek, de volgende kon-

klusie verantwoord:

Konklusie 5:
Voor zover er a1 een verband
obJ ektieve gezondheidstoestand
faktoren in het stressproces
aantoonbaar in een periodÍek
een gezonde populatie.

is tussen de
en de overige
is d it niet

onderzoek biJ

Hoe moet dít negatÍeve resultaat worden verklaard? Er moet wor-

den opgemerkt dat deze bevindingen niet op zichzelf staan. Het

merendeel van de onderzoeken op het gebied van de rolstress
vindt op dit punt geen of zeer zwakke verbanden (zíe o.a. Caplan

et aI., 1975; Reiche, 1981; Van Díjkhuizen, I980).

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een eenmalÍge meting

een te onbetrouwbare maat voor met name de bloeddruk en het

cholesterolnÍveau oplevert. Hierdoor zu11en verschillen tussen

de metingen meer te maken hebben met toevallige faktoren dan met

systematische veranderingen. Deze verklaring wordt ondersteund

door de bevlnding dat de variabele gewichtsveranderingen, die op

de eenvoudigste manier relatief betrouwbaar gemeten kan worden
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wel signifikante, zij het zeer 1íchte, samenhang laat zien. Het
is bekend dat met name de bloeddruk sterke fluktuaties vertoont
in de loop van de dag en onder de invloed staat van momentane

faktoren a1s biJvoorbeeld stemmingswisselÍngen.

Algemene konklusies met betrekking tot het organÍsatiestress-
proces

Op grond van de algemene 1íjn van de resultaten wÍl1en wíJ even_
eens een aantal konklusies trekken. De eerste konklusle heeft
betrekking op de verschillen tussen de funkties, de laatste twee
op de gevolgde methoden.

Konklusle 6:
Het is zeker niet terecht om organisatie-
stress als een rmiddenklasserr-probleem te
z 1en.

Hoewel hier, voor zover ons bekend, geen enkele empÍrische basis
voor bestaat is er Ín het dagelijks spraakgebruik nog steeds de
neiging om organÍsatíestress te associëren met ,overspannen

managersrre.d. Deze neigÍng lijkt ook in de wetenschappelÍjke
literatuur te bestaan. zo richt het overgrote deel van het orga-
nÍsatiestressonderzoek zich op werknemers in hogere funkties.
Dit geldt voor het onderzoek naar type-A gedrag, maar ook met
betrekking tot andere aspekten van het stressproces. I{e zien dít
terugkomen Ín de ontwikkeling van interventiemethoden. rn een
tweetal recente boeken over stresshantering (Marshall & cooper,
1981; MiIls, L982) heeft het overgrote merendeel van de voor-
beelden betrekking op de midden- en hogere funktÍes. rn een pro-
gramma dat gericht Ís op de verbeterÍng van de lichamelijke
toestand als onderdeel van stresshantering ondergaan de blauwe-
boord arbeiders ten opzichte van míddenkader-kollegars een sterk
verkort prograrnma (Colacino & Cohen, lgBl), terwijl niet duide_
1Íjk wordt gemaakt of hiervoor andere dan praktÍsche redenen
bestaan.
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Het huidtge onderzoek suggereert dat de behoefte aan hulpverle-

ntng Juist blJ de lagere funkties het grootst zou kunnen zijn.

zowel met betrekkíng tot type-A gedrag e1s met betrekking tot

soclale ondersteuning werden meer signlfikante effekten gevonden

bÍJ de lagere funkties dan biJ de hogere. líeliswaar was de mate

van type-A gedrag hoger biJ de hogere funkties, maar de gevolgen

er van rraren kleiner. Dit suggereert dat type-A gedrag een wljze

van omgaan is met problemen die bij een hogere funktÍe effektle-

yg ts dan bíJ een lagere funktie. Hetzelfde werd echter aange-

troffen met betrekkinS tot sociale steun. Dit suggereert dat het

verschil meer dan toevallig ís, en dat gekonkludeerd kan worden

dat stress eerder een probleem ís van lager opgeleiden dan van

mlddenfunkt les .

Dlt is temeer een opmerkeliJkp konklusle gezlen het feit dat er

van diverse kanten bezwaren zijn geuit tègen de relevantie van

de rolstressbenadering, zoals ook hier gebruíkt' voor het meten

van stress 1n lagere funktles (Fineman & Payne, 1981). Binnen de

rolstressbenadering worden stressoren als monotonie, gebrek aan

kontrole over het werk en bezorgdheid over de gevolgen van het

werken met gevaarllJke stoffen niet of onvoldoende gemeten.

Ondanks dtt blljkt het §tressProces 1n sterkere mate zich te

doen gelden biJ de lagere funktÍes.
Iíaarom zouden vrÍjwel alle interventieprogrammars zich richten
op hogere funktlonarissen? Een mogellJke reden hlervoor is dat

de gevolgen voor het funktloneren van het bedrijf ernstiger zíln
wanneer iemand op een strategische plaats slecht funktioneert

dan wanneer Íemand op een lagere funktie slecht funktioneert.

Personen ln lagere funkties zlJn vaak ook gemakkellJker vervang-

baar omdat hun funktie meestal een lagere opleiding vereist.

Hiermee samenhangend moet gekonkludeerd worden dat hogere funk-

tlonarissen meer rrkapitaalr vertegenwoordigen. Dit heeft gevol-

gen voor zowel het bedrlJf, dat eerder in hogere funktíonarissen

zal Iinvesterenn dan 1n lagere, als ook voor het (kornmerciële)
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aanbod van hulp, d1e zlch eerder zal koncentreren op hoger opge_

leiden. líanneer dlt betekent dat voor lager opgeleiden onvor-
doende hulp beschikbaar is, of bliJft, Ís dit een zèer onwense-
lijke situatle.
Dat stresslnterventie bij lagere funktlonarÍssen wel degelijk
zlnnig kan zÍjn heeft onderzoek van Ros et a1. (1995) aange_

toond. zíj 1Íeten zien dat eenvoudige stressinterventietechnie-
ken bij lager opgeleiden goed aanslaan.

