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SAMENVATTING

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de derde fase van het onderzoek
naar de arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede. Dit onderzoek is uitgevoerd door
het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO en de Afdeling
Toegepast Onderzoek (nu Afdeling Arbeid en Rerntegratie/AAR) van de GMD (nu
GAIíGMD) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en de GMD. De doelstelling van dit onderzoek is meer zicht te krijgen op de relatieve
invloed van arbeid ten opzichte van niet-arbeidsgebonden factoren in het proces van
arbeidsongeschikt worden.

In de eerste fase van het onderzoek is aan 15.000 WAO-en een vragenlijst toegestuurd.
Hieóij is aan deze WAO-ers gevraagd of hun ziekte, die tot langdurige aóeids-
ongeschil« en WAO heeft geleid, volgens hen veroorzaalt is door het werk. Dit bleek
volgens 55Vo van de betrokkenen het geval. Daamaast is deze WAO-ers ook gevraagd
of het werk van invloed is geweest op de uitval uit het werk, oftewel of men nog door
had kunnen werken wanneer passend werk voor handen zou zijn geweest. Ruim een
derde van de WAO-ers (357o) antwoordde hierop bevestigend.

In de tweede fase zijn de dossiers van een steekproef van ruim 1.000 WAO-ers uit de
eente fase geanalyseerd. Op basis van deze gegevens is door beoordelaars van de GMD
vastgesteld of het werk van invloed is geweest op het ontstaan van de zielte en op de
uitval uit het werk. Deze beoordelaars kwamen met htrekking tot de arbeidsgebonden-
heid van de ziekte tot iets lagere cijfers, namelijk 30-34Vo. De cijfers voor de
arbeidsgebondenheid van de uitval lagen op een vergelijkbaarniveau, namelijk 3540Vo.

In de in dit rapport beschreven derde fase van het onderzoek is de inschatting van de
arbeidsgebondenheid van de ziekte en de uitval van de WAO-ers naast het oordeel van
de beoordelaars van de GMD gelegd.

Met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de ziekte is vastgesteld dat:
- 64Vo overeenkomstig is ingedeeld, waarvan:

- 267o-27 7o arbeidsgebonden,
- 37 7o -38Vo niet-aóeidsgebonden,

- 367o verschillend is ingedeeld, waarvan:
- 6Vo-87o volgens dossier aóeidsgebonden en volgens enquëte niet,
- 29-30Vo volgens enquëte arbeidsgebonden en volgens dossier niet.

Venolgens is nagegaan in hoeverre de verschillen verklaard kunnen worden uit de
beschikbare gegevens. Daarbij is vastgesteld dat het bovengenoemde verschil in
indeling, deels verklaard kan worden uit het feit dat de informatie in de dossiers
verschilt van de door de respondent verstrekte informatie in de enquëte. Verder leken
de beoordelaars van de GMD zo nu en dan te strikt geweest te zijn bij hun beoordeling.
Vastgesteld is dat de 567o arbeidsgebondenheid van de ziekte in de enquëte te hoog
moet zijn geweest en de 307o-34%o van de dossiers te laag. De werkelijke omvang van



de aöeidsgebondenheid van de ziekte of aandoening ligt tussen de 349o en 5OVo

(gemiddetd circa 42Vo)-

Met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de uinal is vastgesteld dat:

- 59-647o overeenkomstig is ingedeeld, waarvan:

- I 5Vo -l 6Vo arbeidsgebonden,
- 43Vo 48lo niet- aóeidsgebonden,

- 36%o477o verschillend is ingedeeld, waarvan:

- lSvo-247o volgens dossier arbeidsgebonden en volgens enquéte niet,

- lSvo volgens enquëte arbeidsgebonden en volgens dossier niet.

Ook bij de arbeidsgebondenheid van de uitval bleek de informatie, die de beoordelaars

van de GMD ter beschikking hadden, op cruciale punten te verschillen van de door de

respondent verstrelÍe informatie in de enquëte (onder andere met betrekking tot de duur

van de expositieduur). Bovendien bleek een belangrijk deel van de geconstateerde

verschillen te herleiden tot inhoudelijke verschillen tussen de operationalisaties en tot

tijdsverschillen. Op basis hiervan is vastgesteld dat de mate van arbeidsgebondenheid

van de uitval aÍhankelijk van het tijdsmoment - begin ziektewetjaar, eind ziektewetjaar

en een half tot anderhàtf jaar later - tussen de 33Vo en 437o zal liggen. Gemiddeld ligt
dit percentage rond de 389o. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een deel van deze

werknemersna het ziektewetjaar weer geheel of gedeeltelijk aan het is werk is gegaan.

Het onderzoek laat zien dat er voldoende ruimte is voor preventie van langdurig

zielÍeverzuim en arbeidsongeschiktheid. Bij ctrca 42Vo van de WAO-ers is de ziekte

of aandoening waarvoor men in de WAO terecht gekomen veroorzaakt door het werk

dat men OeeO. ei3 deze groep had het ontstaan van de ziekÍe vertraagd (of vermeden)

kunnen worden, als eerder gé.i"t t" maatregelen in het werk getroffen zouden zijn. Bij

ongeveeÍ een derde van de WAO-ers had verder de uitval uit het werk voorkomen

kunnen worden door vroegtijdige aanpassing van het eigen werk ofhet aanbieden van

ander werk. Ongeveer 407o van de WAO-ers had rond einde wachttijd nog geheel of
gedeeltelijk aangepast of ander werk kunnen doen en een half tot anderhalfjaar later

íog35Vo.-Toch wèrkte op de genoemde momenten maar respectievelijk23Vo en28Vo

ua1 de WAO-ers. Als aangepast of ander werk, en indien nodig in deeltijd, zott zijn

aangeboden, zouden wellicht meer WAO-ers ook feitelijk het werk hebben kunnen

hervatten.

II
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1.

1.1

INLEIDING

Aanleiding tot het onderzoek

In de discussies met betrekking tot het terugdringen van het ziekteverzuim en de

arbeidsongeschiktheid wordt uiteraard veel aandacht besteed aan de mogelijkheden van
preventie, het voorkómen dat werknemers ziek worden, en - als ze dan toch ziek zijn
geworden- dat zieke werknemers van de Ziektewet in de WAO (Wet op de

Aóeidsongeschiktheidsverzekering) terechtkomen. Omdat buiten de arbeid gelegen

oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid niet binnen de directe

invloedssfeer van de overheid en het bedrijfsleven liggen, richt men zich hierbij vooral
op de mogelijkheden in het werk en in de werksituatie (zie o.a. Tripartiete Werkgroep

Volumebeleid Arbeidsongeschiktheidsregelingen, 1989). Voor de betrokken partijen is

het in dit verband vaÍr groot belang zicht te l«ijgen op de relatieve invloed van arbeid

ten opzichte van niet-arbeidsgebonden factoren in dit proces. Dat is ook de globale

probleemstelling van het onderhavige onderzoek.

De vraag naar de invloed van arbeidssituatie-aspecten (ten opzichte van niet-

arbeidsgebonden aspecten) op WAO-intrede is eerder aan de orde gesteld in een

onderzoek van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) in 1989 (Schellart,

1989). In dat onderzoekzijn de dossiers van 380 werknemers geanalyseerd die eenjaar
aanspiaak maakten op een ziektewetuitkering. Door twee beoordelaars (arts en sociale

wetenschapper) is de mate van beroepsgebondenheid van hun ziektebeelden vastgesteld.

Resultaat: 24Voberoepsgebonden, 49lo niet-beroepsgebonden, l3%o zowel beroeps- als

niet-beroepsgebonden enl47o geen uitspraak. Dus in ongeveer 3TVovande onderzochte

WAO-gevallen was sprake van een relatie tussen het beroep en de ziekte.

Het Directoraat-Generaal van de Arbeid (DGA) van het Ministerie van Sociale Zaken
en Wer§elegenheid en de GMD bleken gernteresseerd in verder onderzoek naar de

arbeidsgebondenheid van WAO-intrede, zowel ten aanzien van de omvang van de

arbeidsgebondenheid als met betrekking tot de factoren in de arbeidssituatie die daarmee

verband houden. Het DGA is - met het oog op preventief beleicl - met name

getnteresseerd in de verschillen tussen beroeps- en bedrijfsklassen wat betreft de

arbeidsgebondenheid van ïVAO-intrede. Verder heeft het DGA belangstelling voor de

mening dienaangaande van de V/AO-intreders zelf (wellicht ten overvloede, zij herhaald



dat het GMD-onderzoek plaats vond op basis van dossier-analyses door twee 'exteme'

beoordelaars). De GMD achtte tevens verder onderzoek tegen bovengeschetste

achtergronden van belang. De GMD had zelf reeds plannen in de richting van een

uitgebreid herhalingsonderzoek met een glotere stee§roef (1000 WAO-ers in plaats

van 380 WAO-ers). Naar aanleiding hiervan hebben het Ministerie van SocialeZaken,

deGMDenhetNIPG/TNogekozenvoorhetonderhavigeonderzoeksproject.Het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de GMD fungeren hierbij als

opdrachtgever, terwijl het project wordt uitgevoerd door het NIPG/TNO en de Afdeling

Toegepast Onderzoek (nu Afdeling Arbeid en Rerntegratie/AAR) van de GMD (nu

GAT?GMD).

Het onderzoek naar de arbeidsgebondenheid van WAO-intrede bestaat drie deelonder-

zoekingen. Ten eerste een uitgebreid onderzoek door middel van een schriftelijke

enquëte onder een steekproef van 15.000 wAo-ers (Griindemann e.a.' l99l).

Ten tweede een dossieronderzoek onder 1.000 WAO-ers, die in het kader van het eerste

deelonderzoek de schriftelijke enquéte hebben ingevuld (Schellart e.a., 1993). Dit betreft

onder meer een replicatie van de analyses van het eerder besproken GMD-onderzoek

(Schellart, 1989). Verder zijn in dit deelonderzoek ook variabelen opgenomen die

sporen met de variabelen die door middel van de enquéte zijn verzameld.

In het derde deelonderzoek heeft de vergelijking van de gegevens uit de schriftelijke

enquëte en het dossieronderzoek plaatsgevonden. Bij deze vergelijking zijn uiteraard

alleen de L000 WAO-ers van het tweede deelonderzoek betrokken. De resultaten van

deze vergelijking geven meer zicht op de betrouwbaarheid/validiteit van de

verschillende onclerzoeksmethoden. Over dit deelonderzoek wordt in het onderhavige

rapport geraPPorteerd.

1.2 Indeling van het raPPort

Het Íapport bestaat uit twee delen, namelijk een algemeen deel waarin de belangrijkste

resultaten van het totale onderzoek worden samengevat (deel I) en een deel waarin de

vergelijking van de gegevens van de enquëte en de dossiers meer in detail besproken

wordt (deel II).

In deel I wordt eerst de methode van het onderzoek behandeld (hoofdstuk 2). De

belangrijkste resultaten van de eerste twee cleelonderzoekingen, het enquëte-onderzoek

en het dossieronderzoek, worden respectievelijk besproken in hoofdstuk 3 en 4' De

4



vergelijking van de gegevens van de beide deelonderzoekingen komt in hoofdlijnen aan

de orde in hoofdstuk 5. Deel I wordt afgerond met een inhoudelijke en methodologische

slotbeschouwing (hoofdstuk 6).

Deel II gaat eerst nader in op de opzet van de analyses (hoofdstuk 7). De hoofdstukken

8 en 9 zijn gereserveerd voor de resultaten van de analyses. In hoofdstuk 8 wordt de

relatie tussen de ziekÍe en het werk behandeld. In hoofdstuk 9 komt de uitval uit het

werk aan de orde en de factoren die met deze uitval samenhangen. In het laatste hoofd-

stuk van deel II wordt de resultaten samengevat en wordt aangegeven welke

consequenties kunnen worden verbonden aan de vergelijking van de gegevens ten

aar:rzien van de geldigheid en generaliseerbaarheid van de resultaten van het enquéte-

en het dossieronderzoek (hoofdstuk 10).



,, METHODE

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de in dit onderzoek gehanteerde methode. In

paragraaf 2.1 komen de samenstelling van de steekproef, de gegevensverzameling en

de respons en de representativiteit van de onderzoeksgroepen in de verschillende

deelonderzoekingen aan de orde. Daama wordt ingegaan op de operationalisering van

de gehanteerde concepten (paragraaf 2.2). Het hoofdstuk wordt afgerond met een korte

toelichting op de in het onderzoek gehanteerde analysemethode.

2.1 De onderzoekspopulaties in de drie deelonderzoekingen

Het eerste deelonderzoek is gebaseerd op een postenquëte onder een steekproef van

15.000 personen, die tussen I juli 1989 en 30 juni 1990 één jaar aanspraak maalÍen

op een ziekÍewetuitkering (maximale duur). In het onderzoek zijn deze personen steeds

aangeduid als WAO-ers, ook al hebben zij uiteindelijk niet allemaal een WAO-uitkering

ontvangen. Bovendien bleek een niet onaanzienlijk deel van deze personen (cica3O?o)

op het moment van de enqu6te (eind 1990) een betaalde baan te hebben, of zeer

binnenkort weer te gaan werken (zie ook Nijboer e.a., 1993).

De relatief ruime omvang van de steekproef is mede het gevolg van het feit dat in het

onderzoek ook getracht is verschillen tussen beroeps- en bedrijfsklassen vast te stellen.

De steekproef van het onderzoek bestaat uit twee delen, namelijk een representatief deel

van circa 12.500 personen, en een aanvullend deel van circa 2.500 mensen. Deze laatste

groep is aan de steekproef toegevoegd om een betere verdeling naar bedrijfs- en

beroepsklasse te verkrijgen.

De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden in de periode van december 1990 ím
januari 1991. Ruim 9.000 personen hebben de vragenlijst ingevuld geretoumeerd,

waarvan 7327 personen van de representatieve steekproef. Hiermee bedraagt de

bruikbare respons ckca ffilo. Op basis van een vergelijking van de verdeling van de

respons en vÍul de oorspronkelijke steekproef (op kenmerken als geslacht, leeftijd,

bedrijfsvereniging, arbeidsongeschitcheidsklasse en hoofddiagnose; zie Griindemann

e.a., l99l) is vastgesteld dat er nauwelijks sprake is van selectiviteit in de respons, en

dat de resultaten van het onderzoek, voorzover deze betrekking hebben op het

representatieve deel van de steekproef, van toepassing geacht kunnen worden voor de

6



gehele populatie die tussen I juli 1989 en 30 juni 1990 één jaar aanspraak maakten op

een ziektewetu itkering.

Voor het dossieronderzoek is een 'random' steekproef getrokken van ruim 1100

personen uit het repÍesentatieve deel van de respondentengroep van het eerste

deelonderzoek. Van deze personen zijn de benodigde gegevens overgenomen uit de

dossiers bij de CMD. Omdat niet alle dossiers op tijd beschikbaar waren zijn

uiteindelijk 1035 personen in dit tweede deelonderzoek betrokken. In deze groep bleek

een ondervertegenwoordiging van personen tot 35 jaar en een oververtegenwoordiging

van 45 tot 55-jarigen. [n verband hiermee is bij weergave van gegevens op absoluut

niveau (univariaat of bivariaat) statistisch gecorrigeerd voor deze onder- en

oververtegenwoordiging. Hierbij is de leeftijdsverdeling van de representatieve groep

van het eerste deelonderzoek als uitgangspunt genomen (zie verder Schellart e.a., 1993).

Daarmee kunnen ook de resultaten van het dossieronderzoek van toepassing worden

geacht voor de gehele populatie die tussen I juli 1989 en 30 juni 1990 één jaar

aanspraak maakÍen op een ziektewetuitkering.

De onderzoeksgroep van het tweede deelonderzoek is ook als uitgangspunt genomen

voor het derde deelonderzoek. In dit onderzoek zijn de vragenlijstgegevens en de

dossiergegevens op individueel niveau gekoppeld.

", 1 Operationalisatie van de concepten

Het doel van het onderzoek is: inzicht te verkrijgen in de causale respectievelijk

conditionerende omstandigheden in de aöeidssituatie, die samenhangen met WAO-

intrede. In ondentaand schema worden de begrippen 'causaliteit' en 'conditionaliteit'

nader aangegeven.



De causale relatie heeft betrekking op de mate waarin de ziekte of aandoening

veroorzaakt is door het werk (relatie a). In dit verband wordt ook wel gesproken over

de arbeidsgebondenheid van de ziekte of aandoening.

De conditionele relatie heeft betrekking op de mate waarin' gegeven een bepaalde

ziekte of aandoening, het werk van invloed is geweest op de uitval uit het werk,

oftewel de mate waarin nog gewerkt had kunnen worden wanneer passend werk

voorhanden zou zijn geweest (relatie b). In dit verband wordt ook wel gesproken over

de arbeidsgebondenheid van de uitval. Met uitval uit het werk wordt in dit

onderzoek bedoeld: het stoppen met werken en het begin van het jaar ziekte'

verzuim.
Bij de conditionele relatie heeft 'het werk' uitsluitend betrekking op de 'laatste'

werksituatie voor het jaar Ziektewet. Bij de causale relatie moet bij 'het werk' ook

gedacht worden aan eventuele daaraan voorafgaande werksituaties.

2.2.1 De operationalisaties in het enquëte onderzoek

Causaliteit en conditionaliteit zijn in het eerste deelonderzoek geoperationaliseerd op

basis van de mening van de direct betrokken werknemers (de respondenten). Bij het

begrip 'causaliteit' is met een tweetal varianten gewerkt. Ten eerste een strilÍere

variant, waarbij slechts van arbeidsgebondenheid gesproken is, wanneer de respondent

heeft aangegeven dat de ziekte of aandoening'geheel of grotendeels' veroorzaakt is

door het werk. Ten tweede een wat ruimere variant waarbij ook wanneer de respondent

heeft aangegeven dat de ziekte of aandoening'voot" een belangriik deel' het gevolg is

van het werk, nog gesproken wordt van arbeidsgebonden aandoeningen.

Aan het begrip 'conditionaliteit' ligt een tweetal aspecten ten grondslag. Ten eerste of

de respondent van mening is nog aan het werk te zijn geweest als het oorspronkelijke

werk zou zijn aangepast. Ten tweede of de respondent van mening is wel door te

kunnen hebben werken als hij of zij ander werk zou hebben gedaan. Overigens is al

wanneer één van beide aspecten van toepassing geacht werd, aangenomen dat de uitval

uit het werk een gevolg is van de specifieke omstandigheden op het werk.

De omstandigheden in en buiten de arbeidssituatie vormen de onaÍhankelijke variabelen.

Ten aanzien van de omstandigheden in de arbeidssituatie zijn 27 variabelen

onderscheiden, namelijk:
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kenmerken van het laatste werk (13 variabelen), bijvoorbeeld bedrijfsgrootte,

aanwezigheid bedrijfsgezondheidszorg, aandacht voor de werkomstandigheden,

werktijd, en recente veranderingen op het werk;

meningen over het laatste werk (8 variabelen), zoals de arbeidsinhoud, de fysieke

en psychische belasting, de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden;

het individuele arbeidsverleden (6 variabelen), onder andere de duur van de

arbeidscarrière, het aantal jaren dat men zware lichamelijke of geestelijke arbeid

heeft verricht, het aantal malen dat men de laatste jaren werkloos is geweest.

De omstandigheden buiten de arbeidssituatie beperken zich in dit ondetzoek tot

persoonskenmerken. Hierbij zijn de volgende 5 variabelen onderscheiden: geslacht,

leeftijd, samenlevingsvorïn, nationaliteit en opleiclingsniveau.

2.2.2 De operationalisaties in het dossieronderzoek

In het tweede deelonderzoek zijn de concepten causaliteit en conditionaliteit geoperatio-

naliseerd op basis van de bij de GMD beschikbare dossierinformatie.

Ook in dit deelonderzoek is bij het begrip 'causaliteit' is met een tweetal versies

gewerkt. Ten eerste is door een aÍs en een sociaal wetenschapper, aan de hand van

een 'beslisboom', bepaald of de ziekte ontstaan is door beroepsgebonden oorzaken.

Hieóij is onder andere gelet op de expositieduur, het enclogeen zijn van de zielce

(veroorzaakl door erfelijke-, constitutionele-, verouderingsfactoren of andere bekende

niet-werkfactoren) en de soort functie. Deze operationalisatie wordt aangeduid als de

eerste versie van de causale relatie.

Bij het coderen van de gegevens van de dossiers is ook vastgelegd of de rapportage

van de verzekeringsgeneeskundige indicaties bevat over het ontstaaÍr van de ziekte(n)

door beroepsgebonden redenen in het werk. Deze informatie is in aanvullende zin

gebruikt bij de operationalisatie van de tweede versie van de causale relatie. In

aansluiting op de beoordeling op basis van de bovengenoemde 'beslisboom' is bij de

WAO-en waarbij een dergelijke indicatie is aangegeven ook uitgegaan van

arbeidsgebondenheid van de ziekte of aandoening.

Het begrip 'conditionaliteit' is in dit deelonderzoek op twee manieren geoperatio-

naliseerd. In de eerste benadering is nagegaan of men ondanks de ziekte nog (geheel

of gedeeltelijk) had kunnen werken in aangepast of ander werk. Deze positieve variant

is op twee momenten bepaald, namelijk aan het eind van het zieLrÍewetjaar (eerste



versie) en rond I januari 1991 (tweede versie) het moment waarop de vragenlijst van

het eerste deelonderzoek is ingevuld. Van arbcidsgebonden uitval wordt gesproken als

op de genoemde momenten de WAO-er werkÍ, of volgens de verzekeringsgenees-

kundige hersteld of belastbaar is, of is ingedeeld in een klasse lager dan 80-1007o

arbeidsongeschiktheid én als de ziekte volgens de verzekeringsgeneeskundige gestabili-

seerd is (noodzakelijke voorwaarde).

Bij de tweede benadering van het begrip 'conditionaliteit' is gekeken naar wat men niet

of niet meer goed kan. Bij deze negatieve variant worden vier stoomissen (perceptief-

mentale stoomissen, motorische stoomissen aan het bovenlichaam, idem aan het

onderlichaam, perceptie gevoel) en drie beperkingen (fysieke beperkingen, beperkingen

t.a.v. inconveniënten, meer perceptief-mentale beperkingen) onderscheiden. Deze

negatieve variant wordt in het onderhavige rapport niet behandeld.

Ten aanzien van de omstandigheden in het werk zijn in dit deelonderzoek 3l
variabelen onderscheiden, namelijk:

- kenmerken van het arbeidsverleden (8 variabelen): onder andere de duur van het

arbeidsleven, de belangrijkste expositie naar soort werk (lichamelijk, geestelijk)

en het aantal werkgevers.

- kenmerken laatste werk (23 variabelen): onder andere soort economische sector

(bijv. agrarisch/bou w, indu strie, c ommercie ), s oort be lasting (bijvoorbee I d zw aar

psychisch, licht fysiek), beroepsniveau (ARBI), soort dienst (ploegendienst,

nachtdienst) en arbeidstijd (deeVvoltijd).

Ten aanzien van de omstandigheden buiten het werk (15 variabelen) zijn de volgende

twee clusters onderscheiden:

- persoonskenmerken (5 variabelen): leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, land van

herkomst en opleiding.

- ziekÍegeschiedenis (10 variabelen): onder andere duur van de ziekte, ziekte door

privé-problemen en de belangrijkste diagnosecategorieën, psychisch, hart- en vaat,

bewegingsapparaat en overig.

2.3 Toelichting op de gehanteerde analysemethode

In drie deelonderzoekingen is gestreefd naar een zekere eenduidigheid van analyse-

methoden. Zo is steeds eerst een overzicht gegeven van de bivariate verbanden van de
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onaÍhankelijke (de omstandigheden in en buiten het werk) en de afhankelijke variabele
(ziekzijn door het werk/uitval door het werk). Hierbij is gebruik gemaakt van relatieve
risico's op basis van twee-bij-twee kruistabellen.

Bij de multivariate analyses is gebruik gemaakt van logistische regressie. Bij deze
techniek kunnen meerdere variabelen tegelijkertijd in één analysemodel worden
opgenomen. Op deze wijze kan gecontroleerd worden voor het effect van mogelijk
verstorende variabelen, en kan tevens inzicht verkregen worden in de relatieve bijdrage
van de verschillende in de analyse betrokken onaftrankelijke variabelen. Hierbij worden
odds ratio's berekend.

In de analyses van dit onderzoek staan twee relaties centraal, namelijk de relatie tussen

het werk en de ziekte, en de relatie tussen het werk en de uitval. In beide gevallen moet
gecontroleerd worden voor de invloed van niet-werkaspecten. Daamaast is het uit een

oogpunt van preventie belangrijk om de bijdrage van de verschillende arbeidsaspecten

aan de processen (het ziek worclen, en het uitvallen uit het werk) te kunnen
onderscheiden. Voor een nadere toelichting op de analysetechniek wordt verwe zennaaÍ
Vandenbroucke & Hofman (1988).
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3. RESULTATEN VAN HET ENQUËTN ON»BRZOEK

3.1 Resultaten met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de ziekte

Ten aanzien van de causale relatie tussen het werk en de ziekte is vastgesteld dat circa

30Vo vande respondenten hun ziekÍe of aandoening geheel of grotendeels ziet als een

gevolg van het werk dat men deed, en 25Vo in belangrijke mate. Slechts iets meer dan

een kwart van de respondenten (28Vo) ziet in het geheel geen verband tussen de ziekte

of aandoening en het werk. De resterende l77o heeft aangegeven dat zij slechts in

beperkte mate een relatie tussen het werk en de ziekte ervaren (zie tabel 3'l')'

tabel 3.1: Verdeling van de antwoorden op de vraag naar de indruk of de ziekte of

aandoening een gevolg is van het werk dat men deed'

abs. perc.

ja, geheel of grotendeels
ja, voor een belangrijk deel
ja, in beperkte mate

nee, geheel niet

geen antwoord

2094
1778
1220
l 953

29.7 Vo

25.21o
17.3 lo
27.7 Va

277

totaal 7322 100.0 Vo

Onderscheid naar de belangrijkste diagnosecategorieën (zie tabel 3'2) laat zien dat

aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psychische stoomissen door de

respondenten veel vaker in verband gebracht worden met het werk dan aandoeningen

aan hart en bloedvaten en overige aandoeningen. Uitgaande van een strikte definitie

(geheel of grotendeels) lopen de percentages uiteen van 14Vo (aandoeningen aan hart

en bloedvaten) en 22Vo (oveige aandoeningen) tot 29Va (psychische stoomissen) en

39Vo (aandoeningen aan het bewegingsapparaat) (zie tabel 3.2).Bii een ruimere definitie

zijn de verschillen zelfs nog groter, namelijk 38Vo n het geval van aandoeningen aan

haÍt en bloedvaten en overige aandoeningen, 58lo bij psychische stoomissen en 687o

bij aandoeningen aan het bewegingsapparaat.
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tabel3.Z: Verdeling van de antwoorden op de vraag naarde indruk of de ziekte of
aandoening een gevolg is van het werk dat men deed, voor de verschillende

diagnosecategorieën (n=7317; van 5 personen is de diagnose onbekend)*.

psychisch
abs. perc.

hart & vaten beweging overig

abs. perc. abs. perc. abs. Perc.

ja, geheel

of grotendeels
ja, voor een

belangrijk deel
ja, in beperkte mate

nee, geheel niet

geen antwoord

575 28.7

590 29.4

403 20.1

438 21.8

79

1055 38.8

774 28.4

426 15.7
467 17.2

78

379 22.0

272 15.8

262 15.2

808 46.9

91

85 14.4

139 23.5

128 2t.7
239 40.4

29

totaal 2085 100.0 620 100.0 2800 100.0 1812 100.0

De meest opvallende gegevens zijn in de tabel vet weergegeven.

Uit de (multivariate) analyses (logistische regressie) komt naar voren, dat arbeidsge-

bonden ziekten en aandoeningen (leidend tot een jaar Ziektewet) meer voorkomen onder

personen die:

- in bedrijven werkten waar geen specifieke aandacht bestond voor de arbeids-

omstandigheden (met uitzondering van aandoeningen aan hart en bloedvaten);

- hun (laatste) werk relatief vaak als lichamelijk en/of geestelijk belastend

ervaarden;

- een arbeidsverleden hebben met zwaar lichamelijke arbeid (vooral bij aan-

doeningen aan het bewegingsapparaat en bij overige aandoeningen);

- een arbeidsverleden hebben met zwaar geestelijke arbeid (vooral bij psychische

stoomissen en bij aandoeningen aan hart en bloedvaten);

- verhoudingsgewijs minder tevreden waren over de inhoud van hun (laatste) werk.

Verder komen arbeidsgebonden ziekten en aandoeningen ook vaker voor onder niet-

Nederlanders (met uiuondering van aandoeningen aan hart en bloedvaten), en onder

mannen (met uitzondering van aandoeningen aan het bewegingsapparaat). Nederlanders

geven dus minder vaak dan niet-Nederlanders aan dat hun klachten veroorzaakt zijn

door het werk, behalve wanneer zij klachten hebben aan haÍ en bloedvaten. Vrouwen

hebben minder vaak dan mannen aangegeven dat hun ziekte of aandoening veroorzaakt
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is door het werk. Alleen bij aandoeningen aan het bewegingsapparaat bleek een

dergelijk verband met geslacht niet aanwezig.

3.2 Resultaten met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de uitval

Ten aanzien van de conditionele relatie tussen het werk en de uitval is vastgesteld dat

cilrca 35Vo van de respondenten van mening is dat zij nog hadden kunnen werken

wanneer passend werk voorhanden was. Ongeveer een vijfde van de respondenten heeft

aangegeven nog aan het werk te zijn geweest als het oorspronkelijke werk zou zijn
aangepast (zie tabel 3.3), en ongeveer een kwart zou wel door hebben kunnen werken,

wanneer zij ander werk hadden gedaan (zie tabel 3.4). Circa één op de acht

respondenten vond beide opties van toepassing.

tabel 3.3: Verdeling van de antwoorden op de vraag naar de indruk of men nog aan

het werk zou zijn geweest indien men in het bedrijf maatregelen had
genomen om de respondent aan het werk te houden.

abs. perc.

Ja
nee

n.v.t. / geen antwoord

1490
3s66

2266

20.31o
48.7 Vo

30.9 V"

totaal 7322 l0c.O Vo

tabel 3.4: Verdeling van de antwoorden op de waag naar de indruk of men nog aan

het werk zou zijn geweest indien men ander werk zou hebben gedaan.

abs. perc.