KonklusÍe 7:
De resulaten van prospektief en van cross-
sektloneel onderzoek zijn onderling nÍet
vergeliJkbaar. Over het bestaan van een
kausale relatÍe geeft een cross-sektionele
korrelatie geen informatie.

ons Ínziens een van de meest duidelijke konkrusies betreft de
gevolgde longÍtudinale methode. Naast positieve resultaten 1e-
verde deze methode ook teleurstellende resultaten op, met name

met betrekking tot de moderatoreffekten. Hiervoor zÍjn diverse
mogeliJke oorzaken aan te geven. tíelke deze echter ook zijn, dit
gegeven heeft belangriJke konsekwenties voor toekomstig stress-
onderzoek, en ook voor de Ínterpretatie van bestaand cross-sek-
tloneel onderzoek. Prospektief onderzoek levert in belangríjke
mate andere resultaten op dan cross-sektioneel onderzoek. Deze

verschillen doen zich voor op verschillende niveaus! zoweL met
betrekking tot sterkte van de verbanden, als met betrekking tot
de onderringe richtingen van de verbanden. ons inziens hangen
beide overlgens in sterke mate met elkaar samen. Longitudinaal
onderzoek levert minder sterke verbanden op dan cross-sektíoneel
onderzoek. Dit bleek met name bÍj de moderatoranalyse. BÍJ
cross-sektionele analyses kwamen moderatoreffekten naar voren
die niet aangeÈoond konden worden met prospektieve analyses.
Enke1e mogelijke redenen híervoor zijn de volgende.
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In de eerste plaats 1s een cross-sektíone1e korrelatle, zoals

reeds herhaaldelÍJk werd betoogd, geen oorzakellJk verband. Dlt

hangt onder andere samen met het feit dat de relatle tussen

stressoren en stressreaktles ook veroorzaakt kan worden doordat

de stressreaktles de (perceptíe van) stressoren beÏnvloedt.

omdat belde door middel van vragenliJsten zijn gemeten is dlt

zeker niet onwaarschiJnlljk: negatieve gevoelens over het werk

(d.w.z. stressreakties) kunnen zeker van invloed zíin op de

waarnemlng van de sttuatte (d.v.z. stressoren). llle ontevreden

is over de sltuatle, of dlt nu veroorzaakt \rordt door de eigen

ro1 hierin of door omgevingsinvloeden, zal de neiging hebben

hler rechtvaardtging voor te vinden, dle op ztc,,razel-f weer gevol-

gen kan hebben voor de wlJze van omgaan met de situatie. Enkele

voorbeelden hiervan werden a4ngetroffen bÍj de analyse van de

invloed van de socÍale steun. Hierbij werd gevonden dat rolkon-

flikt en rolsltuatie nlet alleen versterkt worden door slechte

onderlinge relatles, maar ook op hun beurt de onderlinge rela-

ties beïnvloeden. ook werd gevonden dat de relatie met de kolle-

ga's in duldellJke maÈe beïnvloed werd door de stressreakties.

Is er biJ de voorafgaande redenerlng nog sprake van een wel

reëe1 optredend oorzakelijk verband, de kans is ook groot dat

gekorreleerde error verantwoordeliJk is voor de cross-sektionele

korrelatie tussen de stressoren en de stressreaktles. Zoals ln

een eerder hoofdstuk ís aangehaald zullen (momentane) stemmings-

veranderingen zowel van lnvloed zijn op de perceptíe van de

stressreakties, als op de perceptie van de stressoren. Deze

gekorreleerde error zal niet of in veel mindere mate ln de

prospektieve korrelatle terug te vinden zijn. Hiermee samenhan-

gend hebben Fineman en Payne (f98f) er op gewezen dat ín stress-

metíngen maar al te vaak een contaminatie aanwezig 1s tussen de

metingen van de stresaorèn en van de stressreaktÍes. Gedeelte-

lljk is dlt in het hutdlge onderzoek ook niet uit te sluiten. zo

hebben de varlabelen nrolkonfliktn en nsocíale steunrr veel ge-

t63



meènschappelijk, \rat 1n cross-sektioneel onderzoek gemakkellJk
lot zínloze korrelaties kan leiden. Al1een in prospektÍef onder-
zoek wprdt een dergeliJk effekt grotendeels weggezuiverd.
Een andere mogelijke verklaring van een cross-sektionele korre-
latle ís de mogelijkheÍd dat trderde faktorenr van invloed zijn
op zower de stressoren als de stressreaktÍes. HlerbÍJ valt onder
andere te denken aan verschillen tussen de funkties. Funktles
verschlllen van elkaar in zower stressoren als stressreakties.
Dlt leidt tot korrelatíes die nÍet op individueel niveau hoeven
op te treden. Het Ís in principe mogelÍjk voor dergelijke ef_
fekten te kontroreren, maar dÍt Ís uiteraard arleen mogeliJk
wanneer deze faktoren bekend zijn en ook gemeten worden. Bij een
prospektief design zul1en dergelijke verstorende faktoren een
veel minder sterke invloed hebben, tenminste de rstatische,
faktoren dle konstant bllJven over de verschirlende meetmomen-

ten. Het probleem is ook op een andere manÍer samen te vatten,
Korrelaties hebben betrekking op verschillen tussen indivÍduen.
Het bestudeerde stressproces heeft echter betrekking op verande-
ringen over de tijd binnen een individu en een cross-sektionele
korrelatie geeft hierover geen informatie.
Behalve dat een cross-sektionele korrelatíe tot een overschat-
tlng van het verband kan leiden, levert zij dus ook onduidelÍJk-
heden op met betrekklng tot de interpretatie van de richting van
de samenhang. zo is er onderzoek gedaan naar funktieverschirlen
1n type-A gedrag (voor een overzicht zie o.a. het tweede hoofd-
stuk van deze studle). De huidige resultaten maken het zeer
waarschijnliJk dat deze verschillen in ieder geval veroorzaakt
worden doordat de werksituatie dit gedrag opwekt. verklarÍngen
dat A-typen andere funkties kiezen, of gemakkelijk Ín hogere
funkties komen ziJn híerrnee niet uitgesloten, maar zeker niet
aangetoond.

Konklusíe 8:
Lineaire struktuurtechniek
hulpmídde1 bÍj longÍtudínaaI

Ís een nuttig
onderzoek.

164



Met behulp ven een llneatr struktuurmodel was het in een groot

aantal gevallen mogellJk oP een coherente manier kaueale rela-

ties te ontrafelen. volledtg uttgewerkt is het model echter nog

nlet. In een te groot aantal gevallen was de rrfittr van het model

onvoldoende. Dit geeft aan det het model Ín ieder geval niet

volledig was. Toekomsttg onderzoek àal moeten uitwijzen wat de

oorzaken van deze schendingen staren. Een beperklng 1n de 8e-

volgde methode 1s verder dat voor iedere variabele afzonderlljke

analyses werden uitgevoerd. lÍanneer meer bekend is over de on-

derlinge samenhang tussen de stressoren, en over hun specÍfleke

invloed op de stressreakties, zal het mogeliJk worden om aan de

hand van een meer volledÍge stresstheorie een samenhangend 11-

neaire struktuurmodel te ontwerPen.

Hoewel de llnealre struktuurtechnlek èen nuttÍg hulpmiddel kan

zíjn, zíln wiJ van menÍng dat ziJ met een zekere voorzichtigheid

moet worden gebruikt. In de eerste plaats wordt de interpretatÍe

van het model al snel problematlsch, wanneer het aanÈal variabe-

len toeneemt. Het is altiJd mogellJk om aan een model zoveel

relaties toe te voegen dat de xfÍt'van het model perfekt wordt.

Dlt w1l echter niet zeggen dat het rnodel ín overeenstemmlng 1s

met de werkeltjkhetd, het geeft alleen aan dat het model te

weintg informatie bevat om te kunnen worden getoetst. Bepalen of

het Julste model gekozen 1s kan alleen door op de JuÍste plaat-

sen 1n het model na tè gaan of alternatleve verklaringen moge-

l1jk z{n. Dit verelst echtèr dat het model zo slmpel mogelijk

wordt gehouden. In de tweede plaats blljkt dat het korrelatlepa-

troon voldoende stablel moet ziJn om goede schattingen mogelijk

te maken. Iíanneer het korrelatiepatroon betrekking heeft op een

te kIeln aantal personen, zullen de schattÍngen zeer onnauwkeu-

r1g ziJn en grote vertekeningen van de werkelUkheid opleveren.
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8.3 Enkele Ímpl.ikatles van het huidige onderzoek voor het
stressmodel van MiShig.n

Een van de doe1stellíngen voor het huidige onderzoek was de

validerÍng van een deel van de stressbenadering van MÍchigan,
nameliJk van de ro1 van type-A gedrag en sociale steun als mode-

rator. Alvorens op de lmplikaties van de huidige resultaten voor
het model in te gaan, zal ín het kort op het model zelf worden

Íngegaan. De konklusie zaL luiden dat valíderlng slechts zeer
gedeelteliJk mogeliJk Ís omdat het moder onvoldoende theoretÍsch
gehalte heeft.

8.3. I Michiganmodel en stresstheorie

rn het eerste hoofdstuk Ís reeds enige theoretische krítiek
geuit op het MÍchichan-organÍsatiestressmodel, welk model een

van de leldraden was voor de huidíge studÍe. HÍer za! deze krí-
tiek op een onderzoekstheoretÍsch niveau enigszins verder worden
uitgewerkt.

Men kan zich afvragen of het Míchíganmodel een theoretisch model
is. Hoewel er verschillende defÍnltÍes bestaan van het begrip
,modelrr, en er uÍteenlopende opvat,tÍngen ziJn over het verschil
tussen een rrmodelrr en een ,theoriex, wordt over het algemeen
onder een moder een konsistent geheer verstaan van enerzijds
koncepten en anderziJds de relaties tussen deze koncepten. Een

model kan rrvruchtbaarrr worden genoemd wanneer er een zodaníge
relatie bestaat tussen het model en een bepaald welafgebakend
werkelijkheÍdsgebled dat uít het model toetsbare en/of toepas-
bare voorspelllngen kunnen worden afgeleid dÍe a1 dan niet juist
zÍjn binnen dlt werkelijkheidsgebied. Een voorspelling van het
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Mlchiganmodel 1s bijvoorbeeld dat bepaalde werkproblemen zullen

1eÍden tot psychische klachten en gezondheídsklachten'

Een andere eigenschap van een model is de mate van xspaarzaam-

heldr. Een model 1s spaarzaam naarmate het in verhoudíng tot

zíJr. vruchtbaarheid een gering aantal koncepten en relatles

bevat.

Men kan er over twisten of het mogelijk ís na te gaan of een

model [kl0ptrt of nlet. EnerziJds kan men beweren dat een model

een theoretisch bouwsel is dat alleen maar hoeft te voldoen aan

de eis van logische konsistentie. AnderziJds worden op grond van

het model bepaalde voorspellingen gedaan die wel gefalsíficeerd

kunnen worden. Zonder op details in te gaan lijkt er niets op

tegen om het niet opgaan van deze voorspelllngen te interprete-

ren als een falsifikatie van het model.

Met name op de vruchtbaarheÍd van het Mlchiganmodel kan kritiek

worden uitgeoefend. Dit hangt onder andere samen met de onduide-

liJkheid van verschillende relaties. De onderlÍnge relaties tus-

sen de koncepten worden in het model grafisch \reergegeven door

de pÍjlen (zie figuur 1.1). De eerste onduideliJkheíd van het

model betreft de preciese betekenis van deze relaties. Een plJl

geeft het bestaan aan van een kausale relatie tussen biJvoor-

beeld de groep van stressoren en de groep van de stressreakties.

Betekent dit echter dat bedoeld wordt dat een toename in een

willekeurige stressor leidt tot een toename in alle stressreak-

ties, of wordt er toch een bepaalde specificiteit verondersteld?

Betekenen in dit opzlcht pÍJlen op verschÍI1ende plaatsen in het

model iets anders? líordt verondersteld dat de snelheid van de

beïnvloeding tussen faktoren op verschlllende plaatsen hetzelfde

is?