)a
nee

1936
4548

838

26.4 Vo

62.1 Vo

ll.4 Vogeen antwoord
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In tabel 3.5 en 3.6 zijn de antwoorden naar diagnosecategorie uitgesplitst. Als de

antwoorden op de beide wagen bij elkaar genomen worden, blijkt dat van de WAO-ers

met een diagnose psychische aandoeningen 36Vo van mening was dat zij nog door

hadden kunnen werken als er passend werk was geweest. Bij de aandoeningen aan haÍ
en bloedvaten, de aandoeningen aan het bewegingsapparaaÍ en van de overige

aandoeningen geldt dit voor respectievelijk op 24Vo,38Vo en 307o van de WAO-ers.

tabel 3.5: Verdeling van de antwoorden op de vraag naar de indruk of men nog aan
het werk zou zijn geweest indien men in het bedrijf maatregelen had
genomen om de respondent aan het werk te houden, naar diagnosecategorie
(n=7317; van 5 personen is de diagnose onbekend).

psychisch
abs. perc.

hart & vaten beweging overig
abs. perc. abs. perc. abs. perc.

Ja
nee

n.v.t/ geen antwoord

s33 2s.6
954 45.8

598 28.7

75 rz.t 601

316 51.0 t3u
229 36.9 89s

21.5 280 15.5

46.6 913 50.4

32.0 619 34.2

totaal 2085 100.0 620 100.0 2800 100.0 l8l2 100.0

tabel 3.6: Verdeling van de antwoorden op de vraag naar de indruk of men nog aan

het werk zou zijn geweest indien men ander werk zou hebben gedaan, naar
diagnosecategorie (n=7317; van 5 personen is de diagnose onbekend)

psychisch
abs. perc.

haÍ & vaten beweging
abs. perc. abs. perc.

oveng
abs. perc.

Ja
nee

geen antwoord

492 23.6
1360 65.2

233 tt.z

118 r9.0 886
418 67.4 1606

84 13.5 308

31.6 438 24.2
57.4 1161 &.1

11.1 213 11.8

totaal 2085 100.0 620 100.0 2800 100.0 1812 100.0

UÍ de (multivariate) analyses (logistische regressie) komt naar voren, dat capaciteit om

door te werken mits er ander of aangepast werk was geweest meer voorkomt onder

mensen die:
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- in bedrijven werkten waaÍ geen specifieke aandacht bestond voor de arbeids-

omstandigheden (met uitzondering van aandoeningen aan hart en bloedvaten);

- hun (laatste) werk relatief vaak als lichamelijk belastend ervaarden (met

uitzondering van psychische stoomissen);

- verhoudingsgewijs minder tevreden waren over de aöeidsvoorwaarden van hun

(laatste) werk.

Verder geven mannen en jongeren vaker aan dat ze door hadden kunnen werken (met

uitzondering van aandoeningen aan hart en bloedvaten en aandoeningen aan het

bewegingsapparaat). Vrouwen zijn dus minder vaak van rnening dat ze nog door hadden

kunnen werken in passende arbeid, behalve wanneer zij klachten hebben aan het

bewegingsappaÍaat of haÍklachten. Bovendien denken ouderen vaker dat ze sowieso

niet meer hadden kunnen werken.
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4. RESULTATEN VAN HET DOSSIER ONDERZOEK

4.1 Resultaten met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de ziekte

Ten aanzien van de causale relatie tussen het werk en de ziekte is vastgesteld dat

volgens de eerste versie, de beslisboom, bij circa 30Vo van de respondenten hun ziekte

als een gevolg van het werk is aan te duiden. Volgens de iets uitgebreidere definitie,

waarbij behalve van de beslisboom ook gebruik is gemaakt van eventuele aanwijzingen

in het rapport van de verzekeringsgeneeskundige over het ontstaan van de ziekte(n) door

arbeidsgebonden oorzaken, heeft ongeveer een derde van de onderzochte personen een

arbeidsgebonden ziekte.

Bij ongeveer tweederde van de respondenten (657o) is er volgens de dossierstudie in

het geheel geen verband tussen de ziekte of aandoening en het werk (tabel 4.1).

tabel4.l: Werk als oorzaak van de zieLrÍe volgens de beslisboom (versie 1) en

volgens de beslisboom plus dossierindicatie (versie 2).

versie I totaal
versie 2

neela

Ja
nee

284 (28.rEo)
53 ( 5.27o)

16 ( 1.67o)

659 (65.1E )

3N ( 29.7Vo)

712 ( 70.3Vo)

totaal 337 (33.7Eo) 676 (66.7Vo) r0t2 (tm.oEo)

In de tabel 4.2 zijn de arbeidsgebonden ziekten of aandoeningen onderscheiden naar

de belangrijkste diagnosecategorieën. De absolute aantallen in de tabel bevatten

dubbeltellingen omdat een persoon meerdere ziekten kan hebben. Derhalve zijn alleen

de procentuele aandelen echt relevant.

De cijfers in de tabel laat zien dat aandoeningen aan het bewegingsapparaat en

psychische zielÍen door de beoordelaars van de GMD veel vaker in verband gebracht

worden met het werk dan aandoeningen aan hart en bloedvaten en overige aandoe-

ningen.

Uitgaande van beide versies voor de causale relatie tussen het werk en de ziekte lopen

de percentages uiteen van l9%o (versie l; overige aandoeningen) en ZlVo (versie 2;
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overige aandoeningen) tot 38lo (versie 1; aandoeningen aan het bewegingsapparaat)

en 44Vo (versie 2; psychische ziekten) (zie tabel 4.2).

tabel4.2: Verdeling van de ziekte of aandoening als gevolg van het werk (volgens

versie I en versie 2) voor de verschillende diagnosecategorieën (n=1013,

resp. 1036)*.

psychisch hart & vaten beweging overig
abs. perc. abs. perc. abs. perc. abs. perc.

causaliteit versie I I 13 32.llo 28 23.21o l7l 3E.2Vo 64 l9.lVo
causaliteit versie 2 154 43.77o 33 26.8Vo 167 36.17o 73 Zl.lVo

* De meest opvallende gegevens zijn in de tabel vet weerBegeven.

Omdat uit de multivariate analyse blijkt dat de verschillen tussen de eerste versie en

tweede versie niet zo groot zijn, beperken we ons hier tot de uitgebreidere definitie van

de arbeidsgebonden zielÍe volgens de tweede versie. Uit de (multivariate) analyses

(logistische regressie) komt naar voren, dat arbeidsgebonden ziekten en aandoeningen

(leidend tot een jaar Ziektewet) meer voorkomen onder personen die:

- l0jaar of meer hebben gewerkÍ (vooral bij psychische ziekten en ziekÍen van het

bewegingsapparaaQ

- minder dan 4 jaar zonder werk zijn geweest (vooral bij psychisch ziekten en

overige ziekten)

- lichamelijk werk hebben gedaan (alleen in geval van een ziekÍe van het

bewegingsapparaat)

- de laatste functie in de agrarische sector of de bouw hebben vervuld (alleen in

geval van een ziekte van het bewegingsapparaat)

- de laatste functie in de commerciële sector I (detailhandel, banken en horeca)

hebben vewuld (alleen in geval van een psychische ziekte)

- de laatste functie in commerciële sector 2 (vervoensector) hebben vervuld (alleen

in geval van een hart- en vaatziekÍe en een overige ziekte)

- fysiekenpsychischbelastend werkhebben gedaan (vooral ingevalvan een ziekte

van het bewegingsapparaat)

- langer dan 5 dienstjaren hebben bij de laatste werkgever (alleen in geval van een

hart- en vaatziekte)
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- een leidinggevende functie hebben gehad (vooral bij een psychische ziekte, en

met uitzondering in geval van een haÍ- en vaatziekte)

- alleen buiten hebben gewerkt (vooral in geval van een hart- en vaatziekte)
- een contract voor onbepaalde tijd hadden (vooral in geval van een overige ziekte)
- voltijd werlÍen (vooral in geval van een psychische ziekte en een ziekte van het

bewegingsapparaat).

Voor wat de penoonskenmerken betreft blijkt dat arbeidsgebonden ziekten meer
voorkomen bij personen die 45 jaar of ouder zijn (vooral bij ziekten van het bewegings-

apparaat en overige ziekten). Bovendien blijkt bij mensen met een psychische ziekte

dat arbeidsgebonden aandoeningen vaker zijn aan te treffen indien men van Nederlandse

afkomst is en een MBO-opleiding of hoger heeft.

Ook spelen enkele ziekÍe-aspecten een rol. Arbeidsgebonden zieklen of aandoeningen

(versie 2) blijken in het dossieronderzoek voigens de multivariate analyse vaker voor
te komen bij personen die

- door de bedrijfsvereniging direct in groep 2 bij de GMD zijn aangemeld en niet
eerst in groep I

- een ziekte hebben die vijfjaar of korter geleden is ontstaan

- geen ziekte hebben die door privéproblemen is ontstaan (vooral bij psychische

ziekten)

- naast een psychische ziekte ook nog een andere ziekte hebben uit één van de

andere drie onderscheiden groepen van ziektediagnoses

- naast een ziekte van het bewegingsapparaat een andere ziekte hebben (vooral in
geval van een psychische ziekte en een overige zielÍe).

4.2 Resultaten met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de uitval

Ten aanzien van de conditionele relatie tussen het werk en de uitval is in het

dossieronderzoek vastgesteld dat volgens de eerste versie, waarbij het al dan niet
vóórkomen van arbeidsgebonden uitval is bepaald aan de hand van de dossierinformatie

ten tijde van einde wachttijd, bij circa 407o van de onderzochte personen de uitval een

gevolg blijkt te zijn van het werk.

Indien de arbeidsgebondenheid van de uitval (tweede versie) wordt gemeten aan de

hand van de dossierinformatie ten tijde van december 1990/januari l99l (het moment
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dat de enquëte werd afgenomen) blijkt bij ongeveer een derde van de onderzochte

personen de uitval arbeidsgebonden.

Bij ongeveer 467o vande respondenten is er volgens de dossierstudie in het geheel geen

verband tussen de uiwal en het werk (tabel4.3).

tabel 4.3: Werk als oorzaak van de uitval op basis van de dossierinformatie ten tijde

van einde wachttijd (versie 1) en van die ten tijde van december 1990/

januari 1991 (versie 2).

versie 1

versie 2
nee totaalja

Ja
nee

218 (Zr.OVo)

149 (l4.4fo)
r98 (r9.1Eo)
472 (45.5fo)

416 ( 40.17o)

620 ( 59.97o)

totaal 367 (35.4Eo) 669 (&.6Eo) 1036 (100.07o)

In de tabel 4.4 is de arbeidsgebonden uitval onderscheiden naar de belangrijkste

diagnosecategorieën. De absolute aantallen in de tabel bevatten dubbeltellingen omdat

een persoon meerdere ziekten kan hebben. Derhalve zijn alleen de procentuele aandelen

echt relevant.

De cijfers in de tabel laat zien dat aandoeningen aan het bewegingsapparaat zowel bij

versie I als bij versie 2 door de beoordelaars van de GMD veel vaker in verband

gebracht worden met arbeidsgebonden uitval dan psychische ziekten (bij versie l) en

aandoeningen aan hart en bloedvaten (bij versie 2).

Uitgaande van beide versies voor de conditionele relatie tussen het werk en de uitval

lopen de percentages uiteen van 25Vo (versie l; psychische aandoeningen) en 2llo

(versie 2; aandoeningen aan hart en bloedvaten) tot Slvo (versie 1; aandoeningen aan

het bewegingsapparaat) en 42Vo (versie 2; ook aandoeningen aan het bewegings-

apparaat) (zie tabel 4.4).
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tabel 4.4: Verdeling van de uitval als gevolg van het werk (volgens versie I en versie

2) voor de verschillende diagnosecategorieën (n=1013, resp. 1036)*.

psychisch
abs. perc.

hart & vaten beweging overig

abs. perc. abs. perc. abs. Perc.

conditionaliteit versie I
conditionaliteit versie 2

48 39.57o 235
26 2l.lVo 194

50.9Vo 128 36.9Vo

42.07o ll3 32.9Vo
87 24.7?o
l0l 28.77o

De meest opvallende gegevens zijn in de tabel vet weeÍgegeven.

Omdat uit de multivariate analyse blijkt dat de resultaten voor de twee versies van de

arbeidsgebonden uitval nogal verschillend zijn, worden de belangrijkste resultaten apart

voor beide versies van de arbeidsgebondenheid van de uitval weergegeven.

Uit de (multivariate) analyses (logistische regressie) komt naar voren, dat de arbeidsge-

bonden uitval volgens de eerste versie meer voorkomt onder personen die:

- minder dan vier jaar zonder werk zijn geweest (vooral bij psychisch ziekten)

- in hun arbeidsverleden geen geestelijk belastend werk hebben gedaan (alleen bij

ziekten van het bewegingsapparaat)

- in de niet-commerciële sector (overheid. gezondheidszorg) hebben gewerkÍ in hun

laatste functie (alleen bij psychisch ziekten)

- in de laatste functie niet zwaarder psychisch werk hebben gedaan (alleen bij hart-

en vaatziekten en overige ziekten)

- in de laatste functie lichter fysiek werk hebben gedaan (alleen bij overige ziekten)

- in de laatste functie in zwaarder fysiek buitenwerk hebben gewerlÍ (vooral bij

ziekten van het bewegingsapparaaQ

- een beroepsniveau hebben lager dan ARBl-niveau vijf (alleen bij psychische

ziekten)

- een contract voor onbepaalde tijd hadden (vooral bij overige ziekten)

- in de laatste functie meer verdient hebben dan een bruto dagloon van 1145,-

(alleen bij hart- en vaatzielÍen)

Voor wat de persoonskenmerken betreft blijkt dat arbeidsgebonden uitval (versie 1)

meer voorkomt bij personen die niet samenwonen (vooral bij ziekten van het

bewegingsapparaat) en die minder dan tien jaar hebben gewerkt (alleen bij psychisch

ziekten).
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Ook spelen weer enkele ziekte-aspecten een rol. Arbeidsgebonden uiwal (versie 1) blijkt
in het dossieronderzoek volgens de multivariate analyse vaker voor te komen bij
personen die:

- een ziekte hebben die vijf jaar of korter geleden is ontstaan (alleen bij overige

ziekten)

- die niet meer dan drie VOEG-klachten hebben (vooral bij psychische ziekten,

ziekten van het bewegingsapparaat en overige ziekten)

- een ziekte hebben die niet is ontstaan door privéproblemen (vooral bij psychische

ziekten)

- die geen psychische ziekte (vooral bij hen die wel een overige ziekte of een ziekte

van het bewegingsapparaat hebben)

- geen overige ziekte hebben (vooral bij hen die wel een psychische ziekte hebben)

Uit de (multivariate) analyses (logistische regressie) komt naar voren, dat de arbeidsge-

bonden uitval volgens de tweede versie meer voorkomen onder personen die:

- een arbeidsleven hebben van koÍer dan tien jaar

- meer dan één werkgever hebben gehad in hun arbeidsleven (vooral bij hart- en

vaatziekten)

- die niet in de industrie of de commerciële sector 2 (vervoerssector) hebben

gewerkt in hun laatste functie (alleen bij psychische ziekten)

- in hun laatste functie zwaarder psychisch werk of fysiek en psychisch belastend

werk hebben gedaan (alleen bij ziekten van het bewegingsapparaat)

- in hun laatste functie ander werk doen dan lichter fysiek belastend werk deden

(alleen bij overige ziekten)

- in hun laatste functie zwaarder fysiek belastend buitenwerk deden (alleen bij hart-

en vaatziekten)

- vijf of minder jaren werkte bij hun laatste werkgever (alleen bij overige ziekten)

- een beroepsniveau hebben lager dan ARBl-niveau vijf (alleen bij ziekten van het

bewegingsapparaat)

- een contract voor onbepaalde tijd hebben (alleen bij overige ziekten).

Voor wat de persoonskenmerken betreft blijkt dat arbeidsgebonden uitval (versie 2)

meer voorkomt bij personen die:

- jonger zijn dan 45 jaar (vooral bij psychische ziekten, bij overige ziekten en bij

ziekten van het bewegingsapparaat)

- van buitenlandse herkomst zijn (alleen bij overige ziekten)
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- niet samenwonen (alleen bij hart- en vaatziekten en zielÍen van het bewegings-
apparaat)

- een opleiding lager dan MBO hebben (vooral bij overige ziekÍen en ziekÍen van
het bewegingsapparaat)

Tot slot, er zijn weer enkele aspecten met betrekking tot de ziekte van belang. Aöeids-
gebonden uitval (versie 2) komt meer voor bij WAO-en die:
- vroeger niet eerder door ziel«Íe een jaar zijn uitgevallen uit het werk (alleen bij

ziekten van het bewegingsapparaat)

- een ziekte hebben die recent is ontstaan (vooral bij psychische ziekten)
- een ziekte hebben die vijf jaar of minder geleden is ontstaan (alleen bij overige

ziekten)

- geen psychische ziekte hebben (vooral bij hen die wel een overige ziekte hebben)

- niet een hart- en vaatziekte hebben (alleen bij hen die wel een overige ziekte
hebben)

- niet een overige ziekte hebben (vooral bij hen die wel een psychische ziekte
hebben)

- die wel een ziekte van het bewegingsapparaat hebben.
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5. RESULTATEN VAN DE VERGELIJKING VAN DE ENQUETE EN

DE DOSSIERS

5.1 Inleiding

In de derde fase van het onderzoek zijn de gegevens van de eerste twee deel-

onderzoekingen, de enquëte (zie hoofdstuk 3) en het dossieronderzoek (zie hoofdstuk

4) aan elkaar gekoppeld om op deze wijze een cross-validering van de beide methoden

te bereiken. Verder is nagegaan hoe eventuele verschillen tussen de enquëte en het

dossier verklaard zou kunnen worden en wat dat zou kunnen betekenen voor de

schatting van de omvang van cle arbeiclsgebondenheid van de WAO-intrede. De

resultaten hiervan worden in dit hoofdstuk samengevat. Afzonderlijk zal worden

ingegaan op resultaten met betÍekking tot de arbeidsgebondenheid van de ziekte (de

causale factor; zie paragraaf 5.2) en op resultaten met betrekking tot cle arbeidsgebon-

denheid van de uitval (de conditionele factor; zie pragraaf 5.3)'

5.2 Resultaten met betrekking tot de arbeidsgebondenheid Yan de ziekte

In de vragenlijst is cle betrokken WAO-ers gevraagd naar de mate waarin de ziekte een

gevolg is van het werk dat men eerst deed. Gekozen kon worden uit vier antwoord-

categoriëen, namelijk: geheel of grotendeels (1), voor een belangrijk deel (2)' in

beperkte mate (3) en geheel niet (4). Bij de vergelijking van de enquëte en de dossiers

zijn de ee15te twee antwoorden (geheel of grotendeels en in belangrijke mate) bij elkaar

genomen en aangeduid als arbeidsgebonden. De twee overige antwoorclen (in beperkte

mate en geheel niet) zijn aangeduid als niet-arbeidsgebonden.

In het dossieronderzoek is bij de indeling van de arbeidsgebondenheid van de ziekte

met twee versies gewerkt. In de eerste versie is de indeling uitsluitend gebaseerd op

de beslisboom. Hierbij is onder andere gelet op de expositieduur, het endogeen zijn van

de zielfe (veroorzaakt door erfelijke-, constitutionele-, verouderingsfactoren of andere

bekende niet-werkfactoren) en de sooÍ functie (zie § 2.2.2). Voor de tweede versie is

naast de beslisboom ook gebruik gemaakt van eventuele aanwijzingen in het rapport

van de verzekeringsgeneeskundige over het ontstaan van de ziekte(n) door arbeidsge-

bonden oorzaken.
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In tabel 5.1 en 5.2. wordt aangegeven in hoeverre de opvatting van de betrokken WAO-
ers en de mening van de beoordelaars van de GMD ten aanzien van de arbeidsgebon-

denheid van de ziekte overeenkomen.

tabel 5.1: De indeling van de arbeidsgebondenheid van de ziekte volgens de
betrokken WAO-ers (enquëte) vergeleken met de indeling volgens de
beoordelaars van de GMD (dossier; versie l).

indeling volgens de enquëte:
wel niet

arbeidsgebonden arbeidsgebonden totaal
abs. (perc.) abs. (perc.) abs. (perc.)

indeling volgens het dossier:
- wel arbeidsgebonden
- niet arbeidsgebonden

250 (25.7)
291 (29.9)

6l ( 6.3) 3l I (31.9)
372 (38.2) 663 (68.r)

totaal 541 (55.5) 433 (44.s) 974 (100.0)

tabel 5.2: De indeling van de arbeidsgebondenheid van de

betrokken WAO-ers (enquëte) vergeleken met de

beoordelaars van de GMD (dossier; versie 2).

ziekte volgens
indeling volgens

de
de

indeling volgens de enquëte:
wel niet

arbeidsgebonden arbeidsgebonden totaal
abs. (perc.) abs. (perc.) abs. (perc.)

indeling volgens het dossier:
- wel arbeidsgebonden
- niet arbeidsgebonden

268 (26.9)

286 (28.7)
76 (7.6)
367 (36.8)

344 (34.5)

653 (65.s)

totaal s44 (s5.6) 443 (M.4) 997 (100.0)

Uit de tabellen kan worden opgemaakt dat bijna tweederde van de WAO-ers in de beide

deelonderzoekingen overeenkomstig is ingedeeld. Bij ongeveer een kwart van de WAO-

ers heeft de overeenstemming betrekking op de arbeidsgebondenheid en bijbijna40lo
op de niet-arbeidsgebondenheid van de ziekte of aandoening.
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De verschillen in indeling hebben vooral betrekking op WAO-ers die zelf hebben

aangegeven een arbeidsgebonden aandoening te hebben, terwijl de beoordelaars van

de GMD op basis van de dossiers tot een tegenovergesteld opvatting zijn gekomen. Dit

geldt voor bijna 30Vo van de WAO-ers. Bij de overige WAO-ers (6 tot 87o) geldt het

omgekeerde. In deze groep is de betrokkene zelf van mening dat de aandoening niet

arbeidsgebonden is, terwijl de beoordelaars van de GMD wel een arbeidsgebonden

oorzaak hebben verondersteld.

Vervolgens is nagaan in hoeverre de verschillen verklaard kunnen worden uit de

beschikbare gegevens, dat wil zeggen de enquëtegegevens, de dossiergegevens en de

verschilscores. Daarbij is vastgesteld dat het verschil in indeling tussen de enquëte en

het dossier, deels verklaard tijkt te kunnen worden uit het feit dat de informatie in de

dossiers ten aanzien van de duur van de expositie (zowel fysiek als psychisch) venchilt

van de door de respondent verstrekÍe informatie in de enquéte, en anderzijds samen zou

kunnen hangen met een te strikte toepassing van de criteria van de beslisboom.

Gezien het feit dat circa tweederde van de WAO-ers in beide fasen gelijk is ingedeeld,

en dat voor de verschillen in indeling, op basis van de analyses, een redelijke verklaring

gegeven kan worden is geconcludeerd worden dat de resultaten van de eerste en de

tweede fase ten aanzien van de arbeidsgebondenheid van de ziekte in redelijke mate

als geldig en daarmee ook generaliseerbaar kunnen worden beschouwd.

Wat betreft omvang van de arbeidsgebondenheid van de ziekte is geconstateerd dat de

557o aóeidsgebondenheid van de enquëte te hoog is geweest en de 30%o-341o van de

dossiers te laag. De werkelijke omvang van de arbeidsgebondenheid van de zielrte of

aandoening moet tussen de 34lo en 50lr liggen. Omdat er vooralsnog geen redenen

zijn om aan te nemen dat de vertekening van de dossiergegevens groter of kleiner is

dan die van de enquëtegegevens, en de resultaten van de in dit rappoÍ beschreven

analyses de geldigheid en generaliseerbaarheid van de resultaten van de eerste en de

tweede fase van het onderzoek in belangrijke mate bevestigen, wordt er vanuit gegaan

dat de omvang van de arbeidsgebondenheid van de ziekte in de WAO ongeveer in het

midden zal liggen, dat wil zeggen cir:ca 42Vo-
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53 Resultaten met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de uitval

ln de vragenlijst is de betrokken WAO-en onder andere gevraagd of men door had

kunnen werken als het werk zou zijn aangepast (bijvooóeeld door aanschaf van

hulpmiddelen, verandering van het takenpakket, herplaatsing, verandering van

werktijden en door (bij)scholing bijvooöeeld voor ander werk). Daamaast is gevraagd

of men met de desbetreffende ziekte had kunnen blijven werken als men ander werk
zou hebben gedaan. Bij beide vragen kon gekozen worden uit de antwoordcategoriëen:
(l) nee, (2) ja. De antwoorden op de twee vragen zijn samengevoegd: als men op één

van beide vragen 'Ja" anfwoordde, wordt dit aangeduid met arbidsgebonden uitval.
De overige antwoorden, in casu als men op beide vragen "neeÍI" antwoordde, zijn
aangeduid als niet-arbeidsgebonden.

In het dossieronderzoek wordt van arbeidsgebonden uitval gesproken als op de

genoemde momenten de WAO-er werlÍ, of volgens de verzekeringsgeneeskundige

hersteld of belastbaar is, of is ingedeeld in een klasse lager dan 80-l00Eo arbeids-

ongeschiktheid én als de ziekte volgens de verzekeringsgeneeskundige gestabiliseerd

is (noodzakelijke voorwaarde). Bij de indeling van de arbeidsgebondenheid van de

uitval is met twee versies gewerkÍ. De eerste venie is gebaseerd op de dossierinformatie

ten tiide van het einde van de wachttijd van het ziektewetjaar; de tweede versie op die

ten tijde van december 1990/januari 1991, het moment dat de enquëte werd afgenomen.

In tabel5.3 en 5.4. wordt aangegeven in hoeverre de opvatting van de betrokken WAO-
ers en de mening van de beoordelaars van de GMD ten aanzien van de aöeidsgebon-
denheid van de ziekte overeenkomen.

Uit de tabellen kan worden opgemaakt dat ongeveer 60Vo van de WAO-ers in de beide

deelonderzoekingen overeenkomstig is ingedeeld. Bij ongeveer 15Vo van de wAO-en
heeft de overeenstemming betrekking op het arbeidsgebondenheid zijn en bij ongeveer

45Vo op het niet-arbeidsgebonden zijn van de uitval.
De verschillen in indeling hebben bij beide versies in tamelijk gelijke mate betrekking

op WAO-ers die zelf hebben aangegeven dat de uitval arbeidsgebonden is, terwijl de

beoordelaars van de GMD op basis van de dossiers tot een tegenovergesteld opvatting

zijn gekomen. Dit geldt voor ongeveer l87o van de WAO-ers.

Bij de overige WAO-ers (l8Vo tot 247a) geldt het omgekeerde. In deze groep is de

betrokkene zelf van mening dat de uitval niet arbeidsgebonden is, terwijl de

beoordelaars van de GMD wel arbeidsgebondenheid van de uitval hebben verondersteld.
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tabel 5.3: De indeling van de arbeidsgebondenheid van de uitval volgens

betrokken wAo-ers (enquëte) vergeleken met de indeling volgens

beoordelaars van de GMD (dossier; versie l, einde wachttijd).

de

de

indeling volgens de enquëte:

wel niet

arbeidsgebonden arbeidsgebonden totaal

abs. (perc.) abs. (perc.) abs. (perc.)

indeling volgens het dossier:
- wel arbeidsgebonden
- niet arbeidsgebonden

166 (16.0)

l 8l (17 .s)
24s (23.7)

443 (42.8)
4tt (39.7)

624 (60.3)

totaal 347 (33.5) 688 (66.5) 1035 (100.0)

tabel 5.4: De indeling van de arbeidsgebondenheid van de uitval volgens de

betrokken WAO-en (enquëte) vergeleken met de indeling volgens de

beoordelaars van de GMD (dossier; versie 2, december 1990/januari 1991).

indeling volgens de enquëte:

wel niet
arbeiclsgebonden arbeidsgebonden totaal

abs. (perc.) abs. (perc.) abs. (perc.)

indeling volgens het dossier:
- wel arbeidsgebonden
- niet arbeidsgebonden

r58
189

(1s.3)
( 18.3)

( 18.1 )
(48.4)

(33.3)
(66.7)

345
690

187

501

totaal 347 (33.5) 688 (66.5) l03s (r00.0)

Vewolgens is nagegaan in hoeverre de verschillen verklaard kunnen worden uit de

beschikbare gegevens, dat wil zeggen de enquëtegegevens, de dossiergegevens en de

verschilscores. Daarbij is vastgesteld dat een belangrijk deel van de geconstateerde

verschillen te herleiden is tot inhoudelijke verschillen tussen de operationalisaties en

tot tijdsverschillen. De operationalisatie van de arbeidsgebondenheid van de uitval op

basis van de twee wagen uit de enquëte impliceert min of meer dat men volledig zou

zijn blijven werken met aangepast of ander werk. De operationalisatie van hetzelfde

theoretische begnp op basis van de dossierinformatie impliceert daarentegen dat men

geheel of gedeeltelijk nog arbeid kan venullen.
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Daamaast heeft de arbeidsgebondenheid van de uitval zoals geoperationaliseerd volgens

de enquëte betrekking op het moment waarop men is uitgevallen, dat wil zeggen aan

het begin van het ziektewetjaar. Daarentegen heeft het tijdsmoment van de informatie

waarop de operationalisaties van de twee versies van de arbeidsgebondenheid van de

uitval volgens het dossier zijn gebaseerd, noodzakelijkerwijs betrekking op een tijdstip

dat bij de eerste versie voor iedereen ongeveer een jaar later ligt, en bij de tweede

versie aftrankelijk van het tijdstip waarop het wachtjaar is begonnen anderhalf tot

tweeënhalf jaar later ligt. De tussenliggende periode kan natuurlijk van invloed zijn op

de belastbaarheid van de uitgevallen werknemer. Dat dit het geval is blijkt al uit de

verschuiving die geconstateerd is tussen de twee versies van de arbeidsgebondenheid

van de uitval op basis van de dossierinformatie.

Verder laten de verschilscores zien dat de informatie die de beoordelaars van de GMD

ter beschikking hadden, verschilt van de door de respondent verstrekte informatie in

de enquëte (onder andere met htrekking tot de duur van de expositieduur).

Tenslotte lijkt arbeidsgebonden uitval vaker voor te komen in door de WAO-er ervaren

ongunstige werkomstandigheden. Hier lijkt zowel sprake van attributie-effecten, waarbij

de respondent de oorzaak van een voor hem of haar ongunstige gebeurtenis buiten

zict;7elf zoekt, als van werkelijk slechte arbeidsomstandigheden, die door de

verzekeringsgeneeskundige onvoldoende zijn ingeschat.