Het aantal piJlen in het model is beperkt. líanneer dit zou bete-

kenen dat het model spaarzaam ls, is dit een positieve eigen-

schap van dÍt model. Het ontbreken van een piJl in het model
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suggereert dat er geen kausale relat,ie bestaat tussen hiermee

overeenkomende koncepten in de werkelijkheid. Betekent dit ech-
ter dat verondersteld wordt dat de stressreakties niet van in-
vloed zíjlo op de stressoren? Dit zotr betekenen dat er wordt
verondersteld dat er geen effektieve coping mogelijk is, en het
lUkt zeer onwaarschijnlijk dat dít hiermee bedoeld wordt.
Caplan et a1. (1975) speciflceren echter expliciet dat het ont-
breken van een pijl tussen stressoren en gezondheidsklachten
betekent dat er geen dÍrekt verband tussen beÍde bestaat, alreen
een ÍndÍrekt, middels de psychische en gedragsmatige stressreak-
ties. HÍeruÍt moeten wiJ konkluderen dat het ontbreken van een
pijl van links naar rechts íets anders betekent dan het ontbre-
ken van een pijl van rechts naar lÍnks.
Dezelfde onduidelijkheíd bestaat in de onderlÍnge relatíe tussen
de modererende variabelen enerzijds, en de stressoren en stress-
reakties anderzijds. lJanneer het ontbreken van een pÍjl naar de
moderatoren toe betekent dat verondersteld víordt dat de modera-
toren niet beinvloed worden door de stressoren, dan toont het
hutdige onderzoek aan dat deze veronderstellÍng diskutabel is.
Ilanneer dít er nlet mee bedoeld wordt, en over de relatie geen
ultspraak wordt gedaan, reduceert dit ten zeerste de interpre-
teerbaarheíd en de spaarzaamheid van het moder. Hetzelfde kan
worden opgemerkt met betrekking tot het ontbreken van piJlen
tussen de stressoren onderling, de psychische stressreakties
onderling en tussen de lichamelijke reakties onderling,
op grond híervan menen wiJ te mogen konkluderen dat hoewel het
MichÍganmodel eenvoudig is, het niet spaarzaam is omdat het
aantar voorspeJ.lingen zeer gering Ís. Er kunnen geen afleidingen
van rrrechts naar llnksrr, of naar de moderatoren toe, of bÍnnen
de groepen van faktoren worden gemaakt, Nu zou betoogd kunnen
worden dat deze relatÍes nog onvoldoende bekend zijn, en dat op

eenvoudige .',ijze pijlen toe te voegen zijn. Het Ís mogelijk om

het toepassingsgebied te vergroten door het toevoegen van veron-
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derstellingen. Bljvoorbeeld kan worden verondersteld dat de

stressreakties middels coping een invloed rterugn op de stress-

reakties hebben. Behalve dat híerdoor het model minder overzich-

telijk wordt, wordt de kwaliteit van het model ín formele zln

echter ook nlet beter doordat de spaarzaamheid niet verandert:

het toepassingsgebied wordt Sroter ten koste van het aantal

veronderstel 1 lngen.

De grond van het probleem, en dlt is ons lnziens een probleem

voor de gehele werkstresstheorie, 11gt in de gerlnge diepgang

van de gebruÍkte koncepten. Het essentiële punt is dat in het

Michiganmodel het aantal voorspelllngen geliJk is aan het aantal

gespecifíceerde relaties. Een dergeliJk model ls geen theore-

tlsch model, maar een grafÍsche weergave van bekende relaties.

À1s theoretische model kan het slechts I'trlviaalr worden genoemd

omdat het nlets aan de uitgangspunten toevoegt. Pas wanneer

duldelÍJk zou zíjn ln termen van onderliggende psychologlsche

en/of sociale processen @ bijvoorbeeld rolambiguïteit leidt

tot, bepaalde psychische klachten zou een meer informatieve theo-

rie kunnen worden ontwikkeld.

Dit a1les heeft belangrijke konsekwenties voor de mogelijkheden

voor valldering van het model. ons inziens is validering slechts

op zeer beperkte schaal mogelijk, omdat er geen nechte[ aflei-

dingen mogeliJk zijn: voorspellingen dÍe nÍet expliciet in het

model ziJn ingebouwd. Het enige wat gedaan kan worden ls toet-

sing van de uitgangsPunten.

tíaaruit zou een stresstheorie moeten bestaan? Een informatief,

en dus spaarzaam, model moet ons inzlens het stressproces be-

schriJven in termen van de samenhang tussen onderlíggende psy-

chische, socíale, en lichameliJke processen, en hun relatie met

waargenomen fenomenen. Een dergeltjk model is voor zover ons

bekend nog nlet beschlkbaar. IíaarschlJnllJk Ís hlervoor in de

169



eerste plaats nog te weinÍg bekend over de trsnellen llchamelijke
veranderlngen ten gevolge van de konfrontatÍe met een stressor.
In de tweede plaats is er nog te weÍnÍg kennÍs over de samenhang

tussen emoties en de gezondheid, en in de derde plaats over hun

relatie met individuele verschillen en socÍaIe processen. Er
zíJn echter aanwljzingen dat op dit terreÍn belangrljke ontwik_
kelÍngen gaande zijn. lJiJ denken hierbij met name aan uitwerkÍn-
gen van de theorÍe van Henry en stephens (1977) over het bestaan
van verschillende lichameliJke rrstress-systemenr: het sympa-

tische biJnÍermerg-systeem dat aktief wordt wanneer aktiviteit
geboden ls omdat het organisme in zijn besÈaan wordt bedreigd en

het hypofyse-bijnÍerschorssysteem wanneer de kontrore over de

situatíe verloren is. Het model geeft het begin van een integra-
tie tussen sociale en 1ÍchamelÍjke processen. vingerhoets (r9s3)
geeft aanwijzlngen dat beÍde syst,emen samenhangen met verschir-
lende wÍJzen van copÍng, namelijk respektÍevelijk aktieve en
passieve wijzen van coping. llanneer deze theorie verder bevesti-
ging vindt en uitgewerkt wordt in de richtÍng van het funktione-
ren ín de werksituatÍe zo.u zíJ een ,missing 1ink, kunnen vormen
in de organisatiestresstheorie. Een eerste verelste hiervoor is
echter dat laboratoriumkoncepten vertaald worden in variabelen
die in veldonderzoek meetbaar zijn.

8.3.2 Resultaten met betrekking tot het Michiganmodel

Binnen het Michíganmodel wordt rond de koncepten type-A gedrag
en socÍa1e ondersteunÍng a1leen een modererende werking veron-
dersteld. Met betrekking hÍermee zíjn de resurtaten duidelijk:
het optreden van dergerijke modererende invroeden werd nÍet
bevestigd. I{e1 zíjn er aanwijzingen voor andere invloeden.
Type-À gedrag is zowel een reaktÍè op, als een veroorzaker van
stressoren. Dlt houdt 1n dat werknemers dÍe gewoon zijn te rea-
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geren els een type-A meer werkproblemen ondervlnden dan anderen,

maar dat bovendien door werkproblemen de neiging om met type-A

gedrag te reageren versterkt wordt. verder leÍdt dÍt gedrag tot

(11chame1ÍJke en geesteliJke) gevoelens van onwelbevinden op het

werk. Dat de gezondheÍd er door beï,nvloed zou worden is hier

niet aangetoond. Het gedrag heeft zlJn duideliJkste invloed 1n

lagere funktíes, waarschiJnllJk omdat hier het gedrag het minst

effektief ls. De bevlnding dat type-A gedrag gedeelteliJk een

reaktÍe is op werkproblemen en zelf ook klachten veroorzaakt

wlj st er op dat type-A gedrag ook de rol zou kunnen hebben van

intermedlërende varlabele. Dlt zou betekenen dat werkproblemen

tot klachten leiden omdat ztj tot een bepaalde wljze van reage-

ren leidt en dat deze schadellJke YíJze van reageren een onder-

deel van type-A gedrag is: haastig, aktief gedrag, zonder re-

f lekt íe .

De bevinding dat de (relatÍef konstante) faktor type-A gedraS,

een vrij sterke invloed heeft, vergeleken met de andere variabe-

1en, is indirekt een falslfikatie van de Michlganbenadering.

Hleruít zou lmmers kunnen worden afgeleid dat het meer de per-

soon zou zijn die de stressproblemen veroorzaakt dan de omge-

ving. ïiJ ziin van mening dat deze Ínterpretatie voorbarig 1s

zolang geen afweglng kan worden gemaakt tussèn enerziJds de

stressoren dÍe voor de betrokken groep van belang ziJn, en an-

derzíJds het type-A gedrag. tíe1 toont het onderzoek aan dat

type-A gedrag een faktor 1s die voor een grote groeP een belang-

riJke variabele is.
De rol van soclale ondersteuning door de chef lijkt veel meer

die van een voorkómer van problemen te ziJn dan van moderator.

De stressoren en stressreaktíes hebben weinig invloed op deze

relatie, maar worden wel versterkt door een gebrekkige onder-

steuning. Het liJkt dan ook terecht om een gebrekkige steun te

zlen als een stressor, dle ook van invloed is op andere stresso-

ren.
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De ro1 van sociale ondersteunlng door de kollegars liJkt het
gerÍngst. De steun van de kollegats heeft enige, maar niet vee1,
invloed op de stressoren, maar opvallend is vooral dat er weinig
direkt effekt werd aangetoond van deze steun op de stressreak-
tíes. Eerder is het zo dat de steun (en waarschÍjn1íjk vooraL de

onderlÍnge sfeer) verbetert wanneer men zÍch prettig voelt op
het werk.

rn het voorafgaande Ís er kort op gewezen dat de prospektieve
voorspelllng van stressreakties door de stressoren gerlng is.
HÍerop zijn we erders uitgebreider ingegaan (Marcelissen et al.,
ín druk). zonder hier dÍep op in te gaan willen wij er nogmaals
op wijzen dat dlt impliceert dat een te snelle keuze voor een
rorstressbenadering voor het meten van stressoren niet terecht
is. voordat een onderzoek wordt opgestart naar de gevolgen van
stressoren is de eerste stap om na te gaan wat de essentiële
problemen van de onderzochte groep zijn, en hoe naar alle waar-
schijnlíjkheid de dynamiek van deze stressoren en de omgeving
is. ons lnziens is vragenlijstonderzoek wel geschikt voor het
aantonen van verbanden, maar niet of nauwelijks voor het ontdek_
ken van verbanden: hÍervoor is een kwalitatÍef onderzoek meer
geschikt. Tenslotte willen wij nogmaals wiJzen op de noodzaak om

onderzoeksdesigns te kiezen \raarmee de onderzochte vraagstelling
ook op te lossen is. Dit zou een triviale opmerking dienen te
zijn, maar ons inziens is dit nÍet zo gezien de overgrote meer-
derheid van de korrelationele onderzoeken met behulp van, a1-
thans als metÍng van de objektÍeve situatie, onbetrouwbare vra-
genlijsten. Prospektief onderzoek brengt veel probremen met zÍch
mee, maar is essentieel voor het kausaliteitsprobleem \ranneer
experimenteel onderzoek niet mogeltjk Ís.
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ÀppendÍx l: MultÍp1e korrelaties moderator analyse

Appendix la. larltiple korrelaties rrcderator analyse tlpe-A gedrag: voorspelling
stressrealrtles dor stressoren

Stap I
I6rrelctÍe

R,

Stap 2

Stressorenzt
tlpe-A

Stap 3
Stressoren*

tlrPe-A7t
funlÉie

Èoenane

J
toenaÍr

*'z
F5,947 15,942

Psych. klachten
Irrcldentele gez. kl.
Regelm. gez. k1.
Bezorgdheid
Ge\ddtt
§rst. bloeddnrk
Diast. bloeddruk
Ctplesterol

.297

.300

.140

.196

.ffi

.275

.142

.552

.003

.002

.011

.014

.003

.00s

.011

.003

0.74
0.39
0.0ó
2.78d,
t.49
1.26
1.85
1.52

.004

.003

.007

.00/+

.018

.001

.oL2

.m2

0.86
0. s9
1.30
0.86
9. l6riÈ
0.27
2.02
1.0s

Appendix lb. lfultiple korrelaties rrcderator analyse tlpe-A gedrag: voorspellfug
lichaÉlijke stressreakties door psychische stressrealÈies

Stap I Stap 2

IGrrektie Stressoren*
type-A

Stap 3

Stressoren*
tJDe-A't
fi:nktie

F4,950 F4,9,6
toenaÉ

*'z
R, toenaÍE

RZ

Gewtcht
Syst. bloeddruk
Diast. bloeddruk
Cholesterol

.&2

.269

.137

.555

.007

.004

.002

.001

4.67r*
I .56
0.48
0.43

.005

.001

.m2

.m2

3.4ó*
0.2s
0.41
1.20
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4peendA lc. lfultÍple korrelaties rrcderator analyse seÍale mderster:nirg
chef rs: voorspellirg stt€ssr€aktles door stressoren

Stap I Stap 2

Ibrrelrtie Stressoren*
type-A

Stap 3
Stressoren*

t5pe--A*
fi.olctie

85,947 85,942
toenae

R,

PsSrch. kladlten
Incidentele gez. kl.
Regelm. gez. kl.
Benorgdheid
Gerddrt
Syst. bloeddruk
DÍast. bloeddruk
Cholesterol