Op basis van bovengenoemde overwegingen is er aanleiding om ervÍu:l uit te gam dat

de mate van arbeidsgebondenheid van de uitval aÍhankelijk van het tijdsmoment - begin

ziektewetjaar, eind ziektewetjaar en een half tot anderhalf jaar later - tussen de 33Vo

en 43Vo zal hggen. Gemiddeld ligt dit percentage rond de 381o. Hierbij moet wel

worden opgemerkt dat een deel van deze werknemers na het ziektewetjaar weer geheel

of gedeeltelijk aan het is werk is gegaan. Degenen waarbij sprake is van arbeids-

gebonden uitval en die op de genoemde momenten (nog) niet aan het werk waren,

maken tezamen ongeveer tweederde deel uit van de genoemde percentages (33Vo-43Vo).
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6.

6.1

SLOTBESCHOUWING

Inleiding

Het onderzoek naar de arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede bestaat uit drie

onderdelen.

In het eerste deel is aan 15.000 WAO-ers een vragenlijst toegestuurd. Hierbij is aan

deze WAO-ers gevraagd of hun ziekte, die tot langdurige arbeidsongeschikt en WAO

heeft geleid, volgens hen veroorzaakt is door het werk. Daamaast is deze WAO-ers ook

gevraagd of het werk van invloed is geweest op de uitval uit het werk, oftewel of men

nog door had kunnen werken wanneer passend werk voor handen zou zijn geweest.

Verder is in dit deelonderzoek ook nagegaan welke factoren in het werk verantwoor-

delijk zijn voor het ontstaan van de ziekte en de uitval uit het werk.

In het tweede deel zijn de dossiers van een steekproef van ruim 1.000 WAO-ers uit

het eerste deelonderzoek geanalyseerd. Op basis van deze gegevens is door beoordelaars

van de GMD vastgesteld of het werk van invloed is geweest op het ontstaan van de

ziekte en op de uitval uit het werk. Ook in dit deelonderzoek is specifiek aandacht

geschonken aan de factoren in het werk die hiermee samenhangen.

In het in dit rapport beschreven derde deel is de inschatting van de arbeidsgebonden-

heid van de ziekte en de uitval van de WAO-ers naast het oordeel van de beoordelaars

van de GMD gelegd. Vervolgens is nagegaan in hoeverre de verschillen verklaard

kunnen worden uit de beschikbare gegevens.

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van dit onderzoek zowel onderzoektechnisch als

inhoudelijk worden beschouwd.

Het feit dat in dit onderzoek de vragenlijst als informatiebron is vergeleken met het

dossier als informatiebron maakt het mogelijk uitspraken te doen over de mogelijkheden

en beperkingen van de beide methoden. Deze methodologische beschouwing komt aan

de orde tn paragraaf 6.2.

Vervolgens zullen de resultaten van het onderzoek gebruikt worden om na te gaan

welke (werk)aspecten op welk moment van belang zijn in het proces van arbeids-

ongeschikt worden en welke consequenties dit heeft voor de wijze van preventie.

Hierbij zullen ook resultaten van ander onderzoek worden betrokken. Op deze wijze

kan ook worden aangegeven welke 'witte plekken' er zijn in de kennis. Deze

inhoudetijke beschouwing komt aan de orde in paragraaf 6.3.

30



6.2 Methodologische beschouwing

In het eerste deel van het onderzoek (de enquëte) is via het bestand van de GMD (RIG:

Registratie Individuele Gevalsbehandeling) geprobeerd gegevens te verzamelen van een

representatieve groep WAO-ers. De verzending van de (post)enquëte is door de GMD

verzorgd. In het kader van de privacy heeft de GMD ook gefungeerd als postadres voor

de terug te zenden enquëtes. Op de enquëte was, in verband met de gewenste koppeling

aan de dossiers in het tweede deelonderzoek, de naam van de betrokken WAO-er ver-

meld. Het MPG heeft een geanonimiseerd databestand van de GMD ontvangen.

De bovengenoemde procedure heeft in de praktijk goed gefunctioneerd. De respons van

de enquéte bedroeg 60Vo.Bovendien bleek uit analyse dat de responsgroep een goede

afspiegeling vormde van de totale groep die in de betreffende periode een maximale

duur van de uitkering in het kader van de ziektewet had bereilrt.

Verder is geprobeerd in het onderzoek een redelijke verdeling te l«ijgen naar bedrijfs-

en beroepsklasse. Hiertoe is de (representatieve) steekproefuitgebreid en is van enkele

bedrijfsverenigingen een extra gïoep respondenten in de steekproef opgenomen. Ook

dit onderdeel mag geslaagd genoemd worden. Met behulp van gegevens over de

opbouw van de populatie van een bedrijfsvereniging naar bedrijfsklasse blijkt een

dergelijke aanvulling goed te realiseren.

Het nadeel van het samenstellen van een steekproef via het bestand van de GMD is

dat alleen gegevens beschikbaar komen van WAO-ers (personen die een jaar in de

ziektewet hebben gezeten) en dat daarmee geen uitspraken gedaan kunnen worden over

het optreden van bepaalde factoren in de werkende populatie en ook geen uitspraken

gedaan kunnen worden over arbeidsongeschiktheidsrisico's voor deelpopulaties.

Bovendien beperlt het bestand van de GMD zich tot werknemers in de marktsector.

Arbeidsongeschikte ambtenaren vallen op deze wijze buiten een dergelijke steekproef.

In welke mate deze zaken van belang zijn, hangt af van de vraagstelling die men heeft.

In het enquëte-onderzoek is materiaal verzameld over de mate waarin, volgens de

betrokken WAO-ers zelf, het werk eerr rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de ziekÍe

die tot arbeidsongeschiktheid heeft geleid en bij de uitval uit het werk. De enquëte is

natuurlijk bij uitstek geschikt om dergelijke informatie te verzamelen. Men moet zich

echter wel realiseren dat het beeld van de direct betrokken in de loop der tijd vertekend

kan zijn. De gegevens zijn namelijk retrospectief gevraagd (minstens anderhalf jaar na

de uitval uit het wer$. Hierdoor kunnen onder andere attributieprocessen zijn

opgetreden, waardoor men er bijvoorbeeld behoefte aan kan hebben de 'oorzaak' van
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de arbeidsongeschiktheid en de uitval uit het werk buiten de persoon zelf le leggen.

Anderzijds kan er bij bepaalde personen ook juist sprake zijn van een geneigdheid om

de 'schuld' bij zichzelf te leggen. Uit de vergelijking met de dossiergegevens blijkt de

vertekening echter vooralsnog mee te vallen. Circa tweederde van de WAO-ers bleek

in beide deelonderzoekingen gelijk ingedeeld te zijn. Voor de verschillen in indeling

bleek verder een redelijke verklaring gegeven te kunnen worden. Er is echter bij de

vergelijking van de gegevens van de enquëte en het dossier wel sprake van een relatief

groot tussengebied, waar over de arbeidsgebondenheid van de ziekte geen uitspraak

gedaan kan worden.

Al met al kan toch geconcludeerd worden dat de enquëte een bruikbare methode is om

een beeld te krijgen van de arbeidsgebondenheid van de ziekte en de uitval, maar dat

rekening gehouden worden met enige overschatting. Het voordeel van een enquëte is

verder dat op deze wijze in relatief korte tijd veel informatie verzameld kan worden.

Bovendien kunnen met een enqu6te grote groepen werknemers tegelijkertijd benaderd

worden, terwijl de kosten, in vergelijking met andere methoden, relatief laag zijn.

In het dossieronderzoek is door twee beoordelaars van de GMD gekeken naar de

arbeidsgebondenheid van de ziekte en de uitval. Hierbij bleek dat de systematiek van

de opbouw van de dossiers bij de GMD het mogelijk maakÍ om indicaties op te sporen

over de onstaansgronden van ziekten waarrnee werknemers langdurig zijn uitgevallen.

Aan de hand van een 'beslisboom' is bepaald of de ziekte ontstaan is door beroeps-

gebonden oorzaken. Hierbij is onder andere gelet op de expositieduur, het endogeen

zijn van de ziekte en de soort functie. Geconcludeerd kan worden dat de beslisboom

in een dergelijke situatie vooralsnog tamelijk eenduidig hanteerbaar lijkt. Hierbij moet

men zich wel realiseren dat met deze beslisboom geen algemeen geldige uitspraken

gedaan worden, maar uitspraken over het meer of minder aannemelijk zijn van een

relatie tussen het werk en de ziekte. Uit de vergelijking met de enquëtegegevens blijkt

dat hierbij sprake is van onderschatting van de arbeidsgebondenheid van de ziekte. Deze

onderschatting lijkt echter vooralsnog beperkt. Maar ook in dit verband moet gewezen

worden op het relatief grote tussengebied bij de vergelijking van de gegevens van de

enquëte en het dossier, waaÍ over de arbeidsgebondenheid van de ziekte geen uitspraak

gedaan kan worden.

Al met al kan ook ten aanzien van de dossieranalyse geconstateerd worden dat dit een

bruikbare methode is om een beeld te krijgen van de arbeidsgebondenheid van de ziekte

en de uitval, maar dat hierbij rekening gehouden moet worden met enige ondenchatting.

Het nadeel van de dossieranalyse is echter dat deze relatief duur en tijdrovend is.
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Bovendien kunnen in verband hiermee niet al te grote gloepen in een dergelijk

onderzoek worden betrokken. Daarom lijkt dossieronderzoek alleen rendabel wanneer

de te verzamelen gegevens ook gebruikt kunnen worden voor andere vraagstellingen'

63

6.3.1

Inhoudelijke beschouwing

Het Droces van arbeidsoneeschikt worden

In het proces van arbeidsongeschikt worden kunnen vijf opeenvolgende fasen

onderscheiden worden:

fase 2: langdurig zielÍeverzuim

+
fase 3: WAO-intrede

+

Veelal begint het proces van arbeidsongeschikt worden met het optreden van

gezondheidsklachten (fase l). Deze klachten kunnen al dan niet ontstaan zijn door het

werk. Of men met deze klachten door kan werken heeft onder meer te maken met de

emst van de aandoening, de eisen van het werk en de mogelijkheden en de bereidheid

fase 4: herstel

fase 5: werkhervatting
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vaÍl de werkgever om deze eisen aan te passen. Vervolgens kunnen de klachten, op

kortere of langere termijn, leiden tot langdurig verzuim (fase 2) en overgang naar de

WAO (fase 3). Aftrankelijk van ontwikkelingen in de gezondheid van de werkncmer
(fase 4), en de mogelijkheden of de bereidheid van de werkgever om het werk indien

nodig aan te passen, is terugkeer naar het werk mogelijk (fase 5).

In het onderzoek naar de arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede is een groep

werknemers betrokken die tussen I juli 1989 en 30 juni 1990 één jaar aanspraak maakte

op een ziektewetuitkering. Het representatieve deel van deze groep bestaat uit ruim
7300 personen. Van deze WAO-ers is in het onderzoek aan de orde geweest:

- de mate waarin de ziekte door het werk veroorzaakt is (fase l);
- de mate waarin de uitval uit het werk voorkomen had kunnen worden door het

aanbieden van ander of aangepast werk (fase 2);

- de mate waarin men op aan het eind van het ziektewetjaar hersteld of belastbaar

geacht kon worden (fase 3); en

- de mate waarin men op het moment van de enquëte, een half tot anderhalf jaar na

einde-wachttijd hersteld of belastbaar geacht kon worden (fase 4).

In het onderhavige onderzoek is niet gekeken naar de gegevens over werkhervatting
(fase 5). Deze zijn in een afzonderlijk publikatie besproken (Nijboer, e.a.,1993).
Onbekend is verder de mate waarin personen met een arbeidsgebonden aandoening nog

steeds werken en in welke mate op succesvolle wijze uitval uit het werk voorkomen

is door aanpassingen in het werk. In dit onderzoek zijn alleen degenen betrokken clie

in de betreffende periode einde-wachttijd voor de ziektewet hebben bereikt.

Hieronder zal worden ingegaan op de fasen van het proces van arbeidsongeschikt

worden die in het onderhavige onderzoek aan de orde zijn geweest (fase I tlm 4).

Aangegeven zal worden welke (werk)aspecten in welke fase van belang zijn. Hierbij
zullen ook gegevens van ander onderzoek worden betrokken. De consequenties van de

resultaten voor de preventie en de 'witte plekken' in de kemis met beÍekking tot het

proces van arbeidsongeschikt worden zullen daama in afzonderlijke deelparagrafen

worden besproken.

fase l: het optreden van gezondlteidsklachten

Uit het onderzoek blijkt dat drca 42Vo van de ziekten en aandoeningen, die tot
langdurige arbeidsongeschiktheid en WAO hebben geleid, veroorzaakÍ is door het

vroegere werk.
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Vastgesteld is dat deze arbeidsgebonden aandoeningen vaker voorkomen:

- bij marmen;

- bij ouderen;

- bij niet-Nederlanders;

- bij penonen die in hun arbeidscarrière zwaar lichamelijk erVof geestelijke arbeid

hebben verricht;

- bij personen die werkzaam waren in de agrarische sector, de bouw of in een

commerciële sector;

- bd personen die werlÍen in bedrijven waar geen specifieke aandacht bestond voor

de arbeidsomstandigheden;

- bij personen die minder tevreden waren over de inhoud van het werk en over de

fysieke en/of psychische belasting van het werk;

- bij personen die al wat langer last hadden van de aandoening of de ziekte;

- bij personen die meerdere diagnoses hebben waaronder psychische zieklen en

aandoeningen aan het bewegingsappaÍaat.

De gegevens wijzen op een slijtageproces waarbij langdurige fysieke en psychische

belasting aanleiding geeft tot problemen met het werk en de gezondheid. Bij het ouder

worden en het afhemen van het arbeidsvermogen leiden deze processen tot emstiger

ziekten of aandoeningen en tot langdurige arbeidsongeschiktheid en WAO-intrede.

Deze processen zijn ook terug te vinden in andere studies (zie bijvoorbeeld Van 't
Hullenaar & Van Koningsveld, 1986; Kompier, 1988; Draaisma e.a., 1989; Aarts &
De Jong, l99l en De Winter, 1991)

De resultaten sluiten ook goed aan bij het herziene belasting - belastbaarheidsmodel

(Van Dijk e.a., 1990). Hierbij wordt uitgegaan van een proces waarbij belastende

factoren in het werk meer eisen dan de persoon aan mogelijkheden heeft (belastbaarheid

of verwerkingsverrnogen), hetgeen op de korte termijn van invloed is op het ontstaan

van tijdelijke belastingsverschijnselen (gezondheidsklachten) en op langere termijn van

meer perrnanente belastingsgevolgen (meer emstige ziekten of aandoeningen en

eventueel langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid).

fase 2: langdurig ziekÍeverzuim

Ruim een dercle van de WAO-ers bleek van mening dat het langdurige verzuim voor-

komen had kunnen worden, wanneer aangepast of ander werk beschikbaar zou zijn
geweest. Ongeveer 20Vo van de WAO-ers had, volgens eigen zeggen, door kumen

werken als zij aangepast werk hadden kunnen doen en 267o als ander werk beschikbaar

zou zijn geweest. Rekening houdend met de overlap blijft er een groep van 35Vo over
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die vooralsnog niet langdurig (52 weken) had hoeven te verzuimen en evenmin in de

WAO terecht had hoeven te komen.

Vastgesteld is dat dergelijk langdurig verzuim vaker voorkomt:

- bij mannen;

- bij jongeren:

- bij personen die werkÍen in bedrijven waar geen specifieke aandacht bestond voor

de arbeidsomstandigheden;

- bij personen die hun (laatste) werk relatief vaak als lichamelijk belastend ervaarden

en bij personen die minder tevreden waren over de arbeidsvoorwaarden.

Vermijdbare uitval komt dus vooral voor bij lichamelijk belastende werkzaamheden

en in werksituaties met minder goede arbeidsomstandigheden. Opvallend is dat de

economische situatie van het bedrijf geen rol lijkt te spelen. Aaru & de Jong (1991)

stelden vast dat de mate waarin aspecten als de aard en emst van de aandoeningen en

de zwaarte van het werk van invloed zijn op de uitval onder meer aÍhankelijk is van

de economische situatie van het bedrijf en de bereidheid van de werkgever om het werk

aan de werknemer aan te passen. In het onderhavige onderzoek is weliswaar een

beperkte samenhang tussen de economische situatie van het bedrijf en arbeidsgebonden

uitval gevonden. Deze samenhang verdween echter als andere werkfactoren in de

analyse werden betrokken. Dit zou kunnen indiceren dat bij economische gezonde

bedrijven onvoldoende bereidheid zou bestaan om het werk aan te passen. Anderzijds

zou dit ook samen kunnen hangen met de beschikbaarheid van altematieve minder

belastende functies. Nadere analyse van de gegevens naar bedrijfs- en beroepsklasse

laat zien dat in de klassen waar verhoudingsgewijs veel arbeidsgebonden uitval

voorkomt (overige dienstverlening, zoals de gezondheidszorg, sociaal culturele

instellingen en sociale organisaties; huishoudelijk en verzorgend personeel; artsen, ver-

pleegkundigen, ziekenverzorgenden, etc.; loodgieters en lassers; en overige transport-

beroepen) de WAO-ers zelf veelal ook geen ruimere mogelijkheden voor aangepast

werk bij de eigen werkgever zagen. De grotere arbeidsgebonden uitval lijkt daarmee

inderdaad niet zo zeer het gevolg van een geringere bereidheid van de (voormalige)

werkgever om het werk aan de 'zieke' werknemer aan te passen, maar eerder het gevolg

van een beperkte beschikbaarheid van altematieve minder belastende functies.

Arbeidsgebonden uitval komt ook aan de orde in het proefschrift van Schröer (1993).

Dit onderzoek vond plaats onder werknemers die vier weken verzuimden wegens

overspanning. Voor ruim de helft van deze verzuimers vormde de werksituatie de

directe aanleiding tot de ziekmelding. In deze gevallen had, naar de mening van de
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respondenten, met enige interventie in de werksituatie een verzuim als gevolg van

overspanning vermeden kunnen worden. In de overige gevallen speelden de

gezondheidstoestand als zodanig of aan de privé-situatie gebonden factoren een ro1.

In het onderhavige WAO-onderzoek ligt de arbeidsgebondenheid van de uitval bij de

diagnose psychische stoomissen op 36Vo. De omvang van de arbeidsgebonden uitval

ligt bij Schrtier dus beduidend hoger dan in het onderhavige onderzoek. Van zijn

respondenten komt echter slechts 20lo uitetndelijk in de WAO terecht. Bij de overige

werknemers mag dan ook een betere gezondheid verondersteld worden, waardoor de

omvang van de vermijdbare uitval ook groter kan zijn. In ieder geval geeft het aan dat

het werk als conditie voor de uitval een belangrijk concept kan zijn voor de preventie

van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschilcheid.

fase 3: WAO-intrede

In het dossieronderzoek is oncler anclere aandacht besteed aan de situatie aan het eind

van het ziektewetjaar. Hierbij is, op basis van het beschikbare dossiermateriaal,

nagegaan of de betrokken WAO-er rond einde wachttijd nog geheel of gedeeltelijk

aangepast werk of ander werk had kumen doen. Deze vraag is positief beantwoord,

indien:

- öf de werknemer volgens de verzekeringsgeneeskundige op dat moment hersteld of

belastbaar was: clit bleek bij ongeveer 497o vatT de betrokkenen het gevall

- öf de werknemer op dat moment was ingedeeld in een klasse lager dan 807o-1007o

arbeidsongeschiktheid: dit bleek te gelden voor 22lo van de betrokken werknemers;

- öf de werknemer op clat moment (geheel of gedeeltelijk) aan het werk was: dit was

van toepassingbij23Vo van de betrokken werknemers;

- èn (noodzakelijke voorwaarde) de ziekte volgens cle verzekeringsgeneeskundige op

dat moment was gestabiliseerd of verbeterd: dit gold voor 577o van de betrokkenen.

Vastgesteld is dat ongeveer 40Va van de WAO-ers aan deze criteria voldeed. Dat wil

zeggen datzij aan het einde van het ziektewetjaar weer geheel of gedeeltelijk aangepast

of ander werk hadclen kunnen doen. Op clat moment was 237o van deze WAO-ers ook

feitelijk weer aan het werk (geheel of gedeeltelijk).

Uit de analyses komt naar voren clat het in principe weer kunnen werken aan het eind

van de het ziekÍewetjaar vaker voorkomt:

- bij personen die alleen wonen (met name jongeren);

- bij personen die in het verleden niet lang zoncler werk zijn geweest;
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- bij personen die in hun laatste werk zwaarder fysiek belastend arbeid in buiten-

situaties hebben verricht;

- bij penonen die in hun laatste werk fysiek en psychisch belastend werk (o.a. in de

gezondheidszorg) hebben verricht ;

- bij personen die een arbeidscontract hadden voor onbepaalde tijd;
- bij personen die een aandoening hadden aan het bewegingsapparaat.

De gegevens suggereren dat er sprake is van twee groepen WAO-ers. Enerzijds een

relatief jonge groep werknemers die in hun vroegere werksituatie verhoudingsgewijs

zwaaÍ werk hebben verricht, en anderzijds een wat oudere groep die meer psychisch

en fysiek belastend werk heeft gedaan.

De relatief jonge groep betreft vooral mannen. Zij zijn veelal door een ziekte van het

bewegingsapparaat uitgevallen. Zij hebben dikwijls relatief zwaaÍ werk gedaan. Dit
vond veelal plaats in de bouwsector en in mindere mate in de agrarische sector. Gezien

het feit dat zij relatief jong zijn en zwaarder werk hebben gedaan, en omdat zij een

relatief minder emstige ziekte van het bewegingsapparaat hebben, is bij hen nog sprake

van een tamelijk grote restcapaciteit voor fysiek belastend werk. Herplaatsing van deze

groep werknemers binnen de eigen sector (bouw en agrarische) lijkt moeilijk omdat

daar geen of weinig functies beschikbaar zijn met lichter fysiek belastend werk of meer

psychisch belastend werk.

In de andere, wat oudere groep zijn zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers te

vinden. Deze werknemers zijn veelal uitgevallen met een psychische ziekte, eventueel

in samenloop met een ziekte van het bewegingsapparaat. Ze zijn over het algemeen van

micldelbare leeftijd, en hebben zowel psychisch als fysiek belastend werk gedaan, vooral

in de gezondheidszorg (verpleegkundigen, bejaardenhulpen, gezinsverzorgers) en in de

vervoerssector (chauffeurs). De indruk bestaat dat deze groep werknemers vaker

herplaatsbaar is binnen de eigen sector, omdat daar vaker functies aanwezig zijn met

verschillende patronen van arbeidsbelasting.

fase 4: herstel na WAo-intrede

In het dossieronderzoek is ook nagegaan of de werknemer rond I januari 1991 (een

half tot anderhalf jaar na het eind van het ziekÍewet jaar) of binnen afzienbare tijd
(binnen een jaar) nog geheel of gedeeltelijk aangepast werk of ander werk had kunnen

doen. Deze vraag is positief beantwoord, inclien:

- öf de werknemer indien deze geen werk hacl, volgens de verzekeringsgeneeskundige

op dat moment restcapaciteit had of binnen een jaar zou hebben: dit bleek bij 37Eo

van de betrokkenen het geval;
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- öf de werknemer op dat moment was ingedeeld in een klasse lager dan 807o-1007o

arbeidsongeschiktheid: dit bleek te gelden voor 40la van de betrokken werknemers;

- öf de werknemer op dat moment (geheel of gedeeltelijk) aan het werk was: dit was

van toepassingbij 28Vo van de betrokken werknemers;

- èn (noodzakelijke voorwaarde) de ziekÍe volgens de verzekeringsgeneeskundige öf
ten tijde van einde wachttijd öf ten tijde van januari 1991 gestabiliseerd of verbeterd

was: volgens de dossiers gold dit voor 757o van de betrokkenen.

Vastgesteld is dat ongeveer 35Vo van de WAO-ers aan deze criteria voldeed. Dat wil
zeggen dat zij een half tot anderhalfjaar na het einde van het ziektewetjaar weer geheel

of gedeeltelijk aangepast of ander werk hadden kunnen doen. Op dat moment was 28Vo

van de WAO-ers ook feitelijk weer aan het werk (geheel of gedeeltelijk).

Op het eind van het ziekÍewet jaar had ongeveer 40Vo van de WAO-ers weer geheel

of gedeeltelijk aangepast of ander werk kurmen doen. Een half tot anderhalf jaar later

bedraagt dit percentage nog 35Va. Het percentage WAO-ers dat hersteld of belastbaar

geacht wordt, neemt dus in de tijd af. Bovendien zijn er grote verschillen tussen de

belangrijkste diagnosecategorieën (zie tabel 6. l).

tabel 6.1: Het percentage WAO-ers dat aan het eind van het ziektewetjaar (tijdstip l)
en een half tot anderhalf jaar later (tijdstip 2) weer hersteld of belastbaar
geacht kan worden, naar diagnosecategorie.

diagnose
Percentage herstelde erVof belastbare WAO-ers

tijdstip I tijdstip 2

- psychische stoomissen
- aandoeningen aan hart en bloedvaten
- aandoeningen aan het bewegingsapparaat
- overige aandoeningen

totaal

257o

40Vo

57Vo

37Vo

40Vo

29Vo

2lVo
42Vo

33Vo

35Vo

De vermindering van het percentage herstelde of belastbaar geachte WAO-en vindt

vooral plaats bij de WAO-ers die uitgevallen zijn met een hart- en vaatziekte en bij
degenen die een ziekte van het bewegingsapparaat hadden. Bij de WAO-ers met een

psychische ziekte of een ziekÍe uit de diagnosecategorie 'overige' zijn de verschillen

tussen de beide tijdstippen geringer. Bij de WAO-ers met een overige ziekte is eveneens
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sprake van een vermindering van belastbaarhcid. Bij de WAO-ers met een psychische

ziekte daarentegen neemt het percentage herstclde of belastbaar geachte WAO-ers juist

toe. Deze WAO-ers lijken in de loop der tijd vaker weer in staat te werken.

Proportioneel gezien is bij degenen die uitgevallen zijn met een ziekÍe van het

bewegingsapparaat het meest vastgesteld dat men weer had kunnen werken. Dit geldt

zowel voor de situatie aan het einde van het ziektewetjaar als een half tot anderhalf

jaar later. Het nog geheel of gedeeltelijk kunnen werken in aangepast of ander werk

is voor de situatie op het eind van het ziektewet jaar het laagst ingeschat voor degenen

die uitgevallen zijn met een psychische ziekte en een half tot anderhalf jaar later voor

degenen die uitgevallen zijn met een hart- en vaatziekte.

Het blijkt dat de belastbaarheid van uitgevallen werknemers en daarmee ook de

mogelijkheden om weer geheel of gedeeltelijk te kunnen werken voor een belangrijk

deel varieert en zich in de tijd zowel ten goede als ten slechte kan ontwikkelen. Ook

Van der Giezen (1993) stelde in haar onclerzoek vast dat de belastbaarheid van WAO-

ers niet statisch is. Zij baseeÍ zich hierbij op een analyse waarbij de gezondheid en

de beperkingen van een groep WAO-ers een half jaar na WAO-tcetreding vergeleken

zijn met de situatie twee-en-half jaar later. Iets minder dan de helft bleek niet veranderd

in belastbaarheid in deze periode. Ongeveer een derde van de WAO-ers was in

belastbaarheid achteruitgegaan en een kwart vooruit. Het is niet bekend of dergelijke

ontwikkelingen in de gezondheid (en in de belastbaarheid) zich ook voordoen onder

(nog) actieve werknemers.

Analyse van de gegevens laat zien dat het, onder bepaalde condities, weer kunnen

werken een half tot anderhalf jaar na WAO-intrede vooral voorkomt:

- bij jongeren;

- bij lager opgeleiden;

- bij personen met een korter arbeidsleven;

- bij personen die meerdere werkgevers hebben gehad;

- bij personen waarvan de ziekte recent is;

- bij personen met een ziekte van het bewegingsapparaat.

Kenmerken van het laatste werk spelen verder alleen een rol bij bepaalde ziektegroepen.

Zo blijken WAO-ers met een ziekte van het bewegingsapparaat die zwaarder psychisch

werk of fysiek en psychisch werk hebben verricht juist vaker na een half tot anderhalf

jaar na het einde van de ziekÍewet onder cle genoemde conclities weer te kuruten werken.

Dit geldt ook voor mensen met een hart- en vaatziekÍe die zwaarder fysiek belastend
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werk in buitensituaties hebben gedaan. Voor WAO-ers met een psychische ziekte (vaak

relatief jonge mensen) geldt dit als zij werk in nachtdienst hebben verricht; bovendien

is bij deze WAO-ers de psychische ziekte vaker tamelijk recent ontstaan'

6.3.2 Moseliikhedenvoorprevenlie

Het onderzoek laat zien dat er voldoende ruimte is voor preventie van langdurig

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Bij cica427o van de WAO-ers blijkt de ziekte

of aandoening waarvoor men in de WAO terecht gekomen veroorzaakl te zijn door het

werk dat men deed. Bij deze groep had het ontstaan van de ziekte vertraagd (of

vermeden) kunnen worden, als eercler gerichte maatregelen in het werk getroffen zouden

zijn. Bij ongeveer een derde van de WAO-ers had verder de uitval uit het werk

voorkomen kunnen worden cloor vroegtijdige aanpassing van het eigen werk of het

aanbieden van ancler werk. Ongeveer 40Vo van de WAO-ers had rond einde wachttijd

nog geheel of gecleeltelijk aangepast of ancler werk kunnen doen en een half tot

anderhalf jaar later nog 357o. Toch werkte op de genoemde momenten maar

respectievelljk23Vo en28Vo van cle WAO-ers. Als aangepast of ander werk, en indien

nodig in deeltijd, zott zijn aangeboclen, zouden wellicht meer WAO-ers ook feitelijk

het werk hebben kunnen hervatten.

Bij de overheid is sprake van een toegenomen belangstelling voor de beheersing van

de omvang van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid door uitbreiding van

preventieve maatregelen (Ministerie van Sociale Zaken,l993). De afgelopen jaren zijn

er door het kabinet clrie wetsvoorstellen ontwikkeld om het ziekteverzuim en de

arbeidsongeschiktheid terug te dringen.

De Wet TAY (Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume) is sinds 7 maart 1992

grotendeels van kracht. De belangrijkste maatregelen in deze wet zijn onder meer: een

verplichting voor cle werkgever om werkhervatting van zieke werknemers mogelijk te

maken; premiedifferentiatie tussen werkgevers; wachtdagen voor werknemers; een

bonus-malussysteem voor werkgevers bij arbeiclsongeschiktheid en ontslagbescherming

voor werknemers tijdens de eerste twee jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid.

De Wet TZ (Terugdringing Ziektet,erznim) is op dit moment (1 juli 1993) nog een

voorstel en heeft als belangrijkste maatregel dat de kosten van de eerste zes weken van

het ziekteverzuim (bij kleinere bedrijven de eerste twee weken) volledig betaald moeten

worden door cle werkgever. De werknemer krijgt tenminste 707a van zijn loon. Tijdens
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de genoemde periode is de werkgever verantv/oordelijk voor de controle en begeleiding
van zieke werknemers. Hij moet zich in dit verband ook aansluiten bij een arbodienst.

De Wet TBA (Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktlteidsregelingen) is van

kracht per I augustus 1993 en omvat als kemmaatregelen: een beperking van de duur
en hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, een vemriming van het begrip
'passende arbeid', een periodieke herkeuringna 12 maanden/60 maanden WAO/AAW,
en een eenmalige herbeoordeling van alle WAO-ers die bij het in werking treden van

de wet jonger zijn dan 50 jaar (uitgezonderd vroeggehandicapten).

Terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kan echterniet alleen bereikt
worden door financiële en uitvoeringstechnische maatregelen. Goede werkomstandig-

heden zijn minstens even belangrijk. Hiervoor verwijst het kabinet naar de Arbeids-

omstandighedenwet (Arbowet). In verband met nieuwe Europese wetgeving is de

Arbowet met ingang van 1993 op een aantal punten aangevuld . Zo zijn werkgevers nu

onder meer verplicht de risico's die de werknemers lopen op het gebied van gezond-

heid, veiligheid en welzijn in het werk te inventariseren en maatregelen te treffen ter
voorkoming en/of beheersing van deze risico's. Daamaast zijn alle werkgevers verplicht
om een verzuimbeleid te voeren. Voor een dergelijk beleid moet de werkgever inzicht
hebben in de oorzaken vÍul het verzuim. Ook de begeleiding van zieke werknemers

moet een onderdeel vormen van het verzuimbeleid. De werkgever is dus verplicht zich

met preventie bezig te houden. Hierbij moet de werkgever zich voor een aantal taken
laten ondersteunen door een arbodienst. Deze ondersteuning zal echter niet te

vrijblijvend moeten zijn. Uit het onderhavige onderzoek blijh dat de aanwezigheid van

een bedrijfsarts op zich geen duidelijke invloed heeft op het voorkomen van

arbeidsgebonden ziekten en arbeidsgebonden uitval. Nijboer e.a. (1993) stelden vast

dat het enkele feit dat in het beclrijf een bedrijfsarts aanwezigheid is ook geen effect
bleek te hebben op werkhervatting na WAO-intrede. Alleen wanneer de betrokken

WAO-er met de bedrijfsarts overleg gevoerd had over het weer aan het werk gaan,

bleek sprake van meer werkhervatting. Hier blijkt dat het furhoud geven aan een

verzuimbeleid niet alleen een kwestie is van aantrekken van deskundigen, maar ook
vereist dat men in de bedrijven voldoende mogelijkheden creëeÍ voor de activiteiten
van deze deskundigen.

Investeringen in de kwaliteit van de arbeid en de gezondheid van werknemers blijken
te lonen. Een extrapolatie met behulp van de gegevens van de enquëte van het eerste

deelonderzoek laat namelijk zien dat, afgezien van de kosten van preventieprogramma's,

met preventie een structurele besparing van uitkeringslasten kan worden bereikt van
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ongeveer 7 miljard per jaar (Schellart & Van Ophem, 1992). Maar er zijn ook directe

baten voor de werkgevers. In een enquëte onder 800 bedrijven, uit de particuliere en

de overheidssector, meldde ongeveer de helft van de werkgevers een vermindering van

het verzuim ten gevolge van activiteiten op het gebied van arbeid en gezondheid

(Griindemann & Lourijsen, 1991). Andere opbrengsten hadden onder meer betrekking

op een betere motivatie van het penoneel (637a van de bedrijven), een betere

gezondheid van de werknemers (53E), een toegenomen produkÍiviteit (421o) en een

beter imago van het bedrijf (38Va).

Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat om te voorkomen dat werknemers ziek worden

van hun werk er vooral aandacht besteed dient te worden aan de arbeidsomstandigheden

in algemene zin. Daamaast dient overmatige fysieke en psychische belasting zoveel

mogelijk vermeden te worden.

Als een werknemer eenmaal ziek is kan preventie het best zo vroeg mogelijk gestart

worden. Als men lang wacht lijken de kosten van de activiteiten toe te nemen en de

effectiviteit af te nemen. In een recent onderzoek van het Abp (Stuurgroep EWA-

project, 1993) is nagegaan of het mogelijk is mensen die om psychische redenen in het

verleden zijn afgekeurd, weer terug te brengen in het arbeidsproces. Van de ruim 1000

tussen 1980 en 1990 afgekeurde ambtenaren die werden benaderd wilden of konden

er 900 niet meedoen aan het project. Van de overige 100 werden er in acht maanden

tijd 33 aan werk geholpen, waaryan 21 nog op speciale arbeidsplaatsen (tijdelijke

arbeidsplaats of stage). In het project werd ongeveer f 25.000 per persoon uitgetrokken

voor begeleiding.

Uit het onderhavige onderzoek blijkt verder dat de belastbaarheid van de WAO-ers

tussen het moment van ziek melden en een half tot anderhalf jaar na het eind van de

ziektewet te fluctueren. De belastbaarheid kan zowel verbeteren als verslechteren.

Goede mogelijkheden voor preventie lijken in dit verband aanwezig bij jongere

werknemers en werknemers met een ziekte van het bewegingsapparaat. Uit het

onderzoek blijkt dat deze werknemers vaker en waarschijnlijk sneller herstellen van

de gevolgen van de ziekÍe. Dit effect is mogelijk zelfs nog sterker bij uitgevallen

werknemers met een ziekte van het bewegingsapparaat die zwaarder psychisch werk

hebben gedaan. Gezien het karakter van het werk waarin men is uitgevallen zal het

mogelijk kunnen zijn dat deze mensen weer hun oucle werk hervatten. De vraag is of

dit ook opgaat voor werknemers met een ziekte van het bewegingsapparaat die fysiek

en psychisch belastend werk hebben gedaan (chauffeurs, verpleegkundigen etc.).
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Eenzelfde effect als bij jongeren treedt in mindere mate ook op bij werknemers die zijn

uitgevallen met een (tamelijke recent ontstane) psychische ziekte. Het herstel van de

ziekte laat weliswaar langer op zich wachten dan bij andere ziekten, maar in

tegenstelling tot mensen met een hart- en vaatziekte of een ziekte van het bewegings-

apparaat treedt bij psychische zieken in relatief meer gevallen een verbetering van de

ziekte op. Dit betekent dan ook dat activiteiten in het kader van de terugkeer naar werk

al kunnen worden genomen op het moment dat de psychisch zieke WAO-er nog niet

(volledig) is hersteld.

Tot slot is er nog een groep werknemers die vroegtijdig aandacht vraagt. Dit zijn de

WAO-ers met een hart- en vaatziekte die zwaarder fysiek belastend werk in buiten-

situaties hebben gedaan. Vanwege het feit dat zij zwaarder werk hebben gedaan is het

vaker mogelijk dat zij nog ander werk, bijvoorbeeld lichter fysiek belastend werk

kunnen verrichten.

In sommige bedrijven (zoals bijvoorbeeld in de bouw en de agrarische sector) lijkt

herplaatsing van werknemers binnen het eigen beddjf moeilijk, omdat daar geen of

weinig functies beschikbaar zijn met lichter fysiek belastend werk. In deze bedrijven

zullen daarom functies moeten worclen aangepast door verkoÍing van werktijd, meer

rustpauzes, het weg laten vallen van de zwaarder belastende taakelementen etc. Een

nadeel hiervan kan wel zijn clat deze 'lichtere' functies 'volstromen' en dat andere

functies zwaarder worden omdat de lichtere taakelementen in deze functies zijn

vervangen door zwaardere. Hierdoor zouden juist weer andere werknemers kunnen

uitvallen. Een betere aanpak zo\zijn om de zwaarte van de fysieke belasting van de

arbeid in het bedrijf meer structureel aan te pakken. Dit betekent oncler meer het treffen

van maatregelen om zwaaÍ lichamelijke belastend werk zoveel te vermijden en/of het

door middel van bijvoorbeeld ergonomische maatregelen zoveel voorkomen van

negatieve effecten van deze arbeicl. Daarnaast kan het in deze bedrijven toch nodig zijn

de mogelijkheden van ander werk buiten het eigen bedrijf te onderzoeken. Hierbij kan

onder andere gedacht worden aan overplaatsing van de uitgevallen werknemer naar een

ander bedrijf of sector, waar meer lichter fysiek belastencle arbeid beschikbaar is.

Hierover zouden bijvoorbeeld afspraken gemaakt kunnen worden door de sociale

partners. Regionale samenwerking tussen de gezamenlijke uitvoeringsorganen van de

Ziektewet en WAO (bij GAK aangesloten en zelfstandig administrerende bedrijfs-

verenigingen enerzijds) en de Regionale Bureaus voor Arbeidsvoorziening anderzijds

zou hierbij ook een goed hulpmiddel kunnen zijn.
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In andere bedrijven (zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en in de vervoerssector)

lijkt herplaatsing van WAO-ers makkelijker te liggen, omdat daar vaker functies met

verschillende patronen van arbeidsbelasting beschikbaar lijken te zijn. Het zal rn deze

bedrijven waarschijnlijk mogelijk zijn om functies gedurende een deel van de normale

werktijd uit te laten voeren, dan wel zodanige voorzieningen in het werk te treffen dat

de meest fysiek of psychisch belastende factoren - zoals extreme wegdrukte, onnodig

fysiek belastende werkzaamheden - weg zouden vallen. Aanpassing van de werkorgani-

satie (betere werkverdeling, rustpauzes e.d.), het inzetten van de hulpmiddelen bij het

werk (stoelen, hefinstrumenten) en aanpassing van de functie (meer mogelijkheden van

deeltijdwerk) lijken hier dus de meest aangewezen strategie.

Het tijdig aanpassen van het werk is dus van groot belang om langdurig ziekteverz.uim

en arbeidsongeschiklheid te voorkomen. Onlangs is voor het systematisch zoeken naar

noodzakelijke werkaanpassingen voor arbeidsongeschikte werknemers een handleiding

uitgebracht (Nijboer, e.a., 1992). Deze methode 'Paswerk' is ontwikkeld in opdracht

van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een dergelijke methode kan

de werkgever helpen bij het analyseren van de knelpunten in het werk en het zoeken

naar mogelijke oplossingen. De werkgever is immers verplicht het werk aan te passen

aan een 'gehandicapte' werknemer (artikel 6 WAGW). Bovendien bleek in het eerder

genoemde onderzoek naar werkhervatting na arbeidsongeschiktheid (Nijboer, e.a., 1993)

dat ruim de helft van de WAO-ers die weer aan het werk waren aangepast werk had.

Bij circa tweederde van degenen die weer bij de oude werkgever werkte was het werk

in verband met de ziekte of aandoening aangepast. Bij degenen die bij een nieuwe

werkgever waren gaan werken bedroeg dit percentage MVo.

6.3.3 Mogeliikheden voor verder onderzoek

Bij de mogelijkheden voor verder onderzoek kan in de eerste plaats gedacht worden

aan een betere inventarisatie van de niet-arbeidsgebonden factoren bij langdurig

ziekÍeverzuim en aóeidsongeschiktheid. In het onderhavige onderzoek is vastgesteld

in welke mate het werk een rol speelt bij het ontstaan van ziekten en aandoeningen en

bij de uiwal uit het werk, en welke factoren in het werk hiervoor veraÍltwoordelijk zijn.

De niet-werldactoren zijn, met uitzondering van persoonskenmerken en aspecten van

de ziektegeschiedenis, niet nader geoperationaliseerd. In het kadervan de preventie van

langdurig ziekÍeverzuim en arbeidsongeschiktheid is het belangrijk hier meer zicht op
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te krijgen. Ruim een kwart van de WAO-ers heeft aangegeven dat er geen enkele relatie

bestond tussen de ziekte of aandoeningen die tot een jaar ziektewet heeft geleid en het

werk. Bij nog eens l7%o van de WAO-ers speelde het werk maar een beperkte

oorzakelijke rol bij de ziekte. Bij deze niet-werkaspecten kan onder meer gedacht

worden aan de gezinssituatie, de vrijetijdsbesteding en leefgewoonten. In het tweede

deelonderzoek (Schellart e.a., 1993) bleek dat bij lsEo van de WAO-ers in de dossiers

sterke aanwijzingen te vinden waren dat de ziekte (mede) ontstaan was door

relatieproblemen in de privésfeer (familie, vrienden, kennissen). Meestal betrof dit

WAO-en met een psychische diagnose. Daamaast is natuurlijk een deel van de ziekÍen

of aandoeningen aangeboren of endogeen. Bovendien moet men zich realiseren dat

buiten de arbeid gelegen oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid niet

direct binnen de invloedssfeer van cle sociale partners en hun organisaties liggen,

hetgeen ook invloed is op de mogelijkheden van preventieve maatregelen op dit gebied.

In de bovenstaande beschouwing is bij de bespreking van de arbeidsgebondenheid van

de uitval ook ingegaan op de resultaten van een onderzoek onder langdurige verzuimers

in verband met overspaming (Schröer, 1993). Hierbij is vastgesteld dat het werk als

conditie voor de uitval een belangrijk concept lijkt voor de preventie van middellang

en lang verzuim. Onbekend is echter vooralsnog in welke mate dit ook geldt voor

werknemers die om een andere reden dan om overspanning verzuimen. Het lijkt in dit

verband relevant de conditionele rol van het werk bij middellang en lang verzuim nader

te onderzoeken. Het is wellicht opportuun hierbij specifiek aandacht te besteden aan

verzuim in verband met aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Gezien de ontwikkelingen in de belastbaarheid van WAO-ers lijkt nader onderzoek

onder weer werkende WAO-ers van belang. Indien bij deze groep vergelijkbare

ontwikkelingen plaats vinden, zou dit om extra maatregelen vragen, om nieuwe

(langdurige) arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Het materiaal van het huidige

onderzoek zou hierbij als eerste meting kunnen fungeren. Het opnieuw aanschrijven

van de in dit onderzoek betrokken WAO-ers biedt de mogelijkheid ontwikkelingen bij

een representatieve groep te volgen. Bovendien kan dan worden vastgesteld in hoeverre

werkhervatting duurzaam is, en hoe deze werknemers hun werk en werkornstandigheden

ervaren.

Tenslotte lijkt herhaling van het onderhavige onderzoek bij een nieuwe groep WAO-ers

gewenst. Dit onderzoek heeft plaats gevonden voordat de discussies over de WAO in
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do putlioiteit hralrpn en nieuvro. mAafiegelen terbepeÍkíng van hot arb.eidsongeschilt=

heidsvolume werden voorgesleld en ingevoerd. Het is niet direct aan te geven in welke

mate deze ontwikkelingen van invloed zrjn op de ard en omvang van de arbeidsgebon-

denheid van de ziekte en de uitval naar de WAO. Bovendien heeft een dergelijk

onderzoek als voordeel dat het de effecten van de rccente stelselherziening in kaart

gebractrt kunnen worden. Het huidige onderzoek kan in dat verband, omdat het net

plaats vond voor de publieke discussies, als een goede nulmeting worden gezien.

4'Í
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DEEL II: DE VERGELIJKING VAN DE ENQUËTE

EN DOSSIERS IN DETAIL
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7. OPZET VAN DE ANALYSES

7.1. Inleiding

In het voorstel voor een onderzoek naar de mate van arbeidsgebondenheid van WAO-

intrede (Smulders & Schellart, augustus 1990) is deelonderzoek 3 gepland als een fase

waarin de eerste twee deelonderzoeken, de enquëte en het dossieronderzoek, aan elkaar

worden gekoppeld, om op deze wijze zo mogelijk een cross-validering (De Groot, 1 96 I )

te bereiken.

7.2 Probleemstelling

Als probleemstelling van de derde fase zijn de volgende vÍagen geformuleerd:

- welke overeenkomsten en verschillen zijn er waar te nemen tussen de afhankelijke

variabelen - de causale relatie enerzijds en de conditionele relatie anderzijds - uit

de eerste fase en die uit de tweede fase

- welke verklaringen kunnen voor deze verschillen worden gevonden

- welke consequenties hebben de antwoorden op de eerste twee punten voor de

geldigheid en generaliseerbaarheid van de resultaten uit de eerste fase

- welke consequenties hebben de antwoorden op de eerste twee punten voor de

geldigheid en generaliseerbaarheid van de resultaten uit de tweede fase.

7 3 Opzet van de analyses

7.3.1 Analysemodel

De aftrankelijke variabelen in deze fase zijn de overeenkornsten en verschillen tussen

de causale relatie en de conditionele relatie. Deze aÍhankelijke variabelen kunnen

zodanig worden ingedeeld dat de volgende kruistabel ontstaat:
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aftankelijke variabele

dossier

enqu6te

De cellen A en D geven de overeenkomst aan; deze worden als 0 gescoord. Cel C

geeft, vanuit het dossier geredeneerd, de fout positieve gevallen aÍur van de enquëte en

cel B de fout negatieve gevallen.

De verschillen tussen de indeling van de enquéte en van de dossiers zullen worden

verklaard uit drie verschillende soorten de onafhankelijke variabelen, namelijk de

enquëte-variabelen, de dossier-variabelen en de verschilscores.

Een verschil in indeling zou mogelijkerwijs verklaard kururen worden uit verschillen

in de onaftrankelijke variabelen van de deelonderzoekingen. Zokaner bijvoorbeeld een

verschil zijn tussen het opgegeven opleidingsniveau van de cliënt in de enquëte en het

vermelde niveau in het dossier. Dit verschil zou een verklaring kunnen bieden voor een

verschil in indeling in de enquëte en het dossier. Daamaast kunnen de verschillen

kunnen ook verklaard worden door de afzonderlijke onaÍhankelijke variabelen uit de

twee deelonderzoeken zelf.

7.3.2 Aftrankeliike variabelen

Als aftrankelijke variabelen voor de derde fase zijn de volgende variabelen gehanteerd.

Met betrekking tot de causale relatie: de verschillen tussen de indeling volgens de

enquëte ("geheeUgrotendeels" en "in belangrijke mate" tezamen versus "in beperkte

mate" en "geheel niet" tezamen) ten opzichte van de 'Ja" en "neen" categorie van de

dossiervariabelen (venie I en versie 2 afzonderlijk).

Met betrekking tot de conditionele relatie: de verschillen tussen de indeling volgens

de enquéte ("werk in aangepaste functie mogelijk" en "werk in andere functie mogelijk"

te zamen versus de categorie "geen aangepast werk of ander werk mogelijk") ten

opzichte van de 'Ja" en "neen" categorie van de dossierrrariabelen conditionele relatie

(positieve variant: versie I en versie 2 afzonderlijk).

ja

B

D

A

C
Ja

nee
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7.3.3 Onaftrankeliike variabelen

In de analyses voor de derde fase zijn drie type onaftrankelijke variabelen te onder-

scheiden, namelijk enquétevariabelen, dossiervariabelen en verschilscores.

De enquëtevariabelen (totaal 5l variabelen) zijn onderverdeeld in zes groepen:

- persoonskenmerken (5 variabelen): onder andere geslacht, leeftijd, nationaliteit,

en opleiding;

- kenmerken van het aóeidsverleden (6 variabelen): onder andere duur arbeidsver-

leden, lichamelijke expositie, geestelijke expositie, werkloosheid;

- feitelijke kenmerken van het laatste werk (15 variabelen): onder andere omvang

bedrijf, aanwezigheid bedrijfsarts. werkdruk, leidinggeven, werktijd, veranderingen

op het werk;

- meningen over het laatste werk (8 variabelen): onder andere opvattingen ten

aanzien van de inhoucl van het werk, de fysieke en psychische belasting,

arbeidsverhoudingen;

- aspecten van ziekte (6 variabelen): ziekte recent, gezondheidsklachten,

hoofddiagnoses zoals psychische aandoeningen, aandoeningen aan haÍ en vaten;

aandoeningen aan het bewegingsapparaat en overige aandoeningen;

- sector/beroep (l I variabelen): soort economische sector (zoals bijvoorbeeld

agrariscffiouw, industrie en cornmercie) en de aan de hand van beroep geschatte

belasting van het werk (zoals bijvoorbeeld lichter psychisch en zwaarder fysiek

birmen; zie Schellart e.a., 1993).

De dossiervariabelen (46 variabelen) zijn onderverdeeld in vier groepen:

- persoonskenmerken (5 variabelen): onder andere geslacht, leeftijd, nationaliteit,

en opleiding;

- kenmerken van het arbeidsverleden (8 variabelen): onder andere duur arbeidsver-

leden, aanwezigheid en duur lichamelijke enlof geestelijke expositie, werkloos-

heid;

- feitelijke kenmerken van het laatste werk (23 variabelen): onder andere soort

economische sector (agrarisch/bouw, industrie, commercie etc.), de aan de hand

van het beroep geschatte belasting van het werk (zwaarder en lichter psychisch,

fysiek en psychisch, etc.), aantal dienstjaren, leidinggeven, werktijd' brutoloon;

- aspecten van ziekte (10 variabelen): eerdereinde-wachttijd bereikt, ziekte recent,

gezondheidsklachten, hoofddiagnoses zoals psychische aandoeningen, aan-
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doeningen aan hart en vaten; aandoeningen aan het bewegingsapparaat en overige

aandoeningen.

Bij de verschilscores is per kenmerk steeds sprake van een tweetal variabele. Scores

kunnen immen zowel verschillen vanuit het dossier bezien als vanuit de enquéte. Bij
de interpretatie kan deze richting van het verschil van belang zijn. Een vooöeeld kan

een en ander verduidelijken. Ook bij de verschilscores is uitgegaan van de kruistabel

van § 7.3.1. Bij de variabele nationaliteit bijvoorbeeld staat cel B voor degenen die

volgens het dossier een Nederlandse nationaliteit hebben en volgens de enquëte een

niet-Nederlandse nationaliteit. Deze groep respondenten is vergeleken met de overige

respondenten (cel A,C en D). In de tabellen (tabel8.7, 8.8,8.14,8.15 en9.7,9.8,9.15

en 9.15) is deze variabele aangeduid als'nationaliteit: NL (dos)'. Cel C staat voor

degenen die volgens de enquëte een Nederlandse nationaliteit hebben en volgens het

dossier een niet-Nederlandse nationaliteit. Ook deze groep respondenten is vergeleken

met de overige respondenten (cel A,B en D). In de tabellen is deze variabele aangeduid

als 'nationaliteit: NL (enq)'.

Door deze varianten is het aantal in de analyses betrokken verschilscores verhoudings-

gewijs groot, namelijkT4 variabelen (37 paren). Deze zijn eveneens ingedeeld in vier

groepen:

- persoonskenmerken (3 paren variabelen): burgerlijke staat, nationaliteit, en

opleiding;

- kenmerken van het arbeidsverleden (8 paren variabelen): onder andere duur

arbeidsverleden, aanwezigheid en duur lichamelijke en/of geestelijke expositie,

werkloosheid;

- feitelijke kenmerken van het laatste werk (19 paren variabelen): onder andere

soort economische sector (agrariscffiouw, industrie, commercie etc.), de aan de

hand van het beroep geschatte belasting van het werk (zwaarder en lichter

psychisch, fysiek en psychisch, etc.), aantal dienstjaren, leidinggeven, werktijd;

- aspecten van ziekte(7 paren variabelen): onder andere ziekte recent, gezondheids-

klachten, hoofddiagnoses zoals psychische aandoeningen, aandoeningen aan hart

en vaten; aandoeningen aan het bewegingsapparaat en overige aandoeningen.
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7.3.4 Analysemethode

Bij de analyses is gestreefd naar een zekere eenduidigheid van analysemethoden. Bij
de presentatie van de bivariate samenhangen is gebruik gemaakt van relatieve risico's

(op basis van twee-bij-twee kruistabellen). Bij de overige analyses is gebruik gemaakt

van logistische regressie. Met behulp van deze techniek kururen meerdere variabelen

tegelijkertijd in één analysemodel worden opgenomen. Op deze wijze kan gecontroleerd

worden voor het effect van mogelijk verstorende variabelen, en kan tevens inzicht

worden verlregen in de relatieve bijdrage van de verschillende in de analyse betrokken

variabelen. Hierbij worden odds ratio's berekend. Voor een andere toelichting op deze

analysemethode wordt verwezen naar Vandenbroucke & Hofman (1988).

Bij bovengenoemde multivariate analyses, waarbij een groot aantal variabelen

tegelijkertijd in één analysemodel worden opgenomen, kan een sterke cumulatie van

uitval optreden. Dit heeft te maken met het feit dat bij logistische regressie het

ontbreken van informatie op één variabele leidt tot het volledig uitsluiten van de

betreffende respondent in de analyse. Met name bij de dossiervariabelen zou dit tot

grote uitval kunnen leiden, omclat bij enkele dossiervariabelen het aantal personen

waarbij de betreffende informatie ontbreek, betrekkelijk groot is. Om dit effect te

vermijden is ervoor gekozen in de multivariate analyses bij het ontbreken van

informatie uit te gaan van het gemiddelde van de totale populatie op de betreffende

variabele. Deze oplossing wordt ook wel aangeduid als 'meansubstitution'. Om na te

gaan of hiermee sprake zou kunnen zijn van een ongewenste vertekening is een andere

analyse uitgevoerd naar de aarcl van de uitval (zie bijlage 2).

7.4 Leeswijzer voor deel II

In dit deel van het rapport worden de resultaten van de vergelijking van de gegevens

van de enquëte en het dossier in detail besproken. Degenen die minder gernteresseerd

zijn in specifieke details kunnen zich beperken tot de samenvatting en conclusies

(hoofdstuk 10). Degenen die daamaast ook een goed beeld willen laijgen van de

resultaten van de hoofdanalyses, wordt aangeraden verder ook de inleidende paragrafen

(§ 8.1 en § 9.1) van de twee resultaten hoofdstukken te lezen, en de paragrafen over

de resultaten van de hoofdanalyses (§ 8.2.4, § 8.3.4 en § 9.2.4, § 9.3.4).
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E. RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE ARBEIDSGEBONDEN.
HEID VAN DE ZIEKTE

8.1 Vergelijking van de indeling van de enquëte en het dossier

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de opvatting van de betrokken WAO-en

en de mening van de beoordelaars van de GMD ten aanzien van de arbeidsgebonden-

heid van de ziekte overeenkomen. Verder zal worden nagegaan hoe eventuele

verschillen verklaard kunnen worden. In hoofdstuk l0 zal verder worden besproken wat

dit voor betekenis heeft voor de schatting van de omvang van de arbeidsgebondenheid

van de ziekte in de WAO.

In tabel 8.1 en 8.2. zijn deze meningen tegen elkaar afgezet.In tabel 8.1 wordt gebruikt

gemaakt van de eerste versie van het begrip causaliteit uit het dossieronderzoek. Hierbij
is de indeling uitsluitend gebaseerd op de beslisboom (zie hoofdstuk 4). Tabel 8.2. geeft

de indeling volgens de tweede versie van het begrip causaliteit uit het dossieronderzoek.

Voor deze indeling is naast de beslisboom ook gebruik gemaakt van eventuele

aanwijzingen in het rappoÍ van de verzekeringsgeneeskundige over het ontstaan van

de ziekte(n) door aöeidsgebonden oorzaken.

tabel8.l: Verdeling van de indeling van de arbeidsgebondenheid van de ziekte
volgens beoordelaars van de GMD (dossier; versie 1) en de WAO-ers zelf
(enquëte).

indeling volgens de enquëte:
wel niet

arbeidsgebonden arbeidsgebonden totaal
abs. (perc.) abs. (perc.) abs. (perc.)

indeling volgens het dossier:
- wel arbeidsgebonden
- niet arbeidsgebonden

2s0 (2s.7)
291 (29.9)

6l ( 6.3)
372 (38.2)

3 r l (31.9)
663 (68.1)

totaal s4t (s5.s) 433 (44.s) 974 (r00.0)
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tabel 8.2: Verdeling van de indeling van de arbeidsgebondenheid van de ziekte
volgens beoordelaars van de GMD (dossieq versie 2) en de WAO-ers zelf
(enquëte).

indeling volgens de enquëte:

wel niet
arbeidsgebonden arbeidsgebonden totaal

abs. (perc.) abs. (perc.) abs. (perc.)

indeling volgerc het dossier:
- wel aóeidsgebonden
- niet arbeidsgebonden

268 (26.9)
286 (28.7)

76
367

( 7.6)
(36.8)

34 (34.5)
6s3 (6s.s)

totaal s44 (s5.6) 443 (M.4) 997 (l00.0)

In de vragenlijst is de betrokken WAO-ers gevraagd naar de mate waarin de ziekte een

gevolg is van het werk dat men eerst deed. Gekozen kon worden uit vier antwoord-

categoriëen, namelijk: geheel of grotendeels (l), voor een belangrijk deel (2), in

beperkte mate (3) en geheel niet (4). In tabel 8.1 en 8.2 zijn de eerste twee antwoorden

(geheel of grotendeels en in belangrijke mate) bij elkaar genomen en aangeduid als

arbeidsgebonden. De twee overige antwoorden (in beperkte mate en geheel niet) zijn

aangeduid als niet-arbeidsgebonden.

Uit de tabellen kan worden opgemaakt dat bijna tweederde van de WAO-ers in de beide

deelonderzoekingen overeenkomstig is ingedeeld. Bij ongeveer een kwaÍ van de WAO-

ers heeft de overeenstemming betrekking op de arbeidsgebondenheid (cel A)" en bij

bijna 407o op de niet-arbeidsgebondenheid van de ziekte of aandoening (cel D).