.289

.29t

.137

.fi6

.ffi

.275

.Ltó

.551

.004

.011

.003

.003

.00/+

.00/+

.006

.004

0.94
2.slr<
0.59
0.67
2.01
1. l8
0.9/r
1.57

.010 2.23*

.005 l.0r+

.005 0.0s

.004 0.76

.001 0.30

.009 2.3t*

.003 0.tó

.ml 0.33

Appendix ld. !fultiple korrelaties rrcderator analyse sociate cndersteuning chefs:
voorspell.Íng lichaÍElijke stressrealcties door psychÍsctE stress-
reakties

Stap I Stap 2

I(orrelctie Stressoren:t
t5pe-A

F4,950

Stap 3
Stressoren*

tlpe-A*
fi:nktie

F4,9r$
toenaÍE

R,
*, toenare

RZ

Gewicht
Syst. bloeddruk
Diast. bloeddrul(
Cholesterol

.&3

.262

.138

.559

.006

.002

.00/§

.@2

3.86*
0.77
0.78
1.33

.002 1.52

.002 0.54

.003 0.64

.003 1.43
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Apperdíx le. Mdtiple korrelatles tmderator analyse soclale anderstamÍng kol-
legars: vmrspellirg stressrcalÈies door stressoren

SÈap 1
I(orrektie

R2

Stap 2

Stressoren*
tlpe-A

Stap 3

SÈressoren*
tYPe-A:t
ftmlctie

toenae

*'z

toenarE

R,
F5,g4r 85,942

Pqrch. kladÈelr
Incidentele gez. kl.
Regeln. gez. kl.
Benorgdheid
C€wicht
Syst. bloeddrtk
Díast. bleddruk
Cholesterol

.291

.290

.134

.t72

.ffi

.280

.143

.550

.004

.@3

.007

.001

.003

.001

.00s

.00s

0.83
0. ó7
1.42
0.21
1.34
o.27
0.80
t.97

.005

.008

.006

.001

.003

.ml

.002

.ml

1.14
1.92
0.34
0.23
1.49
0.17
0.32
0. s2

Apperdix lf. !fuItlple korrelaties rmderator analyse sociale ordersteuning kol-
legars: rrcorspeUirg llcttarel1jke stressreakties dor ps5rchische

str.essreakties

Stap I
Ibrrektie

R,

Stap 2

Stressoren*
type-A

Stap 3

Stressoredr
tYPe-Art
frmktie

EoenaÍÉ

*'z

toeÍraÍE

-'z
F4,950 F4,9ró

Cctridtt
Syst. bloeddruk
Diest. bloeddruk
Ctrolesterol

.&3

.277

.137

.549

.00I

.002

.m6

.001

0.64
0.77
1.24
0.34

.004

.004

.006

.001

2.27
L.tÀ
0.95
r.03
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SUMMARY

Psvchologlcal pacemakers in the stress proces

The role of the type-A behavlour Pattern and soclal support 1n

the process of vork stre§§.

The maín questíon whÍch thls dÍssertatÍon trÍes to answer cen-

tera on the partlcular influence whlch indlvidual differences

and socíal environment may have on the development of work

stress problems.

llork stress problems are viewed as a process of mutually depend-

ent events; as the seguence of social, psychologlcal and bodily

changes which arise under the lnfluence of work problems. The

work problems whích lnitiate this Process ere ca1led the
Istréssorsn, the changes whlch result herefrom the nstralnstr.

Type-A behaviour ls a work orlented, aggressive and tÍme-pres-

sured pattern of behavlour. It is a relatively unchanging indt-
vÍduaI characterÍstic and is, according to a few epidemlologlcal

studÍes, associated with a hlgher risk of cardlovascular dls-
eases. AccordÍng to psychological studies type-Ars are, as a

result of thelr behaviour, more líkely to come into stress sÍtu-
ations. They will have a stronger bodÍly and psychological reac-

tion to these. There are also indicatlons that type-Ars are more

productlve in thelr work, with the result that this behavlour ls
valued and relnforced by the work environment. All studies Ín

this connection are correletÍona1. Thts does not exclude the

alternatÍve Ínterpretatíon of the results, that the correlations
between type-A behavlour and strains are caused by the tendency

to react, to problems with tlme-pressured aggressive behavlour,

1.e. with an Íncrease in type-A behaviour.
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Social support ls Ín this context understood to mean all mate-
rial and lruaaterÍal help resulting from contact with others. It
is assumed ln the IÍterature that social support has a protec-
tive influence ín case of work problems. Fewer stressors would

arise and, 1f they dÍd aríse, they would not lead to strains.
The same críticism that was made of type-A behavíour studies is
also va11d here, namely that all studies are correlational. This
leaves open the possibility that the support is Ítse1f influ-
enced by work problems and changes in health, and this may in
Itself cause a correlation.

The conclusíon is that the effect of type-A behaviour and socÍa1
support on the process of stress may be plausible, but that it
is not convlncingly proved, and that the possibility that both
are ínfluenced also by work problems and health problems has
been neglected until now. In this dÍssertation an attempt is
made to discover, through longÍtudinal research, the interde_
pendence between, on the one hand, type-A behaviour and support
and, on the other the stress proces.

chapt,er I of this dissertatlon sets out the problem mentioned
above. The relatlon between stress and health is discussed and

the process of work stress Ís defÍned. The role stress approach,
as formulated by the Míchlgan group, ls chosen as the theoreti-
cal framework for the study. rn the role stress approach work
stressors are conceived of as probrems between social roles Ín
the work situation.

In chapter 2, the literature dealing with type-A behavíour and

social support is reviewed, with special attentiön gÍven to the
work situation.
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In chapter 3 seven questlons to be analysed are discussed. The

data used for thls analysls were collected in the longitudinal

vos-PBGO proJect. The proJect ls briefly described here. The em-

ployees froa 22 companies completed a questionnaire on stress,

up to a maxlmum of three tí.mes, before they attended a perlodÍ-

cal check-up at thelr occupatlonal health servíce. The interval

between the measurements was a year and a half.

ïn this dissertatlon the data of all f100 employees who took

part in the proJect at least twlce, were analysed. All particl-

pants were employed during the whole perlod of research and,

therefore, not seriously il1. Thls means that the results have

no bearing on the development of serious health complaints. Only

the effects on mlnor health complalnts and on such bodily para-

meters as blood pressure, body weight, and cholesterol 1evel,

are examÍned. All these varlables have been shown in the past to

be influenced by stress Problems.