De verschillen in indeling hebben vooral betrekking op WAO-ers die zelf hebben

aangegeven een arbeidsgebonden aandoening te hebben, terwijl de beoordelaars van

de GMD op basis van de dossiers tot een tegenovergesteld opvatting zijn gekomen (cel

' Zoals in hoofdstuk 7 is aangegeven zijn de cellen van tabel 8.1 en 8.2 met letters
aangeduid. Cel A heeft betrekking op degenen die zowel volgens de enquéte als

volgens het dossier een arbeidsgebonden aandoening hebben. Cel B betreft degenen

waarbij de aandoening volgens de enquëte niet arbeidsgebonden is en volgens het

dossier wel. Cel C betreft degenen waarvan de aandoening volgens de enquëte wel
arbeidsgebonden is en volgens het dossier niet. Cel D tenslotte betreft degenen

waarvan de aandoening volgens de enquëte en het dossier niet arbeidsgebonden is.
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C). Dit geldt voor bijna 30% van

geldt het omgekeerde. In deze

aandoening niet arbeidsgebonden

arbeidsgebonden oorzaak hebben

de WAO-ers. Bij de overige WAO-ers (6 tot ïVo)

groep is de betrokkene zelf van mening dat de

is, terwijl de beoordelaars van de GMD wel een

verondersteld (cel B).

'We zullen nu nagaan in hoeverre de verschillen verklaard kunnen worden uit de

beschikbare gegevens, dat wil zeggen de enqu0tegegevens, de dossiergegevens en de

verschilscores (zie hoofdstuk 7). Zoals in paragraaf 7.3 is aangegeven kunnen bij de

analyses ter verklaring van de verschillen in indeling tussen de enquëte en het dossier

drie stappen worden onderscheiden:

1. In eerste instantie zal worden nagegaan welke enquëte-variabelen, dossiervariabelen

en verschilscores (bivariaat) samenhangen met de verschillen.

2. Per type variabelen (enquëte-variabelen, dossier-variabelen en verschilscores) zal

vervolgens worden nagegaan welke (multivariaat) samenhangen met de verschillen.

3. Tenslotte zullen de significante enquëte-variabelen, dossier-variabelen en

verschilscores in één multivariaat model worden samengenomen ter verklaring van

de verschillen in indeling tussen de enquëte en het dossier.

De analyses zullen voor de 'foutpositieven' en 'foutnegatieven' apart worden behandeld.

In paragraaf 8.2 zal eerst worden ingegaan op degenen die in de enquëte een

arbeidsgebonden aandoening hebben gemeld en waar de beoordelaars van de GMD van

mening waren dat de aandoening niet arbeiclsgebonden was (cel C). In de analyses is

deze groep steeds vergeleken met degenen waarbij wel overeenstemming was over de

indeling (cel A en D). Dat wil zeggen dat degenen die zelf van mening waren dat de

aandoening niet arbeidsgebonden was, terwijl de beoordelaars van de GMD wel een

arbeidsgebonden oorzaak veronderstelden (cel B) in deze analyses buiten beschouwing

blijven. Deze groep komt aan de orde in paragraaf 8.3. Ook zij zullen worden

vergeleken met degenen waarbij wel overeenstemming was met betrekking tot de

indeling (cel A en D). Bij deze analyses blijven degenen die in de enquëte een

arbeidsgebonden aandoening hebben gemeld en waar de beoordelaars van de GMD van

mening waren dat de aandoening niet arbeidsgebonden was (cel C) buiten beschouwing.
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8.2 De verklaring van de verschillen tussen de indeling van de enquëte

(wel arbeidsgebonden) en het dossier (niet-arbeidsgebonden) met

betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de ziekte

8.2.1 De enquëtegeqevens als verklaring van de verschillen

In tabel 8.3 worden de resultaten van de analyses met de enquëtegegevens als

onaftrankelijke variabelen weergegeven. Ook hier zijn twee versies voor de

arbeidsgebondenheid van de ziekte onderscheiden: namelijk puur op basis van de

beslisboom (versie I ) en de beslisboom aangevuld met indicaties over de beroepsgebon-

denheid van de ziekte in de dossiers (versie 2). In de tabel zijn voor de onafhankelijke

variabelen de relatieve risico's (RR) weergegeven. Zo kan worden bekeken welke

variabelen de verschillen verklaren. Tussen haakjes wordt het 957o betrouwbaarheids-

interval (b.i.) weergegeven.

Een voorbeeld kan een en ander verduidelijken. In tabel 8.3 is bij de variabele leeftijd

in de kolom versie I een relatief risico vermeld van 1.23.Dit betekent dat het verschil

in indeling (enquëte: arbeidsgebonden; dossier: niet) 1.23 keer zo vaak voorkomt onder

de in dit onderzoek betrokken WAO-ers jonger dan 45-jaar dan onder degenen van 45

jaar en ouder. Dit is berekend door het percentage jongeren dat verkeerd is ingedeeld

te delen door het percentage ouderen dat verkeerd is ingedeeld. Daamaast is een 95Vo

betrouwbaarheidsinterval vermeld. Als de ondergrens van het interval groter is dan L00

of de bovengrens kleinerdan 1.00, is sprake van significante verschillen. Deze zijn in

de tabel onderstreept. In het voorbeeld van de variabele leeftijd is een betrouwbaar-

heidsinterval vermeldt van 1.02 - 1.49. Dit betekent dat het aangegeven verschil tussen

jongeren en ouderen significant is, hetgeen wil zeggen dat de kans dat het gevonden

verschil tussen ouderen en jongeren op toeval berust kleiner is dan 5Vo. Het relatieve

risico heeft betrekking op het gevonden verschil in de onderzoekspopulatie. Het

betrouwbaarheidsinterval geeft aan in welke mate dit een goede schatting is voor de

gehele populatie.

59



rabel 8.3: Relatieve risico's * (bivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden
ziekten cel c (enquëte: arbeidsgebonden; dossier: niet) en betrouw-
baarheidsintervallen voor de enquëte-variabelen (versie I : n=857-9 I 6;
versie 2: n=858-920).

onaftankelijke
variabelen

'versie I' versie 2'
b.i.b.i.RR RR

persoonskenmerken:
geslacht: man
leeftijd: < 45 jaar
burg.staat: niet samenw.
nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
arbeidsleven: <lOjr
lich. expositie: nvt
geest. expositie: nvt
werkloos geweest: nee

aantal werkgevers: I
veranderd van werk of
beroep ivm ziekte: ja

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
omvang bedrijf: < 100

bedrijfsarts: afwezig
econ. situatie: goed

aandacht voor
arbeidsomst: nee

werkdruk: te veel werk
leidinggevend: nee

vereiste vooropl.: < MBO
nachtdienst: nee
ploegendienst: nee

alleen binnen: ja
alleen buiten: nee

werktijd: deeltijd
verandering op werk: ja
negatief effect: nee

positief effect: nee

0.90
1.23

1.07
0.59
1.61

1.04
0.54
0.89
0.82
0.93

t.o7

1.04
0.92
r.25

1.27

1.25

1.08
1.72
0.89
0.96
1.09
t.l2
1 l9
0.99
0.94
1.08

0.97
1.27
r.07
0.61
1.83

0.96
0.52
0.99
0.68

0.86

1.22

1.00
o.94
1.25

1.22
1.18
1.06
l.85
0.97
l.06
0.93
0.91
1.15

0.91
1.04
l.l I

(0.75 - 1.09)
(1.02 - 1.49)
(0.86 - 1.32)
(0.48 - 0.73)
(1.22 - 2.14)

(0.82 - 1.32)
(0.42 - 0.70\
(0.74 - 1.09)
(0.67 - 1.00)
(0.77 - t.t3)

(0.81 - 1.43)

(0.80 - 1.17)

0.05 - r.53)
(0.86 - 1.33)
(0.49 - 0.76)
(1.35 - 2.49\

(0.7s - r.24)
(0.40 - 0.67)
(0.82 - 1.20)
(0.s6 - 0.83)
(0.71 - 1.05)

(0.92 - 1.60)

(0.86 - 1.26)
(0.7s - t.tz)
fl.00 - l.s8)

0.05 - 1.54)
(1.04 - 1.51)
(0.87 - 1.3s)

0.10 - 2.68)
(0.69 - 1.14)
(0.78 - 1.19)
(0.8e - 1.34)
(0.82 - l.s4)
(o.97 - 1.47)
(0.81 - l.2r)
(0.77 - t.t4)
(0.79 - 1.49)

(0.82 - r.2r)
(0.77 - r.15)
(0.99 - 1.57)

0.01 - 1.49)
(0.97 - 1.43)
(0.85 - 1.32)
(1.15 - 2.95)
(0.74 - 1.27)
(0.8s - 1.33)
(0.76 - r.l3)
(0.69 - l.2l)
(0.93 - 1.42)
(0.74 - t.t2)
(0.85 - 1.29)
(0.80 - l.s5)
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vervols tabel 8.3

onaftrankelijke
variabelen

'versie I' versie 2'
RR b.i. b.i.RR

meningen over het
laatste werk:
arbeidsinhoud: pos

fysieke belasting: pos

psych. belasting: pos
(binnen)klimaat: pos

werkorganisatie: pos

arb.verhoudingen: pos

arbeidsvoorw.: pos

al met al:goed

ziekte:
ziekte recent: ja
voeg: meer dan 5 klachten
diagnose psychisch: ja
diagnose hart/vaat: ja
diagnose bewap: ja
diagnose overig: ja

sector/beroep:
agrarisch bouw: ja
industrie: ja

commercie l: ja
commercie 2: ja
niet-commercie: ja
zwaarder psychisch: ja
lichter psychisch: ja
fysiek en psychisch: ja
lichter fysiek: ja
zwaarder fysiek binnen: ja
zwaarder fysiek buiten: ja

(0.57 - 0.85)
(0.46 - 0.68)
(0.67 - 0.98)
(0.49 - 0.73)
(0.68 - 0.99)
(0.72 - 1.06)
(0.66 - 0.97)
(0.78 - l.l2)

(0.63 - 0.97)
(1.02 - 1.50)
(0.59 - 0.98)
(0.69 - 1.38)
(1.31 - 1.98)
(0.31 - 0.72)

(0.91 - 1.50)
(0.86 - 1.29)
(0.74 - t.t2)
(0.53 - 1.34)
(0.77 - 1.28)
(0.29 - 0.97)
(0.43 - 0.90)
(0.5s - 1.06)
(1.06 - 1.59)
(0.85 - 1.29)
(0.87 - 1.34)

0.69
0.65
0.t9
0.58
0.74
0.81
0.76
0.90

0.17
1.27

0.98
1.02
1.28
0.52

0.9s
r.07
0.98
0.90
1.00
o.57
0.67
0.78
1.41

1.06

1.00

0.70
0.56
0.81
0.60
0.82
0.88
0.80
0.95

0.78
1.24
0.76
0.98
l 61

0.47

1.17
l.0s
0.91
0.8s
1.00
0.53
0.62
0.77
1.30
r.05
1.08

(0.57 - 0.84)
(0.53 - 0.79)
(0.65 - 0.95)
(0.48 - 0.70'l
(0.62 - 0.89)
(0.67 - 0.97)
(0.63 - 0.91)
(0.74 - 1.08)

(0.62 - 0.95)
(1.05 - 1.53)
(0.79 - 1.23)
(0.73 - l.4l)
(1.05 - 1.55)
(0.35 - 0.77)

(0.72 - 1.26)
(0.88 - l.3l)
(0.80 - 1.20)
(0.s7 - 1.40)
(0.78 - 1.28)
(0.32 - 1.02\
(0.47 - 0.95)
(0.s7 - 1.06)
(l.16 - 1.71)
(0.86 - 1.30)
(0.80 - 1.2s)

* De significante verbanden (p < .05) zijn in de tabel onderstreept.

Uit tabel 8.3 kan worden opgemaakt dat het verschil in indeling tussen de enquëte en

de dossiers waar het de enqu€te-variabelen betreft vooral blijkt samen te hangen met
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persoonskenmerken, meningen over het laatste werk en de ziekte of diagnose, en in
mindere mate met aspecten van het arbeidsverleden, de feitelijke kenmerken van het

laatste werk en de sector/het beroep waarin men werkzaam was. Bovendien blijken er

slechts marginale verschillen tussen de twee venies van arbeidsgebondenheid volgens

de dossiers.

WAO-ers die hebben aangegeven een arbeidsgebonden aandoening te hebben, terwijl
de beoordelaars van de GMD op basis van de dossiers tot een tegenovergesteld oordeel

zijn gekomen, zijn vaker jonger dan 45-jaar, niet-Nederlands, hebben vaker een lagere

opleiding dan MBO (persoonskenmerken), hebben vaker in hun arbeidsleven periodes

gekend waarin lichamelijk zwaaÍ werk (tillen, sjouwen etc.) moest worden gedaan en

zijn vaker werkloos geweest (alleen versie 2) voordat zij langdurig uitvielen (beide

aspecten van het arbeidsverleden).

Bovendien werkten deze WAO-ers vaker in een bedrijf dat er economische gezien goed

voorstond, waar vaker meer werk was dan men aan kon (alleen versie I ) en waar

minder aandacht werd geschonken aan de arbeidsomstandigheden. In lijn met de

conclusies met betrekking tot de vooropleiding werkten deze WAO-ers ook vaker in
een functie waar hooguit een LBO-niveau voor vereist is (alle feitelijke kenmerken van

het laatste werk).

De betreffende WAO-ers waren in hun mening over het werk op vrijwel aspecten van

het werk (van arbeidsinhoud tot arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden) minder
teweden dan degenen die in enquëte en dossier overeenkomstig zijn ingedeeld. Alleen
ten aanzien van het algemeen slotoordeel verschilden de WAO-ers niet van elkaar.

WAO-ers die, anders dan de beoordelaars van de GMD, van mening twaren dat hun

aandoening veroorzaakt was door het werk hebben vaker een ziekte die al wat langer

speelde, een diagnose aandoeningen a:ur het bewegingsapparaat en minder vaak een

overige diagnose (dat wil zeggen geen psychische aandoeningen, geen aandoeningen

aan hart- en bloedvaten en geen aandoeningen aan bewegingsapparaat) en een diagnose

psychische aandoeningen (alleen versie 2). Bovendien hadden deze WAO-ers op het

moment van de enquéte ook vaker meer gezondheidsklachten (alle vallend onder de

categorie ziekte).

Tenslotte werklen de WAO-ers die volgens de enquëte wel en volgens het dossier geen

arbeidsgebonden aandoening hebben vaker in een lichter fysiek belastend beroep en

minder vaak in een lichter of zwaarder psychische belastend beroep (aspecten van

sectorTberoep).
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tabel 8.4: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden ziekten

cel c (enquëte: arbeidsgebonden; dossier: niet) en betrouwbaarheidsin-
tervallen voorde enquëte-variabelen (versie l: n=913; versie 2: n=921).

onaftrankelijke
variabelen

'versie I' 'versie 2'
OR b.i.b.i. OR

persoonskenmerken:
leeftijd: < 45 jaar
nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
lich. expositie: nvt
werkloos geweest: nee

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
alleen binnen: ja
werktijd: deeltijd

meningen over het
laatste werk:
arbeidsinhoud: pos
psych. belasting: pos
(binnen)klimaat: pos

ziekte:
ziekte recent: ja

diagnose psychisch: ja
diagnose overig: ja

sector/beroep:
lichter fysiek: ja

r.52
0.42
r.88

0.s0

(1.12 - 2.O7)
(0.27 - 0.66)
(r.21 - 2.91)

(0.3s - 0.72)

(0.97 - r.95)
(1.18 - 2.63)

(0.s5 - 1.02)
(0.46 - 0.87)
(0.38 - 0.71)

(0.s0 - 1.00)

(0.1e - l.s9)

(1.01 - 2.16)

2.13 0.48 - 3.07)

(r.16 - 2.19)
(0.26 - 0.65)
(1.34 - 3.34)

(0.41 - 0.87)
(0.47 - 0.96)

(0.s4 - 1.02)
(0.43- 0.82)
(0.43 - 0.82)

(0.50 - 1.02)
(0.35 - 0.79)
(0.14 - 0.46)

1.60
0.41
2.12

0.60
o.67

0.74
0.60
0.59

0.72
0.53
0.26

r.37
1.76

0.75
0.63
0.52

0.70

0.33

1.47

* Bij cursief weergegeven odds ratio's is slechts sprake van een tendens (dat wil
zeggen.05 < p <.10).

Het beeld van de multivariate analyses (tabel 8.4) wijkt slechts op details af van dat

van de bivariate analyses (tabel 8.3). Ook uit de multivariate analyses blijkt het belang

van persoonskenmerken als leeftijd, nationaliteit en vooropleiding en aspecten van
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arbeidsbeleving zoals de lichamelijke expositie en de eerdere werkloosheid (alleen

versie 2).

Bij de feitelijke kenmerken van het werk spelen multivariaat echter volledig andere

variabelen een rol dan bivariaat. De economische situatie van het bedrijf, de werkdruk,

de aandacht voor de arbeidsomstandigheden, en de vereiste vooropleiding blijken in
de multivariate analyses geen rol meer te spelen. De WAO-ers die volgens de enquëte

wel en de dossiers geen arbeidsgebonden aandoening hebben blijken uit de multivariate

analyses vaker in deeltijd en uitsluitend binnen (tendens; versie 1) te werken.

Van de meningen over het werk blijken aspecten van het (bimen)klimaat, de psychische

belasting en in iets mindere mate de inhoud van het werk de verschillen het best te

verklaren.

Bij de aspecten van de ziekte is in de multivariate analyses de diagnose aandoeningen

aan het bewegingsapparaat weggevallen. Mogelijkerwijs heeft dit te maken met de

overige diagnose. De 'nee-categorie' van deze variabele bevat onder meer de diagnose

aandoeningen aan het bewegfurgsapparaat.

De invloed van aspecten van sector/beroep beperkt zich multivariaat tot de variabele

lichter fysiek, hetgeen wil zeggen dat de WAO-ers die volgens de enquéte wel en

volgens het dossier geen arbeidsgebonden aandoening hebben vaker in een lichter fysiek

belastend beroep werkzaam waren.

8.2.2 De dossiergegevens als verklaring van de verschillen

De resultaten van de analyses met de dossiergegevens als onaÍhankelijke variabelen

zijn weergegeven in tabel 8.5.

Opvallend is dat het verschil in indeling tussen de enquéte en de dossiers bij de

dossiervariabelen het arbeidsverleden vaker een rol blijkt te spelen. Daamaast blijven

ook persoonskenmerken, feitelijke kenmerken van het laatste werk (inclusief aspecten

van sector/beroep) en aspecten van de ziekÍe van belang ter verklaring van de

verschillen. Het laatste is wat vaker het geval in de tweede versie van de van de

arbeidsgebondenheid van de ziekte (de versie waar naast de beslisboom ook gebruik

gemaakt is van inclicaties over de beroepsgebondenheid van de ziekte in de dossiers).

Verder zijn de verschillen tussen de beide versies van arbeidsgebondenheid opnieuw

beperkt.
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tabel 8.5: Relatieve risico's * (bivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden

ziekten cel c (enquëte: arbeidsgebonden; dossier: niet) en bctrouw-

baarheidsintervallen voor de dossier-variabelen (versie l: n=677'916;

versie 2: n=677-920).

onaftrankelijke
variabelen

'versie I' 'versie 2'
RR RRb.i. b.i.

persoonskenmerken:
geslacht: man
leeftijd: < 45 jaar

burg.staat: niet samenw.

nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
arbeidsleven: <1Ojr
perioden zonder werk: <4jr
lich. expositie: nvt
geest. expositie: nvt
duur lich. expositie:>9jr
duur geest. expositie:>9jr
duur expositie beide:>9jr
aantal werkgevers: I

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
agrarisch/bouw: ja
industrie: ja
commercie l: ja
commercie 2: ja
niet-commercie: ja
zwaarder psychisch: ja
lichter psychisch: ja

fysiek en psychisch: ja
lichter fysiek: ja
zwaarder fysiek binnen: ja
zwaarder fysiek buiten: ja
dienstjaren:>5 jaar

handarbeid:nvt
geestelijke arbeid :nvt
leidinggevend: nee

0.86
l.l3
1.09
0.57
1.67

1.07

0.76
0.63
t.92
1.23

0.68
0.89
0.99

1.03

0.99
0.97
0.94
1.06
0.45
0.65
0.76
1.51

r.02
r.29
0.86
0.60
r.80
1.24

0.93
1.t7
1.02

0.57
1.72

1.03

0.76
0.54
2.13
l.3l
0.s9
o.79
0.92

(0.72 - 1.05)
(0.93 - 1.37)
(0.8e - 1.33)
(0.46 - 0.77\
(1.21 - 2.31\

(0.85 - 1.36)
(0.60 - 0.96)
(0.50 - 0.78)
0.42 - 2.60\
(1.01 - 1.49)
(0.49 - 0.94)
(0.& - t.zs)
(0.78 - 1.26)

(o.77 - t.t3)
(0.96 - 1.42)
(0.83 - 1.26)
(0.45 - 0.71)
(1.23 - 2.40\

(0.80 - l.3l)
(0.60 - 0.97)
(0.43 - 0.68)
(1.53 - 2.95)

0.09 - 1.61)
(0.41 - 0.85)
(0.55 - l.13)
(0.72 - 1.18)

(0.78 - 1.37)
(0.81 - 1.21)
(0.79 - 1.18)
(0.62 - t.4Z)
(0.84 - 1.34)
(0.28 - 0.72\
(0.46 - 0.91)
(0.53 - 1.08)
(1.24 - 1.83\
(0.81 - 1.27)
(1.05 - 1.59)
(0.71 - 1.04)

Q.49 - 0.74\
(1.36 - 2.38)
(0.90 - 1.71)

(0.95 - 1.59)
(0.78 - l.l8)
(0.76 - r.15)
(0.60 - l.4l)
(0.80 - 1.30)
(0.23 - 0.65)
(0.44 - 0.89)
(0.s8 - 1.17)
(1.17 - 1.75)
(0.79 - 1.25)
(l.14 - 1.71)
(0.6s - 0.95)
(0.43 - 0.66)
(1.56 - 2.89)
(0.88 - 1.65)

t.23
0.96
0.93
0.92
1.02
0.39
o.62
0.83
1.44
0.99
1.39
0.79
0.53
2.t2
r.20
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vervolq tabel 8.5

onaftrankelijke
variabelen

versie 1' versie 2'
RR b.i.RRb.i.

arbi-niveau: l4
ploegendienst: nvt
nachtdienst: nvt
alleen binnen: ja
alleen buiten: nee

contract onbepaalde tijd: ja
werktijd: deeltijd
brutoloon:<F146

ziekte:
groep-l melding: ja
eerder ew bereikt: ja
ziekÍe recent: ja
zielte>5jaar:ja
voeg: meer dan 3 klachten
ziekÍe door prive: ja
diagnose psychisch: ja
diagnose hart/vaat: ja
diagnose bewap: ja
diagnose overig: ja

2.19
0.95
l.l4
1.M
1.25

0.89
1.21

1.44

0.87
l.l6
0.86
1.06

0.83
r.12
0.97
0.92
1.33

0.70

2.21
l.l0
1.66
0.83
1.07
0.85
1.19
l.38

0.9 r

l.ló
0.80
1.09

0.71
0.93
0.73
0.85
1.64

0.71

(1.42 - 3.38)
(0.73 - 1.2s)
(0.71 - t.7t)
(0.80 - 1.34)
(0.84 - 1.86)
(0.6s - r.20)
(r.00 - 1.48)

0.17 - 1.76\

(0.72 - r.0s)
(0.88 - 1.s3)
(0.71 - 1.05)
(0.83 - r.36)
(0.68 - 1.00)
(0.88 - 1.42)
(0.79 - 1.18)
(0.69 - 1.23)
(1.10 - 1.60)
(0.56 - 0.88)

(r.45 - 3.58)
(0.82 - 1.49)

Q.99 - 2.76\
(0.66 - l.0s)
(0.7s - 1.52)
(0.63 - 1.16)
(0.91 - 1.46)
(1.13 - 1.70)

(0.75 - 1.10)
(0.88 - r.5s)
(0.66 - 0.98)
(0.8s - 1.40)
(0.s8 - 0.87)
(0.71 - 1.23)
(0.59 - 0.92)
(0.62 - 1.16)
(1.35 - 1.99)
(0.57 - 0.88)

* De significante verbanden (p < .05) zijn in de tabel onderstreept.

Ook de dossiers-variabelen laten zien dat WAO-ers die volgens de enquëte wel en

volgens het dossier geen arbeidsgebonden aandoening hebben vaker van niet-
Nederlandse origine zijn en vaker een lagere opleiding (minder dan MBo) hebben

(beide persoonskenmerken).

Aspecten van arbeidsverleden en feitelijke kenmerken van het laatste werk geven verder

aan dat de betreffende V/AO-ers vaker (langdurig) werkzaam waren in fysiek belastende

beroepen of functies (handwerk) en minder vaak (langdurig) in psychisch belastende

beroepen of functies (geestelijke arbeid). Verder zijn ze vaker langer dan 4 jaar

werkloos geweest en korter dan 5 jaar in dienst bij de laatste werkgever (alleen versie

2). De betreffende V/AO-ers werkten ook vaker in een functie waar hooguit een LBO-
niveau voor vereist is en hadden vaker een lager bruto dagloon (minder dan fl46).
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Werken in nachtdienst tenslotte kwam bij de betreffende WAO-ers minder vaak voor

(alleen venie 2).

Ook de resultaten met btrekking tot aspecten van ziekte weerspiegelen voor een deel

het meer voorkomen van fysieke belasting en het minder voorkomen van psychische

belasting bij de betrokken WAO-ers. WAO-ers die, anders dan de beoordelaars van de

GMD, van mening waren dat hun aandoening veroorzaakt was door het werk hebben

vaker een diagnose aandoeningen aan het bewegingsapparaat en minder vaak een

diagnose psychische aandoeningen (alleen versie 2). Ook de overige diagnose (dat wil
zeggen geen psychische aandoeningen, geen aandoeningen aan hart- en bloedvaten en

geen aandoeningen aan bewegingsapparaat) komt bij deze WAO-ers minder vaak voor.

Daarnaast hadden deze WAO-ers minder vaak een tamelijk recente ziekte (korter dan

5 jaar) en minder gezondheidsklachten (beiden alleen versie 2).

In tabel 8.6 zijn de resultaten van de multivariate analyses met de dossiergegevens als

onaftrankelijke variabelen weergegeven.
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tabel 8.6: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden ziekten

cel c (enquëte: arbeidsgebonden; dossier: niet) en betrouwbaarheidsin-

tervallen voor de dossier-variabelen (versie l: n=913; versie 2: n=921).

onaftrankelijke
variabelen

versie I' versie 2'
OR b.i. OR b.i.

persoonskenmerken:
nationaliteit: NL

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
licht fysiek: ja
zwaarder fysiek buiten: ja
dienstjaren:>5 jaar
handaöeid:nvt
arbi-niveau: l-4
alleen buiten: nee

ziekte:
ziekte recent: ja
diagnose bewap: ja
diagnose overig: ja

0.M (0.27 - 0.73)

(1.40 - 2.93)
(1.26 - 2.94)

(0.s1 - 1.01)
(1.00 - 3.00)
(1.28 - 4.40)

(0.s4 - 0.99)

(0.40 - 0.77)

(0.25 - 0.68)

(1.31 - 2.75)
(1.19 - 2.82)
(0.s4 - 1.02)
(0.42 - 0.84)

(1.14 - 3.77)

(0.50 - 0.e3)
(1.16 - 2.18)
(1.47 - 0.93)

0.41

2.03
1.92

0.72
1,74
2.37

o.73

0.5-5

1.90
l.83
0.74

0.59

2.08

0.68
1.59
o.67

* Bij cursief weergegeven odds ratio's is slechts sprake van een tendens (dat wil
zeggen.05 < p < .10).

Het beeld van de multivariate analyses (tabel 8.6) loopt maar ten dele parallel met dat

van de bivariate analyses (tabel 8.5). Ook uit de multivariate analyses blijkt

bijvoorbeeld het belang van een persoonskenmerk als nationaliteit. WAO-ers die

volgens de enquëte wel en volgens het dossier geen arbeidsgebonden aandoening

hebben zijn vaker van niet-Nederlandse origine dan WAO-ers die volgens beide

bronnen gelijk zijn ingedeeld. Aspecten van het arbeidsverleden blijken echter

multivariaat van geen belang als verklaring van het verschil in indeling tussen de

enquëte en de dossiers. Ook blijken de WAO-ers die, anders dan de beoordelaars van

de GMD, van mening waren dat hun ziekte door het werk veroorzaakt was, op basis

van de multivariate analyses weliswaar vaker in lichter of zwaarder fysiek belastende

(buiten) beroepen of functies (handwerk) te hebben gewerkt, maar het minder vaak

werken in psychisch belastende beroepen of functies (geestelijke aÖeid) komt in deze
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analyses niet tot uitdrukking. Beide aspecten zijn natuurlijk aan elkaar gerelateerd,

waardoor in een multivariate analyse, waar immers gecontroleerd wordt voor de invloed

van andere variabelen, slechts één aspect overblijft.

Bij de feitelijke kenmerken van het werk spelen multivariaat verder ook het voor de

functie vereiste opleidingsniveau een rol, evenals het aantal dienstjaren bij de laatste

werkgever. WAO-ers die, anders dan de beoordelaars van de GMD, van mening waren

dat hun aandoening veroorzaakt was door het werk, waren vaker korter dan 5 jaar bij

de laatste werkgever in dienst (tendens bij versie 1) en werkten ook vaker in een functie

waar hooguit een LBO-niveau voor vereist is (tendens bij versie 2)'

In lijn met het hierboven geconstateerde ten aanzien van de fysieke en de psychische

belasting is bij de aspecten van de ziekte in de resultaten van de multivariate analyses

de diagnose psychische aandoeningen (versie 2) weggevallen. Ook het groter aantal

gezondheidsklachten op het moment van de enquëte (versie 2) blijkt multivariaat

onvoldoende betekenis te hebben. Daarmee resteren recente ziekten, de diagnose

aandoeningen aan het bewegingsappaÍaat (alleen versie 2) en de overige aandoeningen.

WAO-ers die zelf hebben aangegeven een arbeidsgebonden ziekte te hebben, hebben

minder vaak een recente ziekÍe of aandoening, vaker een diagnose aandoeningen aan

het bewegingsapparaat (versie 2) en minder vaak een overige diagnose (dat wil zeggen

geen psychische aandoeningen, geen aandoeningen aan hart- en bloedvaten en geen

aandoeningen aan bewegingsapparaat).

8.2.3 De verschilscores als verklaring van de verschillen

De resultaten van de analyses met de verschilscores als onafhankelijke variabelen zijn

weergegeven in tabel 8.7.

Vastgesteld kan worden dat slechts een beperkt aantal verschilscores een significant

verband laat zien met het verschil in indeling. Persoonskenmerken spelen hierbij geen

enkele rol. Dat wil zeggen dat een verschil in indeling (tussen de enquëte en het

dossier) met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de ziel«e niet samen gaat met

verschillen in indeling van persoonskenmerken. Ook aspecten van de ziekten blijken

hierbij slechts in beperkte mate van belang. Verschilscores blijken vrijwel alleen een

rol te spelen bij aspecten van het arbeidsverleden en bij feitelijke kenmerken van het

laatste werk. Verder is er opnieuw sprake van een redelijk overlap in resultaten met

betrekking tot de beide versies van arbeidsgebondenheid.
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tabel 8.7: Relatieve risico's * (bivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden
ziekÍen cel c (enquëte: aöeidsgebonden; dossier: niet) en betrouwbaar-
heidsintervallen voor de verschilscores (versie l: n=916; versie 2:
n=920).

onaÍhankelijke
variabelen

'versie I'
RR b.i.

'versie 2'
RR b.i.

persoonskenmerken:
burg.staat: niet-samenw (dossier)
burg.staat: niet-samenw (enquëte)
nationaliteit: NL (dos)
nationaliteit: NL (enq)

opleiding: < MBO (dos)
opleiding: < MBO (enq)

arbeidsverleden:
arbeidsleven: <1Ojr (dos)
arbeidsleven: <lOjr (enq)
perioden zonder werk: <4jr (dos)
perioden zonder werk: geen (enq)
lich. expositie: nvt (dos)
lich. expositie: nvt (enq)
geest. expositie: nvt (dos)
geest. expositie: nvt (enq)
duur lich. expositie:>9jr (dos)
duur lich. expositie:>9jr (enq)
duur geest. expositie:>9jr (dos)
duur geest. expositie:>9jr (enq)

duur expositie beide:>9jr (dos)
duur expositie beide:>9jr (enq)

aantal werkgeven: I (dos)

aantal werkgevers: I (enq)

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
agrariscffiouw: ja (dos)

agrarisch/bouw: ja (enq)
industrie: ja (dos)
industrie: ja (enq)
commercie 1: ja (dos)

commercie 1: ja (enq)

l.0l (0.68 - 1.52)
1.77 (1.00 - 3.13)
l .1 l (0.87 - 1.41)
t.t7 (0.90 - 1.s2)
0.94 (0.73 - 1.20)
0.80 (0.s5 - 1.16)
1.36 (r.13 - 1.63)
0.4s (0.25 - 0.80)
t_29 (0.98 - r.69)
l.l9 (0.94 - 1.51)
0.62 (0.40 - 0.97)
1.08 (0.86 - 1.36)
0.78 (0.s1 - 1.19)
t.t7 (0.91 - r.5l)
0.61 (0.32 - 1.18)
0.80 (0.63 - 1.02)

1.06 (0.79 - 1.43)
1.33 (0.92 - t.92)
r.35 (0.89 - 2.04)
2.47 (1.43 - 4.26)
0.85 (0.51 - 1.41)
0.85 (0.51 - l.4t)

t.o3 (0.68 - 1.56)
1.30 (0.59 - 2.8s)
1.36 (1.09 - 1.70)
t.t2 (0.86 - 1.47)
0.88 (0.68 - t.t4)
0.86 (0.60 - 1.24)
1.31 (l.09 - 1.58)
0.45 (0.25 - 0.81)
1.23 (0.93 - 1.63)
r.t9 (0.93 - l.5l)
0.59 (0.37 - 0.95)
1.02 (0.81 - 1.29)
o.7t (0.M - r.tz)
1.24 (0.97 - 1.59)
0.63 (0.32 - t.2r)
0.78 (0.61 - 0.99)

r.t1 (0.89 -

r.23 (0.84 -
r.40 (0.94 -

2.17 (1.01 -
1.13 (0.75 -
0.89 (0.55 -

1.54)
1.80)
2.08)
4.68)
1.70)
r.44)

r.46 (0.90 - 2.35)
1.00 (0.62 - r.62)
1.04 (0.76 - 1.42)
r.33 (0.97 - 1.82)
r.t1 (0.87 - 1.58)
1.22 (0.91 - 1.64)

1.36 (0.81 - 2.28)
t.oS (0.68 - t.7o)
r.0l (0.73 - 1.39)
1.32 (O.97 - l.8l)
1.25 (0.94 - 1.67)
1.20 (0.88 - 1.63)
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vervolq tahl 8.7

onafhankelijke
variabelen

'versie I'
RR b.i.

'versie 2'
RR b.i.

commercie 2: ja (dos)

commercie 2: ja (enq)

niet-commercie: ja (dos)

niet-commercie: ja (enq)
zwaarder psychisch: ja (dos)
zwaarder psychisch: ja (enq)

lichter psychisch: ja (dos)

lichter psychisch: ja (enq)
fysiek en psychisch: ja (dos)

fysiek en psychisch: ja (enq)

lichter fysiek: ja (dos)

lichter fysiek: ja (enq)

zwaarder fysiek binnen: ja (dos)

zwaarder fysiek binnen: ja (enq)

zwaarder fysiek buiten: ja (dos)

zwaarder fysiek buiten: ja (enq)

dienstjaren:>5 jaar (dos)

dienstjaren:>5 jaar (enq)
leidinggevend: nee (dos)

leidinggevend: nee (enq)

arbi-niveau: 1-4 (dos)

arbi-niveau: l4 (enq)
ploegendienst: nvt (dos)
ploegendienst: nvt (enq)

nachtdienst: nvt (dos)

nachtdienst: nvt (enq)
alleen binnen: ja (dos)

alleen binnen: ja (enq)
alleen buiten: nee (dos)

alleen buiten: nee (enq)
werktijd: deeltijd (dos)

werktijd: deeltijd (enq)

ziekte:
eerder ew berei-[Í: ja (dos)

werkwissel ivm ziekte: ja (enq)

r.3l (0.72 - 2.38)
l.3l (0.63 - 2.70)
1.27 (0.82 - r.98)
0.98 (0.49 - 1.94)
0.45 (0.25 - 0.81)
0.79 (0.34 - l.8r)
0.67 (0.35 - 1.27)
0.7s (0.34 - 1.66)
0.68 (0.33 - 1.40)
0.71 (0.47 - 1.26)
0.98 (0.59 - r.«)
0.84 (O.ss - 1.28)
r.04 (0.65 - r.67)
t.t2 (0.83 - 1.50)
1.53 (1.15 - 2.03)
0.78 (0.52 - 1.17)
1.35 (0.76 - 2.40)
l.4t (1.M - 1.90)
l.ll (0.87- 1.42)
1.46 (0.91 - 2.34)
0.90 (0.49 - 1.67)
0.sl (0.29 - 0.90)
1.06 (0.81 - 1.38)
1.19 (0.63 - Z.zs)
1.29 (0.97 - 1.72)
0.60 (0.16 - 2.21)
0.9s (0.73 - 1.23)
r.38 (0.77 - 2.46)
1.00 (0.67 - 1.48)
0.83 (0.M - l.s8)
1.22 (0.86 - 1.74)
t.2t (0.82 - 1.78)

r.11 (0.81 - 1.53)
0.98 (0.71 - 1.36)

r.63 (0.97 - 2.74)
1.48 (0.78 - 2.80)
r.26 (0.79 - 2.00)
1.20 (0.6s - 2.21)
0.39 (0.21 - 0.76\
0.80 (0.3s - 1.86)
0.74 (0.41 - 1.36)

0.77 (0.35 - 1.70)
0.80 (0.41 - r.5s)
0.68 (0.40 - t.t7)
1.07 (0.65 - 1.73)
o.79 (0.s0 - 1.23)
l.os (0.65 - 1.68)
l.ls (0.85 - 1.55)
1.54 (1.15 - 2.06)
0.76 (O.49 - r.16)
t.zt (0.63 - 2.30)
1.26 (0.92 - 1.7s)
l.l5 (0.90 - 1.47)
1.66 (r.09 - 2.53)
0.82 (0.42 - 1.60)
0.s0 (0.28 - 0.89)
1.04 (0.79 - 1.36)
t.zs (0.67 - 2.34)
1.36 0.03 - 1.81)
0.66 (0.le - 2.30)
0.98 (0.7s - 1.27)
1.34 (0.74 - 2.42)
t.2t (0.86 - 1.72)
0.92 (0.51 - l.ó8)
r.26 (0.88 - 1.80)
t.zt (0.81 - 1.80)

1.09 (0.78 - r.53)
l.l3 (0.82 - 1.54)
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vervolq tabel 8.7

onafhankelijke
variabelen

'versie I'
RR b.i.

'versie 2'
RR b.i.

zielÍe recent: ja (dos)

ziekte Íecent: ja (enq)

voeg: meer dan 3 klachten (dos)

voeg: meer dan 5 klachten (enq)

diagnose psychisch: ja (dos)

diagnose psychisch: ja (enq)

diagnose haÍ/vaat: ja (dos)

diagnose haí/vaat: ja (enq)

diagnose bewap: ja (dos)

diagnose bewap: ja (enq)

diagnose overig: ja (dos)

diagnose overig: ja (enq)

r.25 (1.03 - 1.51)
l.l0 (0.75 - r.62)
0.80 (0.59 - 1.07)

1.39 (1.14 - 1.70)

1.22 (0.87 - 1.72)
1.05 (0.63 - 1.74)
0.63 (0.27 - 1.46)

0.91 (0.46 - 1.80)

0.88 (0.49 - 1.s6)

r.l8 (0.82 - r.69)
0.82 (0.s6 - 1.20)

0.81 (0.36 - 1.84)

l.l6 (0.95 - 1.41)
r.l3 (0.76 - r.66)
0.72 (0.s2 - 0.99)
1.57 (l.29 - 1.91)

t.t2 (0.78 - l.6l)
l.o8 (0.6s - 1.79)
0.67 (0.29 - 1.57)
0.93 (0.47 - 1.84)
1.00 (0.60 - 1.68)

1.08 (0.73 - 1.61)

0.7s (0.50 - 1.12)
0.83 (0.36 - 1.89)

* De significante verbanden (p < .05) zijn in de tabel onderstreept.

De analyses met de verschilscores laten zien dat WAO-ers die volgens de enquéte wel

en volgens het dossier geen arbeidsgebonden aandoening hebben ook verschillen in de

informatie over aspecten van het arbeiclsverleden. Bij deze WAO-ers komt het vaker

voor dat zij volgens de dossiers geen geestelijk belastend werk hebben verricht en

volgens de enquëte wel. Het omgekeerde (volgens de dossiers wel geestelijk belastend

werk en volgens de enquëte niet) komt bij deze WAO-ers juist minder vaak voor. Dit

geldt ook voor het vergelijkbare verschil in de duur van de geestelijke belasting

(volgens het dossier langer dan 9 jaar en volgens de enquëte 9 jaar of korter).

Daamaast verschillen WAO-ers die, anders dan de beoordelaars van de GMD, van

mening waren dat hun aandoening veroorzaakt was door het werk ook ten aanzien van

de informatie over perioden zonder werk en het aantal werkgevers (beide alleen versie

2). Omdat de categorieën van de enquëte en het dossier ten aanzien van deze variabelen

elkaar voor een deel overlappen moet aan deze verschillen niet teveel betekenis worden

gegeven. In het dossier worclt een onderscheid gemaakt naar de duur van eventuele

werkloosheid (korter dan 4 jaar of 4 jaar en langer) en het aantal werkgevers (één

werkgever of meer dan één werkgever) tijdens het arbeidsleven, terwijl de enquëte

onderscheid maakt naar het al dan niet werkloos geweest zijn (wel of niet werkloos)

en het aantal werkgevers (één werkgever of meer dan één werkgever) de laatste l0
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jaar. Het verschil in indeling ten aanzien van de perioden zonder werk heeft betrekking

op het vaker voorkomen van het volgens de dossiers korter dan 4-jaar werkloos geweest

te zijn tijdens het arbeidsleven en het volgens de enqu6te werkloos geweest te zijn de

afgelopen 10 jaar. Het verschil in indeling ten aanzien van het aantal werkgevers heeft

betrekking op het minder vaak voorkomen van het volgens de dossiers meer dan één

werkgever gehad hebben tijdens het arbeidsleven en het bij één werkgever gewerl«Í te

hebben gedurende de afgelopen l0 jaar volgens de enquëte.

Ten aanzien van de feitelijke kenmerken van het laatste werk blijkt dat WAO-ers die

volgens de enquëte wel en volgens het dossier geen arbeidsgebonden aandoening ook

vaker verschillen ten aanzien de met het beroep samenhangende belasting. Bij deze

WAO-ers komt het vaker voor dat zij volgens de dossiers werkzaam waren in

zwaardere fysiek belastende buiten beroepen en volgens de enquëte niet. Daamaast

komt het minder vaak voor dat deze WAO-ers volgens de dossiers werkzaam waren

in psychisch belastende beroepen en volgens de enquëte niet. Ook komt het minder

vaak voor dat het opleidingsniveau van het beroep (arbi-niveau) van deze WAO-ers

volgens de enquëte lager is dan MBO terwijl in het dossier een hoger niveau (meer dan

MBO) voor dat beroep zou zijn gegeven.

Overige verschillen ten aanzien van de feitelijke kenmerken van het laatste werk hebben

betrekking op het vaker voorkomen van verschilscores met betrekking tot het aantal

dienstjaren bij de laatste werkgever (volgens de enquëte meer dan 5 jaar en volgens

het dossier 5-jaar of minder; alleen versie 1), met betrekking tot leidinggeven (volgens

de enquëte niet-leidinggevend en volgens het dossier wel; alleen versie 2) en met

betrekking tot het werken in nachtdienst (volgens het dossier niet en volgens de enquëte

wel; alleen versie 2).

Met betrekking tot aspecten van ziekte tenslotte is sprake van significante resultaten

op de verschilscores voor de recentheid van de ziekte en voor de gezonclheidsklachten

(VOEG). WAO-en die, anders dan de beoordelaars van de GMD, van mening waren

dat hun aandoening veroorzaakt was door het werk ook verschillen in de informatie

over deze aspecten van ziekte. Bij deze WAO-ers komt het vaker voor dat zij volgens

de dossiers een recente ziekte of aandoening hebben terwijl zij in de enquëte hebben

aangegeven al eerder last gehad te hebben van de ziekte of aandoening (alleen versie

l). Ook hebben deze WAO-ers in de enquëte vaker meer dan 5 gezondheidsklachten

opgegeven, terwijl op basis van het dossier hooguit drie klachten zijn gescoord. Het
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omgekeerde (volgens het dossier meer dan 3 klachten en volgens de enquëte minder
dan 5 klachten) komt bij deze WAO-ers juist minder vaak voor.

In tabel 8.8 zijn de resultaten van de multivariate analyses met de verschilscores als

onaÍhankelijke variabelen weergegeven.

tabel 8.8: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden ziekten
cel c (enquëte: arbeidsgebonden; dossier: niet) en betrouwbaarheidsin-
tervallen voor de verschilscores (versie l: n=916; versie 2: n=920).

onaftrankelijke
variabelen

'versie I' 'versie 2'
oR b.i. oR b.i.

arbeidsverleden:
lich. expositie: nvt (enq) 0.48 (0.27 - 0.81)
geest. expositie: nvt (dos) 1.54 (1.15 - 2.06) 1.40 (1.04 - l.g9)
geest. expositie: nvt (enq) 0.s3 (0.26 - 1.08)
duur lich. expositie:>9jr (dos) 1.91 (t.lt - 3.14)

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
zwaarder psychisch: ja (dos) 0.43 (0.21 - 0.87) O.Z9 (0.46 - O.9Z)
zwaarder fysiek binnen: ja (enq) 1.62 (0.99 - 2.67) 1.63 (0.99 - 2.69)
dienstjaren:>5 jaar (enq)
leidinggevend: nee (enq)

r.88 (r.09- 3.26)
2.46 (1.00 - 6.09)

arbi-niveau: l-4 (enq) 0.Sl (0.25 - 1.03)

ziekte:
werkwissel ivm ziekte: ja (enq) 0.68 (0.48 - 0.96) 0.65 (0.14 - 0.62)
ziekte recent: ja (dos) 1.38 (1.01 - 1.88)
voeg: meer dan 5 klachten (enq) 1.68 (1.19 - 2.35) Z.tO (t.50 - 2.94)

* Bij cursiel weergegeven odds ratio's is slechts sprake van een tendens (dat wil
zeggen.05<p<.10).

Uit de tabel blijkt dat het beeld van de multivariate analyses in belangrijke mate
overeenkomt met dat van de bivariate analyses. Ten aanzien van aspecten van het
arbeidsverleden is het element van de geestelijke belasting overeind gebleven. Bij
WAO-ers die volgens de enquéte wel en volgens het dossier geen arbeidsgebonden
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aandoening hebben, komt het vaker voor dat zij volgens de dossiers geen geestelijk

belastend werk hebben verricht en volgens de enquëte wel. Het minder voorkomen van

het omgekeerde (volgens de dossiers wel geestelijk belastend werk en volgens de

enquëte niet) is wel gehandhaafd maar beperkt zich tot een tendens bij versie 2.

Nieuw zijn de resultaten met btrekking tot de lichamelijke belasting in het verleden
(beide alleen venie l). Brj WAO-en die, anden dan de beoordelaars van de GMD, van

mening waren dat hun aandoening veroorzaakt was door het werk, komt het minder
vaak voor dat zij volgens de enquëte geen lichamelijk belastend werk hebben verricht

en volgens het dossier wel. TegelijkeÍijd komt het vaker voor dat zij in de enquëte

vermeld hebben korter dan 10 jaar zwaar fysiek belastend werk te hebben verricht,
terwijl volgens de dossiers sprake is van een langere duur van deze belasting.

Ten aanzien van de feitelijke kenmerken van het laatste werk geldt voor vier van de

vijf significante variabelen dat deze ook al naar voren waren gekomen in de bivariate

analyses. Het betreft het vaker voorkomen van verschillen met betrekking tot het

aantal dienstjaren bij de laatste werkgever (volgens de enquëte vaker meer dan 5 jaar

en volgens het dossier 5-jaar of minder; alleen versie l) en met betrekking tot
leidinggeven (volgens de enquéte niet-leidinggevend en volgens het dossier wel; tendens

bij versie 2), en het minder vaak voorkomen van verschillen met betrekking tot de

met het beroep samenhangencle zwaardere psychische belasting (volgens de dossiers

is men wel werkzaam in zulke beroepen en volgens de enquëte niet) en met betrekking

tot het opleidingsniveau van het beroep (volgens de enquëte lager dan MBO en volgens

het dossier MBO of hoger; tendens bij versie l).
Nieuw, in vergelijking met de bivariate analyses, is de tendens met betrekking tot de

met het beroep samenhangende zwaardere fysieke belasting van binnenwerk. Bij WAO-
ers die volgens de enqu6te wel en volgens het dossier geen arbeidsgebonden aandoening

hebben komt het vaker voor dat zij volgens de enquéte werkzaam waren in zwaardere

fysiek belastende binnen beroepen en volgens de dossiers niet (in beide versie een

tendens).

Ook met betrekking tot de aspecten van ziekte is in de multivariate analyses sprake van

het opkomen van een nieuwe variabele in vergelijking met de bivariate analyses. Het

betreft de variabele werkwissel in verband met ziekte. Bij ïVAO-ers die volgens de

enquëte wel en volgens het dossier geen arbeidsgebonden aandoening hebben, komt
het minder vaak voor dat zij zelf in de enquéte hebben aangegeven weleens van

werkkring, beroep of functie te zijn veranderd in veóand met ziekte en dat zij volgens

het dossier niet eerder einde-wachttijd hebben bereikt, dat wil zeggen nog niet eerder

de maximale duur van de Ziektewet (één jaar) hebben bereikt. De overige resultaten
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met betrekking tot de aspecten van ziekte (de recentheid van de ziekte en hct aantal

gezondheidsklachten) kwamen ook al tot uitdrukking in de bivariate analyses.

8.2.4 De enquëtegeqevens. de dossiergegevens en de verschilscores gecombineerd

als verklaring van de verschillen

Als laatste analyses met betrekking tot degenen die volgens de enquëte wel een

arbeidsgebonden aandoening hebben en volgens het dossier niet zijn de significante

enquëte-variabelen, dossier-variabelen en verschilscores in één multivariaat opgenomen

ter verklaring van dit verschil in indeling tussen de enquëte en het dossier. De resultaten

van deze analyses zijn opgenomen in tabel 8.9.

Uit de tabel blijk dat 23 variabelen (9 enquéte-variabelen, 8 dossier-variabelen en 6

verschilscores) een significante bijdrage leveren aan de verklaring van de venchillen

in indeling met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van ziekte waar in de enquëte

wel een relatie tussen het werk en de ziekte is aangegeven en op basis van de

dossierinformatie een dergelijke relatie niet is vastgesteld. De bijdrage van de enquëte-

variabelen is over het geheel bezien het meest constant. Acht van de negen enquëte-

variabelen dragen bij aan de verklaring van de verschillen in beide versies. Voor de

dossiervariabelen geldt dit slechts voor twee van de acht variabelen, en bij de

verschilscores draagt geen enkele variabele bij aan beide versies.

Als verder gekeken wordt naar de aard van de variabelen blijkt dat uiteindelijk 4

persoonskenmerken (3 enquëte-variabelen en 1 dossier-variabele), 2 aspecten van het

arbeidsverleden (1 enquëte-variabele en I verschilscore),7 kenmerken van het laatste

werk (l enquëte-variabele,4 dossier-variabelen en 2 venchilscores), 3 aspecten van

de waardering van het werk (uitsluitend enquëte-variabelen) en 7 aspecten van de ziekte

(l enquëte-variabele,3 dossier-variabelen en 3 verschilscores) de verschillen het best

verklaren.

76



tabel 8.9: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden ziekten

cel c (enquëte: arbeidsgebonden; dossier: niet) en betrouwbaarheidsin-
tervallen voor de enquëte-variabelen, dossier-variabelen en verschilscores
(versie 1: n=913; versie 2: n=921).

onaftrankelijke
variabelen

'versie I'
oR b.i.

'versie 2'
oR b.i.

enquëte-variabelen:
leeftijd: < 45 jaar
nationaliteit: NL
opleiding: < MBO
lich. expositie: nvt
werktijd: deeltijd
waardering arbeidsinhoud: pos

waardering psych. belasting: pos

waardering (binnen)klimaat: pos

diagnose overig: ja

dossier-variabelen:
nationaliteit: NL
licht fysiek: ja
zwaarder fysiek buiten: ja
handarbeid:nvt
alleen buiten: nee

ziekte recent: ja
diagnose bewap: ja
diagnose overig: ja

verschil-scores:
duur lich. expositie:>9jr (dos)

dienstjaren:>S jaar (enq)

leidinggevend: nee (enq)

werkwissel ivm ziekte: ja (enq)

ziekte recent: ja (dos)

voeg: meer dan 5 klachten (enq)

1.49 (1.09 - 2.M)
0.43 (0.27 - 0.68)
1.68 (r.08 - 2.64)
0.53 (0.36 - 0.78)
l.6s (1.08 - 2.52)
0.73 (0.53 - l.0l)
0.60 (0.44 - 0.83)
0.s2 (0.38 - 0.72)
0.39 (0.21 - 0.71)

1.90 (1.23 - 2.93)
l.8l (1.18 - 2.79)

2.47 (1.30 - 4.68)
0.50 (0.34 - 0.7s)

0.71 (0.49 - 1.01)

1.s8 (0.96 - 2.s9)
z.tr (1.17 - 2.80)

t.tz (1.14 - 2.61)

1.50 (1.10 - 2.06)

1.85 (r.16 - 2.94)
0.61 (0.42 - 0.91)
t.s2 (o.99 - 2.33)
0.73 (0.s3 - r.01)
0.s9 (0.43 - 0.82)
0.60 (0.43 - 0.83)
0.36 (0.20 - 0.66)

0.43 (0.2s - 0.72)
1.53 (1.01 - 2.33)

0.74 (0.51 - 1.06)

0.69 (0.s0 - 0.95)
r.46 (1.03 - 2.O7)

z.tq (r.08 - 6.96)
0.63 (O.43 - O.92)

t .4 t (0.97 - 2.04)

* Bij cursie/ weergegeven odds ratio's is slechts sprake van een tendens (dat wil
zeggen.05<p<.10).

Uit deze tabel bllkt dat WAO-ers die hebben aangegeven een aóeidsgebonden

aandoening te hebben, terwijl de beoordelaars van de GMD op basis van de dossiers
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tot een tegenovergesteld opvatting zijn gekomen, vaker jonger zijn dan 45-jaar (volgens

de enquëte), een niet-Nederlandse nationaliteit hebben (versie I volgens de enquëte;

versie 2 volgens het dossier) en vaker een lagere opleiding hebben dan MBO (volgens

de enquéte).

Bovendien hebben deze WAO-ers vaker in hun arbeidsleven periodes gekend waarin

lichamelijk zwaar werk moest worden gedaan (volgens de enquëte). Tegelijkertijd komt

het vaker voor dat zij in de enquëte vermeld hebben minder dan 10 jaar zwaar fysiek

belastend werk te hebben verricht, terwijl volgens de dossiers sprake is van een langere

duur van deze belasting (verschilscore; tendens versie l).
Verder werkten deze WAO-ers vaker in deeltijd (enqu6te-variabele), deden zij vaker

handwerk (dossier-variabele; tendens versie 2) en waren zij vaker werkzaam waren in

lichtere (dossier-variabele) of zwaardere fysiek belastende beroepen of functies met

buitenwerk (dossier-variabele; alleen versie l), ofschoon zij niet vaker uitsluitend

buitenwerk deden (dossier-variabele; alleen versie l). Daamaast waren zij vaker volgens

de enquëte meer dan 5 jaar in dienst bij hun laatste werkgever en volgens het dossier

5-jaar of minder (verschilscore; alleen versie l) en hadden zij ook vaker volgens de

enquëte geen leidinggevencle functie en volgens het dossier wel (verschilscore; alleen

versie 2).

WAO-ers die, anders dan de beoordelaars van de GMD, van mening waren dat hun

aandoening veroorzaakt was door het werk, waren ook minder tevreden over de inhoud

van het werk (enquëte-variabele; tendens in versie I en 2), overde psychische belasting

(enquëte-variabele) en over het (binnen)klimaat (enqu6te-variabele).

Ten aanzien van de aspecten van ziekten blijkt dat de betreffende WAO-ers minder

vaak een tamelijk recente ziekte hadden (dossier-variabele). Maar tegelijkertijd komt

het bij deze WAO-ers vaker voor dat in de dossiers is aangegeven dat zij een recente

ziekte of aandoening hebben, terwijl zij in de enqu6te hebben aangegeven al eerder last

gehad te hebben van de ziekte of aandoening (verschilscore; alleen versie l). Minder

vaak komt het voor dat zij zelf in de enquëte hebben aangegeven weleens van

werkkring, beroep of functie te zijn veranderd in verband met ziekte en dat zij volgens

het dossier niet eerder einde-wachttijd hebben bereikt (verschil-score; alleen versie 2).

Ook hebben deze WAO-ers in de enquëte vaker meer dan 5 gezondheidsklachten

opgegeven, terwijl op basis van het dossier hooguit drie klachten zijn gescoord

(venchilscore; tendens versie 2).

Tenslotte blijkt dat WAO-ers die, anders dan de beoordelaars van de GMD, van mening

waren dat hun aandoening veroorzaakÍ was door het werk, vaker een diagnose

aandoeningen aan het bewegingsapparaat (dossier-variabele; allen versie 2) hebben en
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minder vaak een overige diagnose, dat wil zeggengeen psychische aandoeningen, geen

aandoeningen aan hart- en bloedvaten en geen aandoeningen aan bewegingsapparaat

(enquëte-variabele; versie I en2, en dossier-variabele; tendens versie l).