In this dissertation an attempt Ís made to establish causal

relationships. In chapter 4 the problems are discussed which

arlse when experimentat studies are not possible. It ís shown

that a correlation between two varíab1es which are measured at

the same time does not gÍve any information about a causal ef-

fect. A longÍtudinal study, wÍth repeated measurements of all

cause and effect variables 1s more appropriate for this purpose.

In this chapter two methods of analysing longítudinal data are

descríbed, based on linear structure analysis (LISREL) and on

multlple regression. Moreover, methods are dÍscussed for ana-

lysing moderator variables: variables which influence the rela-

tionshÍp between two other variables.

The results of the study are discussed in chapter 5, 6 and 7. In

chapter 5 the relatíon between type-A behaviour and work

stressors and strains ls analysed. The results show that type-A
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behavlour ls much more prevalent, 1n htgher 1evel Jobs than in
lower level Jobs, but that especially in lower level jobs, type-
A behaviour leads to work stressors. In higher level jobs, how-

ever, work stressors may lead to a decrease in type-A behaviour.
In both higher and lower leve1 Jobs, type-A behaviour leads to
an increasa 1n minor strains, such as worryÍng and psychosomatic
complaints. Thls relationship is stronger in lower lever jobs
than 1n higher leve1 Jobs. The bodily conditlon, as indÍcated by
blood pressure, cholesterol level and body weÍght, is not influ-
enced by type-A behaviour.

chapter 6 analyses the reratÍonshÍp between social support from
superiors and co-workers, on the one hand, and stressor and

strains, on the other. The rasults show that support from supe_
rlors has a much more positive effect than support from co-work-
ers. All effects are much more evident in lower 1eve1 jobs than
1n higher level Jobs. No effect is found on bodily parameters,
such as blood pressure, cholesteroL level and body weight. It is
shown Èhat the support from co-workers decreases \rhen the bodily
condition deteriorates, or yhen minor st,rains increase.

chapter 7 anaryses whether type-A behavÍour and social support
do influence the relatÍonship between stressors and strains.
such an effect Ís hardly found. The causal effects between
stressors and strains are very low under aIl. circumstances.

rn chapter 8 the results ere sunrnarized, and some conclusíons
are drawn. rt is likely that type-A behaviour is an important
varlable in the process of work stress, especlally in lower
1evel jobs. The effect of type-A behaviour on work stressors
seems to be highly lnfluenced by the type of job and the social
context of the work situation. On the other hand, type-A behav_
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lour leads to
level Jobs.

The concluslon

more effect on

er§.

straÍns 1n lower level Jobs as well as in higher

is also made that support from superÍors has much

stressors and stralns than support from co-work-

There ere no Índicatlons that the bodlly conditlon, as measured

by blood pressure, level of cholesterol, or body welght, 1s

infl.uenced by the streas Process.
In lower level Jobs the effects are conslstently stronger than

ln higher level jobs. One may conclude that there is no evidence

to substantlate the popular lmpression that stress is especially
a problem of the whlte-collar worker.

The flnding that the relatlonships found are completely differ-
ent from those which would have been expected from correlations,
has Ímportant consequencès for stress research. The expectatlon
that correlational research does not glve much information about

the stress process is confirmed.

A final concluslon ls that lndlvidual differences do lnfluence
the development of strains more than role stressors. This 1s not

what was expected from the Mlchigan role stress model.
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SA}íENVATTING

Gangmakers van het stressproces

De ro1 van type-A gedrag en sociale ondersteuning bij het
stressproces Ín de werksituatle.

De centrale vraag 1n dÍt proefschríft ts welke invloed indivi-
duele verschillen en de socÍale omgevlng hebben op het ontstaan
van werkstressproblemen. tíerkstressproblemen worden gezien als
een proces van samenhangende gebeurtenÍssen: als de opeenvolgÍng
van sociale, psychische en ltchameliJke veranderlngen die optre-
den onder lnvloed van werkproblemen. De werkproblemen die dit
proces op gang brengen worden 'stressorentr genoemd, de verande-
ringen die ten gevolge hlervan optreden de trstressreaktÍesr.
Type-A gedrag Ís een werkgeríchte, agressieve en haastige ge_
dragsstijl. Het is een relatief onveranderlijke Índividuele
eigenschap, en hangt volgens enkele epidemiologísche onderzoeken
samen met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. volgens
psychologlsch onderzoek zouden A-typen door hun gedrag vaker in
een streassituatie komen, en zouden zíj hierop richamelijk en
psychisch sterker reageren. Er zÍJn echter ook aanwijzingen dat
A-typen produktlever zouden zijn in hun werk, zodat het gedrag
door de omgeving gewaardeerd en bekrachtigd zou worden. Arle
onderzoek in dit verband is echter korrelatloneel van aard. Dit
sruit een alternaÈÍeve interpretatÍe van de resulÈaten niet uít,
nameliJk dat de korrelatle tussen type-A gedrag en stressreak-
tles een gevolg is van de neiging om op problemen te reageren
met gehaast, agressief gedrag, dus met een toename van type_A
gedrag.

onder soclale ondersteunlng wordt alle materiële en ímmateriële
hulp verstaan die een gevolg is van het kontakt met anderen.
verondersterd wordt in de 1íteratuur dat sociale ondersteuning
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een beschermende invloed heeft in het geval van werkproblemen.

Er zouden mlnder streEsoren ontstaan, en als zii we1 ontstaan

zouden ziJ niet tot stressreakties leiden. Evenals Ín het geval

van type-A gedrag geldt hier echter dat, voor zover het onder-

zoek in de werksituatie betreft, alle onderzoek korrelationeel

van aard is, wat de mogellJkheid open laat dat de korrelatie

veroorzaakt wordt doordat de ondersteuning zelf beÏnvloed wordt

door werkproblemen en door gezondheidsveranderÍngen.

Gekonkludeerd wordt dat het effekt van type-A gedrag en sociale

ondersteunÍng op het stressproces wellswaar plausibel is, maar

niet overtuigend aangetoond, en dat de mogelljkheÍd dat beide

zelf ook worden belnvloed door het stressproces tot nu toe nog

nlet ls onderzocht. In dlt proefschrift wordt geprobeerd om

mlddels longltudinaal onderzoek de wederzljdse verbanden tussen

enerziJds type-A gedrag en sociale ondersteuning, en anderzijds

het stressproces te onderzoeken.