De verklaring yan de verschillen tussen de indeling van de enquëte

(niet-arbeidsgebonden) en het dossier (wel arbeidsgebonden) met

betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de ziekte

8.3.1 De enouëteeeqevens als verklaring van de verschillen

In tabel 8. l0 worden de resultaten van de analyses met de enquëtegegevens als

onaftankelijke variabelen weergegeven. Ook hier zijn twee versies voor de

arbeidsgebondenheid van de ziekte onderscheiden: namelijk puur op basis van de

beslisboom (versie 1) en de beslisboom aangewld met indicaties overde beroepsgebon-

denheid van de zielte in de dossiers (venie 2).
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tabel 8.10: Relatieve risico's * (bivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden
zieklen cel b (enquéte: niet-arbeidsgebonden; dossier: wel) en betrouw-
baarheidsintervallen voor de enquéte-variabelen (versie l: n=635-67 6;
versie 2: n=657-7M).

onaftrankelijke
variabelen

'versie I' 'versie 2'
RR b.i.RRb.i.

persoonskenmerken:
geslacht: man
leeftijd: < 45 jaar

burg.staat: niet samenw.
nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
arbeidsleven: < l0 jr
lich. expositie: nvt
geest. expositie: nvt
werkloos geweest: nee

aantal werkgevers: I
veranderd van werk of
beroep ivm ziekte: ja

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
omvang bedrijf: < 100

bedrijfsarts: afwezig
econ. situatie: goed
aandacht voor
arhidsomst: nee

werkdruk: te veel werk
leidinggevend: nee

vereiste vooropl.: < MBO
nachtdienst: nee

ploegendienst: nee

alleen binnen: ja
alleen buiten: nee

werktijd: deeltijd
verandering op werk: ja
negatief effect: nee

positief effect: nee

(0.9s - 2.37)
(0.90 - 2.11)
(0.70 - 1.86)
(0.67 - s.M)
(0.48 - 1.20)

(0.1 1 - 0.74)
(0.63 - r.s2)
(0.67 - 1.58)
(0.34 - 0.81)
(0.51 - 1.20)

(0.82 - 2.66)

1.90
0.8s
0.86
1.50

0.98

nvt**
1.00
l.l9
0.71
0.86

1.01

1.37
1.06

0.96

0.83
0.63
0.53
1.56
1.02
1.33

0.62
0.76
0.55
0.98
1.00
1.84

1.49
1.37
t.t4
1.98

0.76

0.29
0.97
1.03
0.52
0.78

1.48

l.33
1.33

0.87

1.05

0.73
0.82
l.l9
l.l8
1.64

r.29
0.78
0.67
0.98
1.03

1.04

(1.08 - 3.34)
(0.s2 - 1.40)
(0.47 - 1.60)
(0.51 - 4.45)
(0.56 - 1.73)

(0.60 - 1.67)
(0.13 - 1.94)
(0.42 - r.zz)
(0.s2 - 1.42)

(0.46 - 2.21)

(0.81 - 2.30)
(0.61 - 1.82)
(0.56 - 1.63)

(0.s0 - l.3e)
(0.36 - l.ll)
(0.32 - 0.88)
(0.s9 - 4.r6)
(0.49 - 2.12)
(0.71 - 2.s0)
(0.38 - 1.02)
(0.38 - 1.50)
(0.26 - 1.16)
(0.58 - r.66)
(0.58 - 1.7r)
(0.64 - 5.33)

(0.85 - 2.08)
(0.81 - 2.16)
(0.56 - 1.37)

(0.68 - 1.62)
(0.46 - r.16)
(0.s2 - 1.30)
(0.s7 - 2.s0)
(0.61 - 2.27)
(0.e2 - 2.e3)
(0.71 - 2.3s)
(0.42 - t.4t)
(0.37 - t.zt)
(0.63 - 1.s4)
(0.6s - 1.64)
(0.s1 - 2.09)
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vervolq tabel 8.10

onaftrurkelijke
variabelen

'versie I' versie 2'
RR b.i.RRb.i.

meningen over het
laatste werk:
arbeidsinhoud: pos

fysieke belasting: pos

psych. belasting: pos
(binnen)klimaat: pos

werkorganisatie: pos

arb.verhoudingen: pos

arbeidsvoorw.: pos

al met al:goed

ziekte:
zielÍe recent: ja
voeg: meer dan 5 klachten

diagnose psychisch: ja
diagnose harívaat: ja
diagnose bewap: ja
diagnose overig: ja

sector/beroep:
agrarisch bouw: ja
industrie: ja
commercie 1: ja

commercie 2: ja
niet-cornÍnercie: ja
zwaarder psychisch: ja
lichter psychisch: ja

fysiek en psychisch: ja
lichter fysiek: ja
zwaardet fysiek binnen: ja

zwaarder ffsiek buiten: ja

1.39
1.03

1.43

0.91
0.81
0.63
0_75

1.25

1.06
0.84
1.20
t.t7
l.0l
0.63

r.33
r.26
0.71
1.72
0.63
0.8s
1.16

0.96
0.67
1.15

0.83

t.2t
1.02
1.42
0.85
0.96
0.58
0.6r
t.t2

0.99
1.04

1.70
1.03

0.84
0.46

1.35

r.08
0.82
r.25
0.87
0.65
1.09
t.t7
0.&
1.12
0.94

(0.84 - 2.30)
(0.63 - 1.70)
(0.8s - 2.41)
(0.s6 - 1.49)
(0.49 - 1.32)
(0.39 - 1.03)
(0.46 - r.23)
(0.77 - 7.M)

(0.6r - 1.83)
(0.51 - 1.38)
(0.70 - 2.06)
(0.s2 - 2.63)
(0.61 - 1.66)
(0.28 - r.44)

(0.70 - 2.s0)
(0.7s - 2.12)
(0.40 - r.26)
(0.77 - 3.84)
(0.29 - 1.39)
(0.29 - 2.49)
(0.60 - 2.2s)
(0.47 - 1.94)
(0.34 - 1.36)
(0.67 - 1.96)
(0.,M - 1.55)

(0.7e - 1.86)
(0.67 - 1.s7)
(o.eo - 2.22)
(0.s6 - 1.30)
(0.63 - 1.47)
(0.38 - 0.89)
(0.40 - 0.94)
(0.79 - 1.84)

(0.62 - 1.58)
(0.68 - l.s9)
0.10 - 2.63)
(0.49 - 2.16)
(0.5s - 1.30)
(0.20 - 1.05)

(0.78 - 2.33)
(0.68 - 1.71)
(0.s1 - 1.32)
(0.s6 - 2.77)
(0.48 - r.59)
(0.22 - 1.89)
(0.61 - 1.96)
(0.66 - 2.07)
(0.35 - l.17)
(0.70 - 1.77)
(0.s6 - 1.58)

* De significante verbanden (p < .05) zijn in de tabel onderstreept.
*'{' De enquëte en het dossier verschillen niet op dit kenmerk.
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Uit de tabel kan worden opgemaakt dat het verschil in indeling tussen de enquëte en

de dossiers maar in beperkte mate blijkt samen te hangen met de enquëte-variabelen.

Bovendien blijken de resultaten van de twee versies nogal uiteen te lopen.

Uitgaande van de eerste versie van arbeidsgebondenheid volgens de dossiers zijn er

slechts twee enquëte-variabelen waarop significante verschillen zijn geconstateerd.

WAO-en die hebben aangegeven geen arbeidsgebonden aandoening te hebben, terwijl
de beoordelaars van de GMD op basis van de dossiers tot een tegenovergesteld

opvatting zijn gekomen, zijn vaker van het mannelijk geslacht en waren voor het

Ziektewetjaar vaker werkzaam als leidinggevende.

Uitgaande van de tweede versie van arbeidsgebondenheid volgens de dossiers, waarbij

ook gebruik is gemaakt van eventuele aanwijzingen in het rapport van de verzekerings-

geneeskundige over het ontstaan van de ziekte, zijn op vijf enquëte-variabelen

significante resultaten vastgesteld. WAO-ers die, anders dan de beoordelaars van de

GMD, van mening waÍen dat hun aandoening niet veroorzaakt was door het werk
hadden vaker al langer dan l0 jaar gewerkt en waren vaker de laatste l0 jaar voordat

zij langdurig uitvielen werkloos geweest (beide aspecten van het arbeidsverleden).

Deze WAO-ers waren verder in hun mening over de arbeidsverhoudingen en arbeids-

voorwaarden op het werk minder positief clan degenen die in enquéte en dossier

overeenkomstig zijn ingedeeld. Tenslotte hebben deze WAO-ers vaker een diagnose

psychische aandoeningen.

In tabel 8.I 1 zijn de resultaten van de multivariate analyses met de enquëte-variabelen

als onaftrankelijke variabelen weergegeven.

Uit deze tabel kan worden opgemaakt dat ook multivariaat slechts een beperkt aantal

enquëte-variabelen het verschil in indeling kunnen verklaren. Er is wel sprake van iets

meer overeenkomst tussen de resultaten van de twee versies van arbeidsgebondenheid.
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tabel 8.1 l: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden ziekten
cel b (enquëte: niet-arbeidsgebonden; dossier: wel) en betrouwbaarheids-
intervallen voor de enquëte-variabelen (versie l:n=683; versie 2:n=71 1).

onaftankelijke
variabelen

venie I' versie 2'
OR b.i.b.i. OR

arbeidsverleden:
werkloos geweest: nee

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
aandacht voor
arbeidsomst: nee

werkdruk: te veel werk
leidinggevend: nee

meningen over het
laatste werk:
arb.verhoudingen: pos

arbeidsvoorw.: pos

al met al:goed

ziekte:
diagnose overig: ja

0.s0
0.59

0.43

1.76

(0.21 - 0.92)
(0.33 - 1.03)

(0.24 - 0.80)

(0.97 - 3.18)

(0.27 - 0.80)

(0.33 - 1.10)
(0.34 - 1.03)

(0.21 - 0.72)
(0.26 - 0.93)
(1.28 - 4.24)

(0.18 - 1.06)

0.46

0.60
0.59

0.39
0.50
2.33

0.44

* Bij cursiel weergegeven odds ratio's is slechts sprake vaÍl een tendens (dat wil
zeggen.05 < p <.10).

WAO-en die hebben aÍurgegeven geen arbeidsgebonden aandoening te hebben, terwijl

de beoordelaars van de GMD een dergelijke relatie wel veronderstelden waren vaker

werkloos geweest voor het jaar ziektewet (alleen versie 2). Bovendien werkten zij vaker

in een bedrijf waar duidelijk aandacht bestond voor de arbeidsomstandigheden (tendens;

versie 2), waar minder vaak sprake was van werkdruk (in versie 2 alleen een tendens)

en waren vaker werkzaam als leidinggevende (tendens, versie l).
WAO-ers die, anders dan de beoordelaars van de GMD, van mening waren dat hun

aandoening niet veroorzaakt was door het werk waren vaker minder tevreden over de

arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden (alleen versie 2) op het werk. Alleen

in hun algemeen oordeel over het werk waren deze WAO-ers juist positiever dan

degenen die in enquéte en dossier overeenkomstig zijn ingedeeld (in versie I alleen een
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tendens). Tenslotte hebben deze WAO-ers minder vaak een overige diagnose (tendens

versie 2); met andere woorden vaker psychische aandoeningen óf aandoeningen aan

het bewegingsappaÍaat óf aandoeningen aan hart- en bloedvaten.

8.3.2 De dossierqesevens als verklaring van de verschillen

De rcsultaten van de bivariate analyses met de dossiergegevens als onaftrankelijke

variabelen zijn weergegeven in tabel 8.12.

Uit deze tabel blijkt dat ook wanneeÍ gebruik gemaald wordt van de dossiergegevens

eÍ maaÍ een beperkte aantal significante verbanden kunnen worden geconstateerd. In

tegenstelling tot de enquëte-variabelen is het aantal significante verbanden in de eerste

versie van arbeidsgebondenheid nu groter dat in de tweede venie. De resultaten van

de twee versies van arbeidsgebondenheid lopen bij de dossiergegevens wat minder

uiteen dan bij de enquëtegegevens.
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tabel 8.12: Relatieve risico's * (bivariaat) met betrekking tot aÖeidsgebonden

ziekten cel b (enquëte: niet-arbeidsgebonden; dossier: wel) en betrouw-

baarheidsintervallen voor de dossier-variabelen (versie I : n=506-676;

versie 2: n=527-7M).

onafhankelijke
variabelen

'venie I' 'versie 2'
RR b.i.RRb.i.

persoonskenmerken:
geslacht: man

leeftijd: < 45 jaar

burg.staat: niet samenw.

nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
arbeidsleven: < 10 jr nvt**
perioden zonder werk: <4jr 0.74

lich. expositie: nvt 0.84

geest. expositie: nvt 0.99

duur lich. expositie:>9jr 1.87

duur geest. expositie:>9jr 1.43

duur expositie beide:>9jr l.M
aantal werkgevers: I 0.56

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
agrarischöouw: ja
industrie: ja
commercie 1: ja
commercie 2: ja
niet-commercie: ja
zwaarder psychisch: ja
lichter psychisch: ja

fysiek en psychisch: ja
lichter fysiek: ja
zwaarder fysiek binnen: ja
zwaarder fysiek buiten: ja
dienstjaren:>5 jaar

handarbeid:nvt
geestelijke arbeid:nvt
leidinggevend: nee

1.87

0.80
0.68
r.05
1.15

1.48
r.31
0.99
1.06
0.82

0.54
0.92
1.07

0.83
1.07
1.49
1.08
0.59

0.07 - 3.29\
(0.4e - 1.30)
(0.37 - t.zt)
(0.36 - 3.07)
(0.59 - 2.24)

(0.93 - 2.34)
(0.u - 2.02)
(0.61 - 1.58)
(o.42 - 2.69)
(0.4e - 1.38)

(0.28 - 1.0s)
(0.s1 - l.6s)
(0.70 - 1.65)
(0.52 - 1.31)
(0.69 - r.67)
(0.92 - 2.43)
(0.57 - 2.05)
(0.32 - L07)

1.46
l.l6
0.69
2.22

0.54
0.96
r.l6
1.33

0.40
r.26
r.01
1.M
0.73
0.93
0.82

1.49

0.98
0.75
1.87

0.77
1.04
1.08
t.73
0.40
t.07
1.00
0.72
0.87
0.88
t.t2

(0.39 - 1.40)
(0.50 - l.4l)
(0.s7 - t.73)
(l.13 - 3.11)
(0.80 - 2.55)
(0.48 - 2.26)
(0.27 - l.ls)

(0.76 - 2.80)
(0.69 - 1.93)
(0.39 - r.22)
(1.12 - 4.40\
(0.24 - 1.22)
(0.46 - 2.00)
(0.62 - 2.18)
(0.68 - 2.s9)
(0.15 - 1.04)
(0.72 - 2.19)
(0.54 - 1.89)
(0.62 - 1.73)
(0.M - t.zt)
(0.54 - 1.s9)
(0.42 - 1.59)

(0.8s - 2.61)
(0.62 - l.s4)
(0.46 - 1.22)
(0.9e - 3.51)
(0.42 - 1.43)
(0.s6 - 1.92)
(0.62 - 1.88)

Q.02 - 2.91\
(0.17 - 0.90)
(0.65 - 1.76)
(0.58 - 1.73)
(0.47 - 1.10)
(0.57 - 1.34)
(0.56 - 1.38)
(0.58 - 2.14)
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vervols tabel 8.12

onaftankelijke
variabelen

'venie I'
RR b.i.

versie 2'
b.i.RR

arbi-niveau: l-4
ploegendienst: nvt
nachtdienst: nvt
alleen binnen: ja
alleen buiten: nee
contract onbepaalde tijd: ja
werktijd: deeltijd
brutoloon:<F146

ziekte:
groep-l melding: ja
eerder ew bereikt: ja
ziekte recent: ja
ziekte>5jaar:ja
voeg: meer dan 3 klachten
ziekte door prive: ja
diagnose psychisch: ja
diagnose hart/vaat: ja
diagnose bewap: ja
diagnose overig: ja

(0.67 - 3.68)
(0.M - r.7s)
(0.43 - 3.30)
(0.41 - 1.35)
(0.38 - 1.94)
(0.63 - 11.68)

Q.21 - 0.97\
Q.22 - 0.69\

(0.43 - l.l8)
(0.3s - 2.07)
(0.87 - 2.68)
(0.19 - 1.16)
(0.43 - 1.20)
(0.13 - r.09)
(0.60 - 1.68)
(0.20 - l.4l)
(0.78 - 2.08)
(0.47 - r.38)

1.56
0.87
l l8
0.74
0.86
2.71

0.45
0.39

0.71
0.85
1.53

0.47
0.12
0.38
1.00
0.53
r.27
0.81

1.53

1.03

r.20
0.87
r.l0
t.o7
0.63
0.57

0.90
1.20
L2t
0.70
0.97
1.08

1.36
0.50
r.00
0.72

(0.74 - 3.17)
(0.5s - 1.94)
(0.51 - 2.83)
(0.s0 - 1.sl)
(0.s0 - 2.46)
(0.48 - 2.41)
(0.3s - l.l3)
(0.36 - 0.90)

(0.59 - r.37)
(0.62 - 2.31)
(0.76 - l.9l)
(0.36 - l.3s)
(0.63 - 1.50)
(0.62 - r.90)
(0.89 - 2.08)
(0.21 - 1.19)
(0.65 - l.s4)
(0.45 - l.16)

x De signifïcante verbanden (p < .05) zijn in de tabel onderstreept.

"" De enquëte en het dossier verschillen niet op dit kenmerk.

Uitgaande van de eerste versie van arbeidsgebondenheid volgens de dossiers zijn er
zes dossier-variabelen waarop significante verschillen zijn geconstateerd. WAO-ers die
hebben aangegeven geen arbeidsgebonden aandoening te hebben, terwijl de beoordelaars

van de GMD op basis van de dossiers tot een tegenovergesteld opvatting zijn gekomen,

zijn vaker van het mannelijk geslacht (persoonskenmerk) en hebben vaker langdurig
(10 jaar of langer) lichamelijk zwaaÍ werk verricht (aspect van arbeidsverleden).

Bovendien waren deze WAO-ers minder vaak werkzaam in een lichter fysiek belastend

beroep en vaker in een commercieel beroep (koopvaardij, vewoer, etc.). Bovendien

hadden ze vaker een volledige baan en een hoger bruto dagloon (alle kenmerken van

het laatste werk).
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Uitgaande van de tweede versie van arbeidsgebondenheid volgens de dossiers zijn op

drie dossier-variabelen significante resultaten vastgesteld. WAO-en die, anders dan de

beoordelaars van de GMD, van mening waren dat hun aandoening niet veroorzaakÍ was

door het werk waren vaker in zowel fysiek als psychisch belastende beroepen

werkzaam, maar minder vaak in lichter fysiek belastende beroepen. Bovendien hadden

zij vaker een hoger bruto dagloon (alle kenmerken van het laatste werk).

In tabel 8.13 zijn de resultaten van de multivariate analyses met de enquëte-variabelen

als onaftrankelijke variabelen weergegeven.

tabel 8.13: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden ziekten

cel b (enquëte: niet-arbeidsgebonden; dossier: wel) en betrouwbaarheids-

intervallen voor de dossier-variabelen (versie 1: n=683; versie 2: n=711).

onaftrankelijke
variabelen

'versie I' 'versie 2'
OR b.i.b.i. OR

arbeidsverleden:
geest. expositie: nvt
arbeidsleven: < 10jr

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
fysiek en psychisch: ja
dienstjaren:>5 jaar

arbi-niveau: l4
brutoloon:<F146

ziekte:
ziekte >5jaar: ja

diagnose hart en vaten: ja

0.M (0.00 - 0.46)
2.18 (1.17 - 4.06)

2.16
0.48

0.34
0.44

(0.91 - s.ll)
(0.26 - 0.88)

(0.13 - 0.93)
(0.17 - l.l4)

(1.2s - 4.68)
(0.30 - 0.85)
(1.27 - 6.71)
(0.26 - 0.75)

2.42
0.51
2.92

0.44

* Biij cursief weergegeven odds ratio's is slechts sprake van een tendens (dat wil
zeggen.05<p<.10).

Uit deze tabel kan worden opgemaakt dat ook multivariaat slechts een beperkt aantal

dossier-variabelen het verschil in indeling kunnen verklaren. Er is bovendien slechts

in beperkte mate sprake van overeenkoÍnst tussen de resultaten van de twee versies van

arbeidsgebondenheid.
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WAO-ers die hebben aangegeven geen arbeidsgebonclen aandoening te hcbben, terwijl
de beoordelaars van de GMD een dergelijke relatie wel veronderstelden, hebben vaker
langer dan 1O-jaar gewerkt, werkten vaker in beroepen waar hooguit een LBO-niveau
voor vereist is (tendens) en verdienden vaker een hoger bruto dagloon. Bovendien was

er bij deze WAO-ers vaker sprake van een tamelijke recente ziekte of aandoening
(korter dan 5 jaar), maar minder vaak (tendens) van een diagnose hart en bloedvaten
(alle versie l).
In de multivariate analyse van versie 2 is geconstateerd dat de WAO-en die volgens
de betrokkene zelf geen, en volgens de beoordelaars van de GMD wel een arbeidsgebo-

den aandoening hebben, vaker geen geestelijk zwaar belastend werk verrichtten, maar

wel vaker werkzaam waren in zowel fysiek als psychisch belastende beroepen en in
beroepen waar hooguit een LBO-niveau voor vereist is. Bovendien waren deze WAO-
ers minder vaak langer dan 5-jaar in dienst bij hun laatste werkgever en verdienden
vaker een hoger bruto dagloon.

8.3.3 De verschilscores als verklarinq van de verschillen

De resultaten van de analyses met de verschilscores als onaÍhankelijke variabelen zijn
weergegeven in tabel 8.14.

Vastgesteld kan worden dat ook waruleer gebruik wordt gemaaLrÍ van de verschilscores
het aantal significante verbanden beperlrr blijft. De overeenkomst in de resultaten van
de beide versies van arbeidsgebondenheid is opnieuw beperkt.

88



tabel 8.14: Relatieve risico's * (bivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden

ziekten cel b (enquëte: niet-arbeidsgebonden; dossier: niet) en betrouw-

baarheidsintervallen voor de verschil-scores (versie l: n=916; versie 2:

n=920).

onafhankelijke
variabelen

'versie I'
RR b.i.

'versie 2'
RR b.i.

persoonskenmerken:
burg.staat: niet-samenw (dossier)

burg.staat: niet-samenw (enquëte)

nationaliteit: NL (dos)

nationaliteit: NL (enq)

opleiding: < MBO (dos)

opleiding: < MBO (enq)

arbeidsverleden:
arbeidsleven: < l0 jr (dos)

arbeidsleven: < l0 jr (enq)

perioden zonder werk: <4jr (dos)

perioden zonder werk: geen (enq)

lich. expositie: nvt (dos)

lich. expositie: nvt (enq)

geest. expositie: nvt (dos)

geest. expositie: nvt (enq)

duur lich. expositie:>9jr (dos)

duur lich. expositie:>9jr (enq)

duur geest. expositie:>9jr (dos)

duur geest. expositie:>9jr (enq)

duur expositie beide:>9jr (dos)

duur expositie beide:>9jr (enq)

aantal werkgevers: I (dos)

aantal werkgevers: I (enq)

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
agrarisch/bouw: ja (dos)

agrarisch/bouw: ja (enq)

industrie: ja (dos)

industrie: ja (enq)

commercie l: ja (dos)

commercie 1: ja (enq)

0.17 (0.02 - 1.22\
nvt**
1.34 (0.38 - 4.68)

7.s9 Q.77 - 20.82\
2.16 (0.98 - 4.76)
1.28 (0.47 - 3.51)

nvt**
nvt**
1.43 (0.79 - 2.s9)
1.20 (0.59 - 2.4s)
0.89 (0.46 - 1.71)

1.t7 (0.54 - 2.52)
0.77 (0.44 - 1.32)
0.79 (0.30 - 2.U)
2.60 0.47 - 4.60\
0.83 (0.39 - l.8l)
t.s4 (0.78 - 3.03)
0.73 (0.36 - 1.48)

r.46 (0.68 - 3.13)
0.80 (0.35 - 1.84)

nvt**
1.11 (0.64 - 1.93)

0.s0 (0.18 - 1.33)

0.33 (0.05 - 2.36)
l.ol (0.29 - 3.50)
5.97 Q.19 - 16.23\
1.82 (0.9r - 3.66)
0.97 (0.36 - 2.6s)

1.32 (0.58 - 2.99)
nvt**
2.02 (1.27 - 3.22\
0.93 (0.47 - 1.82)

1.08 (0.64 - 1.82)

0.78 (0.35 - t.7s)
1.0s (0.68 - 1.U)
1.57 (0.86 - 2.85)
1.83 (1.05 - 3.16)
0.94 (0.s0 - 1.76)
1.60 (0.90 - 2.w)
0.5e (0.30 - 1.13)

r.40 (0.72 - 2.71)
0.17 (0.37 - 1.60)

nvt**
0.97 (0.s9 - 1.s8)

0.99 (0.15 -
0.79 (0.19 -
1.00 (0.43 -
1.33 (0.52 -
1.10 (0.46 -
1.21 (0.52 -

0.73 (0.11- 4.94)
0.62 (0.15 - z.ffi)
0.74 (O.32 - l.7l)
0.97 (0.38 - 2.43)
1.07 (0.50 - 2.27)
1.33 (0.66 - 2.65)

6.71)
3.23)
2.34)
3.35)
2.6r)
2.82)
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vervolq tabel 8.14

onaftrankelijke
variabelen b.i.RR

versie I' 'versie 2'
RR b.i.

commercie 2: ja (dos)
commercie 2: ja (enq)
niet-commercie: ja (dos)
niet-commercie: ja (enq)
zwaarder psychisch: ja (dos)
zwaarder psychisch: ja (enq)
lichter psychisch: ja (dos)
lichter psychisch: ja (enq)
fysiek en psychisch: ja (dos)
fysiek en psychisch: ja (enq)
lichter fysiek: ja (dos)

lichter fysiek: ja (enq)
zwaarder fysiek binnen: ja (dos)
zwaarder fysiek binnen: ja (enq)
zwaarder fysiek buiten: ja (dos)
zwaarder fysiek buiten: ja (enq)
dienstjaren:>5 jaar (dos)
dienstjaren:>S jaar (enq)
leidinggevend: nee (dos)
leidinggevend: nee (enq)

arbi-niveau: l-4 (dos)

arbi-niveau: l-4 (enq)
ploegendienst: nvt (dos)
ploegendienst: nvt (enq)
nachtdienst: nvt (dos)
nachtdienst: nvt (enq)

alleen binnen: ja (dos)

alleen binnen: ja (enq)

alleen buiten: nee (dos)

alleen buiten: nee (enq)
werktijd: deeltijd (dos)
werktijd: deeltijd (enq)

ziekte:
eerder ew bereikt: ja (dos)
werkwissel ivm ziekte: ja (enq)

z.sr (0.78 - 8.14)
nvtxx
l.s3 (0.48 -
2.s3 (0.93 -

r.32 (0.62 -
2.00 (0.62 -
t.s4 (0.59 -
l.M (0.59 -
0.94 (0.23 -

0.24 (0.03 -

3.08 (1.23 - 7.69)
nvt**
l.8l (0.74 - 4.46)
2.92 (1.33 - 6.40)
1.48 (0.79 - 2.74)
t.s1 (0.49 - s.04)
1.23 (0.48 - 3.15)
1.44 (0.47 - 4.45)
1.16 (0.38 - 3.55)
0.r8 (0.02 - 1.58)
nvt**
0.98 (0.43 - 2.27)
1.42 (0.s8 - 3.49)
1.33 (0.70 - 2.s4)
l.19 (0.48 - 2.91)
0.96 (0.44 - 2.10)
nvtx*
t.o9 (0.47 - 2.54)
1.28 (0.7s - 2.18)
nvt**
nvt**
0.41 (0.12 - 1.41)
0.34 (0.12 - 0.96)
0.74 (0.09 - 5.99)
0.76 (O.29 - 1.98)
nvt**
r.l8 (0.69 - 2.02)
1.46 (0.36 - 5.98)
1.56 (0.7s - 3.22)
0.81 (0.20 - 3.32)
0.91 (0.33 - 2.s6)
r.27 (0.s0 - 3.22)

0.90 (0.39 - 2.10)
1.21 (0.60 - 2.M)

4.88)
6.88)
2.81)
6.48)
4.00)
s.73)
3.91)
2.10)

nvtx*
1.05 (0.4r - 2.70)
1.89 (0.76 - 4.66)
r.23 (0.s7 - 2.67)
1.2r (0.43 - 3.38)
0.70 (0.24 - 2.00)
nvt**
1.58 (0.67 - 3.72)
1.78 ( r.02 - 3.1 1)

nvt**
nvt**
0.s2 (0.ls - r.82)
0.45 (0.16 - r.29)
0.93 (0.12 - 7.s4)
0.96 (0.37 - 2.s2)
nvt**
1.& (0.e4 - 2.88)
2.02 (0.49 - 8.22)
1.35 (0.s6 - 3.27)
r.03 (0.2s - 4.2s)
0.34 (0.05 - 2.41)
1.08 (0.33 - 3.51)

0.51 (0.14 - 1.84)
0.70 (0.26 - 1.94)
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vervols tabel 8.14

onaftankelijke
variabelen

'versie I'
RR b.i.

'versie 2'
RR b.i.

ziekÍe recent: ja (dos)

zielÍe recent: ja (enq)

voeg: meer dan 3 klachten (dos)

voeg: meer dan 5 klachten (enq)

diagnose psychisch: ja (dos)

diagnose psychisch: ja (enq)

diagnose haÍ/vaat: ja (dos)

diagnose hartlvaat: ja (enq)

diagnose bewap: ja (dos)

diagnose bewap: ja (enq)

diagnose overig: ja (dos)

diagnose overig: ja (enq)

1.32 (0.79 -
0.60 (0.14 -
t.tz (0.60 -
1.39 (0.78 -
1.61 (0.70 -
l.5l (0.50 -
nvt**
r.8l (0.s7 -

0.92 (0.22 -
r.46 (0.s9 -

0.8s (0.34 -

nvtx*

1.28 (0.82 - 1.99)
o.7z (0.23 - 2.28)
1.30 (0.78 - 2.17)
1.37 (0.83 - 2.26)
r.l7 (0.51 - 2.67)
1.87 (0.82 - 4.28)
0.53 (0.08 - 3.71)
1.42 (0.45 - 4.49)
0.70 (0.r7 - 2.86)
l.3l (0.s8 - z.gs)
0.93 (0.43 - 1.98)

nvtx*

2.21)
2.s7)
7.12)
2.46)
3.69)
4.ss)

5.78)
3.79)
3.60)
2.14)

* De significante verbanden (p < .05) zijn in de tabel onderstreept.
{'1' De enquëte en het dossier verschillen niet op dil kenmerk.

De analyses met de verschilscores laten zien clat WAO-ers die volgens het dossier wel

en volgens de enquëte geen arbeidsgebonden aandoening hebben onder meer verschillen

in de informatie over enkele persoonskenmerken. Bij deze WAO-ers komt het minder

vaak voor (dan bij de overige WAO-ers) dat zij volgens de dossiers niet-samenwonend

waren en volgens de enquëte wel (alleen versie l). Wel hebben deze WAO-ers vaker

in de enquëte een Nederlandse nationaliteit aangegeven, terwijl zij volgens de dossiers

vaÍl niet-Nederlandse origine zouden zijn (zowel versie I als 2).

Daarnaast verschillen WAO-ers die, anders dan de beoordelaars van de GMD, van

mening waren dat hun aandoening niet veroorzaakt was door het werk ook ten aanzien

van de informatie over perioclen zonder werk en de duur van de fysieke belasting voor

de uiwal uit het werk (beide aspecten van het arbeidsverleden). Omdat de categorieën

van de enquëte en het dossier met htrekking tot de perioden zonder werk elkaar voor

een deel overlappen moet aan het verschillen op deze variabele niet teveel betekenis

worden gegeven. In het dossier wordt een onderscheid gemaakt naar de duur van

eventuele werkloosheid (korter dan 4 jaar of4 jaar en langer) tijdens het arbeidsleven,

terwijl de enquëte ondencheid maakt naar het al dan niet werkloos geweest zijn (wel

of niet werkloos) de laatste l0 jaar. Het verschil in indeling ten aanzien van de
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perioden zonder werk heeft betrekking op het vaker voorkomen van het volgens de

dossiers koÍer dan 4-jaar werkloos ge'$/eest te zijn tijdens het arbeidsleven en het

volgens de enquëte werkloos geweest te zijn de afgelopen l0 jaar (alleen versie 2).

Ten aanzien van de duur van de fysieke belasting voor de uitval uit het werk blijkt dat

WAO-ers, die volgens de enquëte geen en volgens het dossier wel een arbeidsgebonden

zielÍe of aandoening hebben, volgens het dossier ook vaker meer dan 9 jaar lichamelijk

zwaaÍ werk hebben verricht en volgens de enquëte 9 jaar of korter (zowel versie I als

versie 2).