In hoofdstuk I wordt

wordt íngegaan op de

het werkstressproces.

ro I stre s sbenade ring,
genomen. Dit houdt in
blemen met de soclale

bovenstaande vraagstelling uitgewerkt, en

relatle tussen stress en gezondheid en op

A1s theoretisch ultgangspunt wordt de

zoals beschreven door de Michigangroep,

dat stressoren beschreven worden als pro-

rollen tlJdens het werk.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de literatuur op het gebied van

type-A gedrag en soclale ondersteuning, met name toegespitst op

de werksituatle.

In hoofdstuk 3 worden 7 onderzoeksvragen beschreven, en vordt

een korte beschrijvlng gegeven van het longitudinale VOS-PBGO

onderzoek waaruit de hler Seanalyseerde gegevens afkomstig zijn.
In dit onderzoek vulden de werknemers van 22 bedrijven maximaal

drie maal een stressvragenllJst in voordat zlJ een perlodleke
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keuring bij hun bedriJfsgezondheidsdienst ondergingen. De tus-
senpozen tussen de metingen waren anderhalf jaar. In dit proef-
schrift worden de gegevens geanalyseerd van alle werknemers die
tenmÍnste twee maal aan het onderzoek deelnamen. Dit zijn er in
totaal ruim 1000. AlIe onderzochten waren gedurende de gehele
onderzoeksperiode Ín het arbeidsproces betrokken, en dus nÍet
ernstlg zlek. DaÈ w1l zeggen dat de resultaten geen betrekkÍng
hebben op het ontstaan van ernstÍge gezondheldsklachten. weI
wordt het effekt op lÍchte gezondheidsklachten en op lichame-
1Íjke parameters ars bloeddruk, gewicht en choresterolnlveau
onderzocht. van arle variabelen 1s Ín het verleden aangetoond
dat ziJ in meer of mÍndere mate beïnvloed kunnen worden door
stre ssproblemen.

rn dÍt proefschrift wordt geprobeerd om kausale verbanden te
leggen. rn hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de problemen dÍe dit
met zích meebrengt rranneer experimenteel onderzoek niet mogeliJk
is. Er wordt betoogd dat een korrelatie tussen tvee op hetzelfde
moment gemeten variabelen geen Ínformatie geeft over eèn kausaal
verband. om een dergelijk verband aan te tonen zijn tenminste
herhaalde metingen van oorzaak en gevolg noodzakeijk. rn hoofd-
stuk 4 worden twee methoden beschreven voor het analyseren van
beschrijvende longltudinale data, namelÍJk lineaire struktuur-
analyse (LrsREL) èn regressleanalyse. rn dit verband wordt ook
lngegaan op methoden voor het analyseren van moderatorvaria-
bel.en: variabelen die het verband tussen twee andere variabelen
beïnvloeden.

over de resultaten van het onderzoek handelen hoofdstuk 5, 6 en
7.

rn hoofdstuk 5 wordt de samenhang van type-A gedrag met werk-
stressoren en stressreakties onderzocht. De resultaten Èonen aan
dat type-A gedrag bíj hogere funkties veel meer vóórkomt dan biJ

200



Iagere funktles, maar dat het met neme bij werkers in lagere

funktles tot werkstressoreD leldt. BiJ de hogere funkties ls het

veeleer zo dat werkprobleoen lelden tot een afname van type-A

gedrag. BÍJ hoge en lage funktles hangt type-A gedrag samèn met

een toename van lichte stressreakties zoals bezorgdheld over

eigen funktloneren en psychosomatiàche klachten, zíi het dat

deze samenhang in sterkere mate het geval is bij de J'agere funk-

ties. De ltchamellJke toestand, zoals afgeleid uit bloeddruk,

cholesterolniveau en gewicht, wordt niet beïnvloed door type-A

gedrag. Iíe1 bestaat bÍJ de lagere funkties de tendens dat type-A

gedrag zelf toeneemt aIs de gezondheid achteruitgaat.

In hoofdstuk 6 worden de verbanden tussen enerzÍjds de sociale

steun van chefs en kollegars, en anderziJds stressoren en

stresEreaktles onderzocht. De resultaten tonen aan dat de steun

van chefs veel meer effekt heeft dan de steun van de kollegars,

en dat beide effekten veel duideltJker zlJn biJ de lagere funk-

ties dan bÍj de hogere. Enlg effekt op de gezondheidsparameters

a1s bloeddruk, choleeterolniveau en lichaamsge\dicht wordt niet

aangetoond. De steun van kollegars neemt af wanneer de lichame-

liJke toestand achteruitgaat of wanneer de llchte stressrèaktÍes

toenemen.

In hoofdstuk 7 wordt onderzocht of type-A gedrag en sociale

ondersteuning van lnvloed zÍJn op de mate waarin stressorren tot
stressreakties IeÍden. Een dergelijk effekt wordt vrijwel nlet
gevonden. Onder a1le omstandigheden zijn de verbanden tussen

stressoren en stressreakties zeer laag.

In hoofdstuk 8 worden de resultaten samengevat en worden enkele

konklusies getrokken. Type-A gedrag liJkt een belangrijke faktor

te ziJn binnen het werkstressProces, maar dan met name in de

lagere funkties. Het effekt op de stressoren 1íJkt in sterke
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mate efhenkelÍJk van het type werk en van de socÍale kontekst.
Type-A gedrag leidt wel voor zowel lagere als voor hogere funk-
tles tot stressreaktles.
De steun van de chef ltJkt een veel belangrlJker effekt te heb-
ben op zowel het ontstaan van stresaoren als van stressreaktie§
dan de steun van kollegars.
Het 1s nÍet aangetoond dat de llchameltJke toestand, voor zover
af te meten aan bloeddruk, cholesterolnlveau èn gewlcht, worden

belnvloed door het stressproces.
Op een konsistente wiJze wordt gevonden dat de effekten biJ de

lagere funktles sterker zijn dan bij de hogere funkties. In dÍt
verband wordt opgemerkt dat de populalre indruk dat stress met
name midden en hogere funkties treft niet bevestigd wordt.
Een belangrÍJke bevlndÍng 1s dat de gevonden verbanden anders
zÍjn dan de korrelatÍes deden vermoeden. Hiermee wordt de ver-
wachting bevestigd dat korrelatÍoneer onderzoek naar het stress-
proces weinig Ínformatle oplevert.
Een laatste konklusle Ís dat de rol van de persoon biJ het ont-
staan van stressproblemen veel groter 1lJkt dan die van de rol-
stressoren. Dit is niet wat op basis van het rolstressmodel werd
vervacht.
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