Ten aanzien van de feitelijke kenmerken van het laatste werk blijkt dat WAO-ers die

volgens de enquëte niet en volgens het dossier wel een arbeidsgebonden aandoening

hebben ook vaker verschillen met betrekking tot de sector waar men werkzaam was,

ten aanzien van het al dan niet geven van leiding aan andere werknemers en met

betrekking tot het werken in ploegendienst. Bij deze WAO-ers komt het vaker voor dat

zij volgens de dossiers werkzaam waren in de commerciële sector (koopvaardij, vervoer,

etc.) en volgens de enquëte juist in een niet commerciële sector (beide alleen versie

2). Daamaast komt het ook vaker voor dat deze WAO-ers volgens de dossiers niet

werkzaam waren in een leidinggevende functie en volgens de enquéte wel (alleen versie

l). Minder vaak komt het voor dat de betrokken WAO-en volgens het dossier niet en

volgens de enquëte wel in ploegendienst gewerkt zouden hebben (alleen versie 2).

Met betrekking tot aspecten van ziekte tenslotte is geen sprake van signiÍicante

resultaten.

In tabel8.15 zijn de resultaten van de multivariate analyses met de verschilscores als

onaftankelijke variabelen weergegeven.
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tabel 8.15: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden ziekten

cel b (enquëte: niet-aóeidsgebonden; dossier: wel) en betrouwbaarheidsin-

tervallen voor de verschilscores (versie l: n=916; versie 2: n=920)'

onafhmkelijke
variabelen

'versie 1'

oR b.i.

'versie 2'
oR b.i.

persmnskenmerken:
burg.staat: niet-samenw (dossier)

nationaliteit: NL (enq)

arbeidsverleden:
perioden zonder werk: <4jr (dos)

duur lich. expositie:>9jr (dos)

duur geest. expositie:>9jr (dos)

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
niet-commercie: ja (enq)

ploegendienst: nvt (dos)

0.20 (0.03 - 1.49)

t 1.77 (0.72 - 191.40)

z.tt o.q - s.46)

4.03 (1.05 - ts.M)

7.72 (0.45 - 13l.19)

1.95 (r.06 - 3.58)
2.13 (1.08 - 4.17)
1.90 (0.9s - 3.79)

3.66 (1.09 - 12.26)
0.37 (O.13 - l.os)

* Bij cursief weergegeven odds ratio's is slechts sprake van een tendens (dat wil
zeggen.05 < p < .10).

De resultaten van de multivariate analyses (tabel 8.14) komen in belangrijke mate

overeen met de resultaten van de bivariate analyses (tabel8.13). Dat geldt zowel voor

de conclusies met betrekking tot de burgerlijke staat en nationaliteit (beide persoonsken-

merken) a1s voor de conclusies met betrekking tot de perioden zonder werk en de duur

van de fysieke belasting (aspecten van het arbeidsverleden) en de conclusies met

betrekking tot het werkzaam zijn in een niet-commerciële sector en het werken in

ploegendienst (kenmerken van laatste werk).

In de multivariate analyses zijn de resultaten met betrekking tot de duur van de

geestelijke belasting van het werk nieuw in vergelijking met de bivariate analyses.

WAO-ers die, anders dan de beoordelaars van de GMD, van mening waren dat hun

aandoening niet veroorzaakt was door het werk, hebben volgens het dossier vaker meer

dan 9 jaar geestelijk zwaar werk verricht en volgens de enquëte 9 jaar of korter

(tendens versie 2).

In vergelijking met de bivariate analyses zijn in de multivariate analyses de verbanden

met de commerciële sector (koopvaardij, vervoer, etc.) en het leidinggeven weggevallen.
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8.3.4 De enquëteqegevens, de dossiergegevens en de verschilscores gecombineerd

als verklaring van de verschillen

Als laatste analyses met betrekking tot degenen die volgens de enquëte geen

arbeidsgebonden aandoening hebben en volgens het dossier wel zijn de significante

enquëte-variabelen, dossier-variabelen en verschilscores in één multivariaat opgenomen

ter verklaring van dit verschil in indeling tussen de enqu6te en het dossier. De resultaten

van deze analyses zijn opgenomen in tabel 8.16.

Uit de tabel blijkt dat 17 variabelen (7 enquéte-variabelen, 6 dossier-variabelen en 4
verschilscores) een significante bijdrage leveren aan de verklaring van de verschillen

in indeling met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van ziekte waar in de enquëte

geen relatie tussen het werk en de ziekle is aangegeven en op basis van de dossierinfor-

matie een dergelijke relatie wel werd vastgesteld.

De resultaten van de twee versies van arbeidsgebondenheid volgens de dossiers blijken
nogal uiteen te lopen. Slechts drie van de zeven enquëte-variabelen dragen bij aan de

verklaring van de verschillen in beide versies. Voor de dossiervariabelen geldt dit voor
twee van de zes variabelen, en bij de verschilscores voor twee van vier variabelen.

Als verder gekeken wordt naar de aard van de variabelen blijkt dat uiteindelijk 4

aspecten van het arbeidsverleden (1 enquëte-variabele, I dossier-variabele en 2
verschilscores), 7 kenmerken van het laatste werk (2 enquëte-variabelen, 3 dossier-

variabelen en 2 verschilscores), 3 aspecten van de waardering van het werk (uitsluitend

enquëte-variabelen) en 3 aspecten van de zielÍe (l enquëte-variabele en 2 dossier-

variabelen) de verschillen het best verklaren. Persoonskenmerken blijken geen enkele

rol te spelen bij de verklaring van de verschillen in indeling met betrekking tot de

arbeidsgebondenheid van ziekÍe waar in het dossier wel een relatie tussen het werk en

de ziekte is vastgesteld, terwijl in de enquëte een dergelijke relatie niet werd

aangegeven.
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tabel 8.16: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden ziekten

cel b (enquëte: niet-aöeidsgebonden; dossier: wel) en betrouwbaarheidsin-

tervallen voor de enquëte-variabelen, dossier-variabelen en verschilscores
(venie 1: n=683; versie 2: n=7ll).

onafhankelijke
variabelen

'versie I'
oR b.i.

'versie 2'
oR b.i.

enquëte-variabelen:
werkloos geweest: nee

aandacht voor arbeidsornst: nee

werkdruk: te veel werk
waardering arb.verhoudingen: pos

waardering arbeidsvoorw. : pos

waardering al met al:goed
diagnose overig: ja

dossier-variabelen:
arbeidsleven: < 10jr
fysiek en psychisch: ja
arbi-niveau: l4
brutoloon:<F146
ziekte >5jaar: ja
diagnose hart en vaten: ja

verschil-scores:
duur lich. expositie:>9jr (dos)

duur geest. expositie:>9jr (dos)

niet-commercie: ja (enq)

ploegendienst: nvt (dos)

0.s4 (0.28 - 1.04)

0.35 (0.18 - 0.67)

z.rt (1.13 - 3.94)

0.42 (0.24 - 0.76)
0.s3 (0.28 - l.0l)
0.55 (0.31 - 0.99)
0.34 (0.17 - 0.67)
0.41 (0.20 - 0.81)
2.69 (r.40 - s.l8)
0.4s (0. l8 - l.l 1)

0.0s (0.00 - 0.ss)

2.34 (0.91 - 6.00)
0.4s (0.24 - 0.85)
0.27 (0.10 - 0.77)
0.42 (0.16 - r.l1)

2.98 (t.44 - 6.16)
2.63 (1.r0 - 6.28)
,.:, (0.24 - 0.7s)

2.58

8.33

(1.22 - 5.4s) 2.38
2.17

(1.81 - 38.42) 6.02
0.30

(1.14 - 4.97)
(1.03 - 4.5s)
(1.s4 - 23.s7)
(0.10 - 0.87)

* Bij cursief weergegeven odds ratio's is slechts sprake van een tendens (dat wil
zeggen.05 < p <.10).

Uit deze tabel blijkt dat WAO-ers die hebben aangegeven een arbeidsgebonden

aandoening te hebben, terwijl de beoordelaars van de GMD alleen bij hantering van

de beslisboom (versie l) op basis van de dossiers tot een tegenovergesteld opvatting

zijn gekomen vaker langer dan 10 jaar hadden gewerkt (dossier-variabele) en vaker

volgens de dossiers langer dan 9 jaar zwaaÍ fysiek belastend werk hadden verricht,

tenvijl zij in de enquëte een kortere duur hadden aangegeven (verschilscore).
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Verder werktcn deze WAO-ers vaker in een bedrijf met een niet al te hoge werkdruk
(enquëte-variabele; tendens) en vaker in beroepen waar hooguit een LBO-niveau voor

vereist is (tendens). Ook verdienden zij vaker een hoger bruto dagloon (dossier-

variabelen) en werkten zij vaker, volgens de enquëte, in een niet-commerciële sector

en volgens het dossier juist niet (verschil-score).

Bovengenoemde WAO-ers waren minder tevreden over de arbeidsverhoudingen op het

werk, maar positiever in het algemeen oordeel over het werk (enquëte-variabelen).

Wat betreft aspecten van ziekten blijkt dat deze WAO-ers vaker een tamelijk recente

ziekte hadden en minder vaak (tendens) een diagnose haÍ en vaatziekte (dossier-

variabelen).

Ten aanzien van versie 2 van de arbeidsgebondenheid volgens de dossiers kan

geconstateerd worden dat de WAO-ers die volgens de dossiers een arbeidsgebonden

aandoeningen hebben en volgens de enquëte niet, vaker werkloos zijn geweest voor

het jaar ziektewet (enquëte-variabele) en volgens het dossier ook vaker meer dan 9 jaar

lichamelijk enlof geestelijk zwaar werk hebben verricht en volgens de enquëte 9 jaar

of korter (verschilscores).

Bovendien werkten zij vaker in een bedrijf waar duidelijk aandacht bestond voor de

arbeidsomstandigheden (tendens) en waar minder vaak sprake was van werkdruk
(enqu€te-variabelen). Ook waren zij vaker werkzaam in zowel fysiek als psychisch

belastende beroepen, in beroepen waar hooguit een LBO-niveau voor vereist is en

verdienden vaker een hoger bruto dagloon (dossiervariabelen). Daamaast waren zij,
volgens de enquëte, vaker werkzaam in een niet-commerciële sector en minder vaak,

volgens het dossier, niet werkzaam in ploegendienst (verschilscores).

De betreffende WAO-ers waren ook vaker minder tevreden over de arbeidsverhoudin-

gen en de arbeidsvoorwaarden op het werk, maar positiever in hun algemeen oordeel

over het werk (enquëte-variabelen).

Tenslotte hebben deze WAO-ers minder vaak een overige diagnose, met andere

woorden vaker psychische aancloeningen óf aandoeningen aan het bewegingsapparaat

óf aandoeningen aan hart- en bloedvaten (enquëte-variabele; tendens).

Samenvatting

In dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre de opvatting van de betrokken WAO-ers en

de mening de beoordelaars van de GMD ten aanzien van de arbeidsgebondenheid van
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de ziekte overeenkomen. Daamaast is gekeken hoe deze verschillen verklaard zouden

kunnen worden uit cle beschikbare gegevens (de enquëtegegevens, de dossiergegevens

en de verschilscores).

In de vragenlijst is de betrokken WAO-ers gevraagd naar de mate waarin de ziekte een

gevolg is van het werk dat men eerst deed. Gekozen kon worden uit vier urtwoord-

categoriëen, namelijk: geheel of grotendeels (l), voor een belangrijk deel (2), in

beperkÍe mate (3) en geheel niet (4). In dit hoofdstuk zijn de eerste twee antwoorden

(geheel of grotendeels en in belangrijke mate) bij elkaar genomen en aangeduid als

arbeidsgebonden. De twee overige antwoorden (in beperkte mate en geheel niet) zijn

aangeduid als niet-arbeidsgebonden.

In het dossieronderzoek is bij de indeling van de arbeidsgebondenheid van de ziekte

met twee versies gewerkt. In de eerste versie is de indeling uitsluitend gebaseerd op

de beslisboom (zie hoofdstuk 4). Voor de tweede versie is naast de beslisboom ook

gebruik gemaakt van eventuele aanwijzingen in het rapport van de verzekerings-

geneeskundige over het ontstaan van cle ziekte(n) door arbeidsgebonden oorzaken.

Bij de vergelijking van de indeling van de enquëte en het dossier (versie 1) is

vastgesteld dat:

- 64Vo overeenkomstig is ingedeeld, waarvan:

- 267o arbeidsgebondenheid,

- 387o niet- arbeidsgebonden,

- 367o verschillend is ingedeeld, waarvan:

- 67o volgens dossier arbeidsgebonden en volgens enquëte niet-arbeidsgebonden,

- 307o volgens enquëte arbeidsgebonden en volgens dossier niet-arbeidsgebonden.

Het beeld van de vergelijking bleef vrijwel hetzelfde wanneer gebruik gemaakt werd

van de tweede versie van arbeidsgebondenheid volgens het dossier. Hierbij werd

vastgesteld dat:

- 64Vo overeenkomstig is ingedeeld,'waarvan:

- 27 7o arbeidsgebondenheid,

- 377o niet- arbeidsgebonden,

- 36Vo verschillend is ingedeeld, waarvan:

- yVo volgens dossier arbeidsgebonden en volgens enquëte niet-arbeidsgebonden,

- 29Vo volgens enquëte arbeidsgebonden en volgens dossier niet-arbeidsgebonden.
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Bij de verklaring van de verschillen is apart gekeken naar de 'foutpositieven' en de
' foutnegatieven' .

Uit de multivariate analyses (logistische regressie) bleek dat degenen die in de enquëte
hebben aangegeven een arbeidsgebonden ziekte te hebben, terwijl de beoordelaars van

de GMD op basis van de dossiers tot een tegenovergestelde menirtg zijn gekomen zich
van de overeenkomstig ingedeelden (arbeidsgebonden ofniet-arbeidsgebonden) op de

volgende aspecten onderscheiden:

- ze zijn vaker jonger dan 45-jaar (zowel versie I als 2 van de indeling van het

dossier);

- ze hebben vaker een niet-Nederlandse nationaliteit (zowel versie I als 2);

- ze hebben vaker een lagere opleiding dan MBO (zowel versie I als 2);

- ze hebben vaker aangegeven in hun arbeidsleven periodes gekend te hebben waarin
lichamelijk zwaar werk (tillen, sjouwen etc.) moest worden verricht (zowel versie

I als 2);

- ze waren vaker werkzaam waren in lichtere (zowel versie 1 als 2) of zwaardere

fysiek belastende (buiten) beroepen (alleen versie l);
- ze werkten vaker in deeltijd (zowel versie I als 2);

- ze deden vaker handwerk (alleen versie 2) en hadden vaker functies met zowel
binnen- als buitenwerk (alleen versie 1);

- ze waren minder tevreden over de inhoud van het werk, over de psychische belasting
en over het (binnen)klimaat (alle zowel versie I als 2);

- ze hadden volgens de dossiers minder vaak een tamelijk recente ziekte (zowel versie

I als 2);

- ze hebben vaker een diagnose aandoeningen aan het bewegingsapparaat (alleen versie

2) en minder vaak een overige diagnose (zowel versie I als 2).

Naast de verschillende indeling van cle enquëte en het dossier ten aanzien van de

arbeidsgebondenheid verschilt de informatie van deze WAO-ers in de enquëte en het

dossier ook op de volgende punten:

- het komt vaker voor daÍ zij in de enquëte hebben gemeld korter dan 10 jaar zwaar
fysiek belastend werk te hebben verricht, terwijl volgens de dossiers sprake is van
een langere duur (alleen versie l);

- het komt vaker voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven meer dan 5 jaar in
dienst te zijn bij hun laatste werkgever, terwijl volgens de dossiers het dienstverband
5-jaar of minder heeft geduurd (alleen versie l);
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het komt vaker voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven geen leiding te geven

aan andere werknemers, terwijl zij volgens de dossiers wel een leidinggevende functie

hadden (alleen versie 2);

het komt minder vaak voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven weleens van

werkkring, beroep of functie te zijn veranderd in verband met ziekte en dat zij

volgens het dossier niet eerder einde-wachttijd hebben bereil« (alleen versie 2);

het komt vaker voor dat zij in enquëte hebben aangegeven al eerder last gehad te

hebben van de zielte of aandoening waarvoor zij zijn uitgevallen, terwijl volgens

de dossiers sprake is van een tamelijk recente ziekte (alleen versie l);
het komt vaker voor dat zij in de enquëte relatief veel gezondheidsklachten hebben

opgegeven, terwijl volgens de dossiers sprake is van relatief weinig gezondheids-

klachten (alleen versie 2).

Ten aanzien van degenert die in de enquëte hebben aangegeven geen orbeidsgebonden

ziekte te hebben, terwijl de beoordelears van de GMD op basis van de dossiers v'el

een verband tussen werk en ziekte veronderstellen, bleek uit de multivariate analyses

(logistische regressie) dat zij zich van de overeenkomstig ingedeelden (arbeidsgebonden

of niet-arbeidsgebonden) op de volgende aspecten onderscheiden:

- ze hebben vaker langer dan lO-jaar gewerkt (alleen versie l);
- ze zijn vaker werkloos geweest voor het jaar ziektewet (alleen versie 2);

- ze waren vaker werkzaam in zowel fysiek als psychisch belastende beroepen (alleen

versie 2);

- ze werkten vaker in een bedrijf waar duidelijk aandacht bestond voor de arbeids-

omstandigheden (alleen versie 2);

- ze hadden minder vaak te maken met werkdruk (zowel versie I als 2);

- ze werkten vaker in beroepen waar hooguit een LBO-niveau voor vereist is (zowel

versie I als 2);

- ze verdienden vaker een hoger bruto dagloon (zowel versie I als 2);

- ze waren minder tevreden over de arbeidsverhoudingen (zowel versie I als 2) en de

arbeidsvoorwaarden (alleen versie 2) op het werk, maar positiever in hun oordeel

over het werk in het algemeen (zowel versie I als 2);

- ze hadden vaker een tamelijk recente ziekte (alleen versie l);
- ze hebben minder vaak een diagnose hart en vaatziekte (alleen versie l) en minder

vaak een overige diagnose (alleen versie 2).
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Naast de verschillende indeling van de enqu6te en het dossier ten aanzien van de

arbeidsgebondenheid verschilt de informatie van deze WAO-ers in de enquëte en het

dossier ook op de volgende punten:

- het komt vaker voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven korter dan l0 jaar

zwaaÍ fysiek (zowel versie I als 2) enlof geestelijk (alleen versie 2) belastend werk

te hebben verricht, terwijl volgens de dossiers sprake was van een langere duuq

- het komt vaker voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven in een niet-commerciële

sector te werken, terwijl volgens de dossiers dit niet het geval is (zowel versie I als

2);

- het komt minder vaak voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven in ploegendienst

te werken, terwijl dit volgens de dossiers niet het geval is (alleen versie 2).
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RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE ARBEIDSGEBONDEN.

HEID VAN DE UITVAL

9.1 Vergelijking van de indeling van de enquëte en het dossier

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de opvatting van de betrokken WAO-ers

en de mening van de beoordelaars van de GMD ten aanzien van de arbeidsgebonden-

heid van de uitval overeenkomen. Verder zal worden nagegaan hoe eventuele

verschillen verklaard kunnen worden en wat dat zou kunnen betekenen voor de

schatting van de omvang van de arbeidsgebondenheid van de uitval in de WAO. Hieóij

zal eerst (bivariaat) gekeken worden naar de samenhang van de verschillen met de

enquëte- en de dossiervariabelen.

In tabel g.l en 9.2. zijndeze meningen tegen elkaar afgezet.In tabel 9.1 wordt gebruik

gemaalÍ van de eerste versie van het begrip conditionaliteit uit het dossieronderzoek.

Hierbij is de indeling gebaseerd op de beschikbare informatie in het dossier ten tijde

van einde wachttijd (zie hoofdstuk 4). Tabel 9.2. geeft de indeling volgens de tweede

versie van het begnp conclitionaliteit uit het dossieronderzoek. Voor deze indeling is

uitgegaan van de informatie zoals deze rondom december 1990/januari 1991 in het

dossier aanwezig is.

tabel g.t: Verdeling van de indeling van de arbeidsgebondenheid van de uitval

volgens beoordelaars van de GMD (dossier; versie l) en de wAo-en zelf
(enquëte).

indeling volgens de enquëte:

wel niet

arbeidsgebonden arbeidsgebonden totaal

abs. (perc.) abs. (perc.) abs. (perc.)

indeling volgens het dossier:
- wel arbeidsgebonden
- niet arbeidsgebonden

166 (16.0)

r81 (17.5)
24s (23.7)

443 (42.8)
4tt (39.7)

624 (60.3)

1035 000.0)totaal 347 (33.s) 688 (66.5)
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tabel 9.2: Verdeling van de indeling van de arbeidsgebondenheid van de uitval
volgens beoordelaars van de GMD (dossie[ versie 2) en de wAo-ers zelf
(enquëte).

indeling yolgens de enquéte:
wel niet

arbeidsgebonden arbeidsgebonden totaal
abs. (perc.) abs. (perc.) abs. (perc.)

indeling volgens het dossier:
- wel aóeidsgebonden
- niet arbeidsgebonden

r s8 ( 1s.3)
189 (18.3)

187 (18.1)

501 (48.4)
34s (33.3)

6e0 (66.7)

totaal 347 (33.s) 688 (66.s) 1035 (r00.0)

In de vragenlijst is de betrokken WAO-ers gevraagd of men met aanpassing aan het
eigen werk nog aan het werk zou zijn geweest. Daamaast is gevraagd of men met ander
werk in de situatie waar men toen werkte, met de desbetreffende ziekte had kunnen
blijven doorwerken. Bij beide vragen kon gekozen kon worden uit de antwoord-
categorieën: ( I ) nee, (2) ja. In tabel 9.1 en 9.2 zijn de antwoorclen op de twee vragen
samengevoegd: als men op één van beide vragen 'Ja" antwoordde, wordt dit aangeduid
met arbeidsgebonden uitval. De overige antwoorden, in casu als men op beide vragen
"neen" antwoordde, zijn aangeduid als niet-arbeidsgebonden.

Uit de tabellen kan worden opgemaakt dat ongeveer 607o van de WAO-ers in de beide
deelonderzoekingen overeenkomstig is ingedeeld. Bij ongeveer l\vo vut de wAo-en
heeft de overeenstemming betrekking op de arbeidsgebondenheid (cel A)" en bij bijna
45Va op de niet-arbeidsgebondenheid van uitval (cel D).
De verschillen in indeling hebben in tamelijk gelijke mare berrekking op wAo-ers:

. 
Zoals in hoofdstuk 7 is aangegeven zijn de cellen van tabel 9.1 en 9.2 met letters
aangeduid. Cel A heeft betrekking op degenen waarbij zowel volgens de enquëte als
volgens het dossier de uitval aóeidsgebonden is. Cel B betreft degenen waarbij de
uitval volgens de enquëte niet arbeidsgebonden is en volgens het dossier wel. Cel
C betreft degenen waarvan de uitval volgens de enquéte wel arbeidsgebonden is en
volgens het dossier niet. Cel D tenslotte betreft degenen waarvan de uitval volgens
de enquéte en het dossier niefarbeidsgebonden is.
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die zelf hebben aangegeven een arbeidsgebonden uitval te hebben terwijl de

beoordelaars van de GMD op basis van de dossiers tot een tegenovergesteld

opvatting zijn gekomen (cel C). Dit geldt voor bijna l87o van de WAO-ers.

bij de overige WAO-ers (lïVo tot 24Vo) geldt het omgekeerde. In deze groep is

de betrokkene zelf van mening dat de uitval niet-aöeidsgebonden is terwijl de

beoordelaars van de GMD wel een arbeidsgebonden component hebhn veronder-

steld (cel B).

We zullen nu nagaan in hoeverre de verschillen verklaard kunnen worden uit de

beschikbare gegevens, dat wil zeggen de enqu6tegegevens, de dossiergegevens en de

verschilscores (zie hoofdstuk 7). Zoals in paragraaf 7.3 is aangegeven kunnen bij de

analyses ter verklaring van de verschillen in indeling tussen de enquéte en het dossier

drie stappen worden onderscheiden:

1. In eerste instantie zal worden nagegaan welke enquëtevariabelen, dossiervariabelen

en verschilscores (bivariaat) samenhangen met de verschillen.

2. Per type variabelen (enquëtevariabelen, dossiervariabelen en verschilscores) zal

vervolgens worden nagegaan welke (multivariaat) samenhangen met de verschillen.

3. Tenslotte zullen de significante enquëtevariabelen, dossiervariabelen en verschilscores

in één multivariaat model worden samengenomen ter verklaring van de verschillen

in indeling tussen de enquëte en het dossier.

De analyses zullen voor de 'foutpositieven' en 'foutnegatieven' apart worden behandeld.

In paragraaf 9.2 zal eerst worden ingegaan op degenen die in de enquëte een

arbeidsgebonden uitval hebben gemeld en waar de beoordelaars van de GMD van

mening waren dat de uitval niet arbeidsgebonden was (cel C). In de analyses is deze

groep steeds vergeleken met degenen waarbij wel overeenstemming was over de

indeling (cel A en D). Dat wil zeggen dat degenen die zelf van mening waren dat de

uiwal niet arbeidsgebonden was terwijl de beoordelaars van de GMD wel een

arbeidsgebonden uitval veronderstelden (cel B), in deze analyses buiten beschouwing

blijven. Deze groep komt aan de orde in paragraaf 9.3. Ook zij zullen worden

vergeleken met degenen waarbij wel overeenstemming was met betrekking tot de

indeling (cel A en D). Bij deze analyses blijven degenen die in de enquëte een

arbeidsgebonden uitval hebben gemeld en waar de beoordelaars van de GMD van

mening waren dat de uitval niet arbeidsgebonden was (cel C) buiten beschouwing.
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9.2 De verklaring van de verschillen tussen de indeling van de enquëte

(wel arbeidsgebonden) en het dossier (niet-arbeidsgebonden) met

betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de uitval

9.2.1 De enquëtegegevens als verklaring van de verschillen

In tabel 9.3 worden de resultaten van de analyses met de enquétegegevens als

onaftrankelijke variabelen weergegeven. Ook hier zijn twee versies voor de arbeids-

gebondenheid van de uitval onderscheiden: namelijk op basis van de dossierinformatie

ten tijde van het einde van de wachttijd (versie 1) respectievelijk op basis van die ten

tijde van december I 99O/januari 199 I (versie 2). In de tabel zijn voor de onafhankelijke

variabelen de relatieve risico's berekend. Zo kan worden bekeken welke variabelen de

verschillen verklaren. Tussen haakjes wordt telken s het 957o betrouwbaarheidsinterval

(b.i.) weergegeven.

Een voorbeeld kan een en ander verduidelijken. In tabel 9.3 is bij de variabele leeftijd

in de kolom versie 1 een relatief risico vermeld van 1.15. Dit betekent dat het verschil

in indeling (enquete: arbeidsgebonden; dossier: niet) 1.15 keer zo vaak voorkomt onder

de in dit onderzoek betrokken WAO-ers jonger dan 45-jaar, dan onder degenen van

45 jaar en ouder. Dit is berekend door het percentage jongeren dat verkeerd is ingedeeld

te delen door het percentage ouderen dat verkeerd is ingedeeld. Daamaast is een 95Vo

betrouwbaarheidsinterval vermeld. Als de ondergrens van het interval groter is dan 1.00

of de bovengrens kleiner dan 1.00, is sprake van significante verschillen. Deze zijn in

de tabel onderstreept. In het voorbeeld van de variabele leeftijd is een betrouwbaar-

heidsinterval vermeldt van 0.90 - 1.50. Dit betekent dat het aangegeven verschil tussen

jongeren en ouderen niet significant is, hetgeen wil zeggen dat de kans dat het

gevonden verschil tussen ouderen en jongeren op toeval berust groter is dan 5Vo. Het

relatief risico heeft betrekking op het gevonden verschil in de onderzoekspopulatie. Het

betrouwbaarheidsinterval geeft aan in welke mate dit een goede schatting is voor de

gehele populatie.
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tabel 9.3: Relatieve risico's * (bivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden uitval
cel c (enquëte: arbeidsgebonden; dossier: niet) en betrouwbaarheidsin-
tervallen voor de enquëtevariabelen (versie 1: n=739-797; versie 2:
n=781-841).

onafhankelijke
variabelen

'versie I' versie 2'
b.i.b.i.RR RR

persoonskenmerken:
geslacht: man
leeftijd: < 45 jaar

burg.staat: niet samenw.
nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
arbeidsleven: <1Ojr
lich. expositie: nvt
geest. expositie: nvt
werkloos geweest: nee

aantal werkgevers: I
veranderd van werk of
beroep ivm ziekte: ja

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
omvang bedrijf: < 100

bedrijfsarts: afwezig
econ. situatie: goed

aandacht voor
arbeidsomst: nee

werkdruk: te veel werk
leidinggevend: nee

vereiste vooropl.: < MBO
nachtdienst: nee

ploegendiensL nee

alleen binnen: ja
alleen buiten: nee

werktijd: deeltijd
verandering op werk: ja
negatief effect: nee

positief effect: nee

0.91
l.16
7.28
1.02
0.91

1.03

1.06
0.72
0.78
0.76

1.36

1.03

1.01

1.04

2.08
1.44
1.1I
0.78
r.00
1.10
1.06

0.98
1.07
1.37

0.73
0.76

1.09
1.30
l.4l
0.94
0.78

l.l I
0.88
0.74
0.75
0.63

1.36

0.98
0.88
0.94

l 5t
1.31

1.01

0.68
0.86
0.93
1.03
0.79
1.00
1.53
0.72
0.83

(0.71 - 1.18)
(0.90 - r.50)
(0.97 - 1.68)
(0.70 - 1.49)
(0.68 - 1.22)

(0.74 - 1.43)
(0.82 - 1.39)
(0.ss - 0.9s)
(0.59 - 1.02)
(0.s9 - 0.98)

(0.97 - 1.93)

(0.7e - 1.33)
(0.78 - 1.32)
(0.78 - 1.38)

0.58 - 2.74\
(1.12 - 1.85)
(0.82 - r.s0)
(0.54 - 1.13)
(0.74 - 1.33)
(0.75 - l.6l)
(0.80 - 1.39)
(0.67 - 1.44)
(0.80 - 1.43)
(1.07 - 1.77\
(0.56 - 0.94)
(0.53 - 1.10)

(0.u - 1.42)
(1.01 - 1.67)
(1.08 - r.84)
(0.& - 1.37)
(0.s9 - 1.03)

(0.79 - 1.54)
(0.67 - t.t7)
(0.s6 - 0.97)
(0.57 - 0.98)
(0.49 - 0.8r)

(0.98 - r.e0)

(0.76 - 1.26)
(0.68 - 1.14)
(0.72 - 1.24)

(l.16 - 1.96)

0.02 - 1.68)
(0.76 - 1.34)
(0.48 - 0.97)
(0.6s - 1.13)
(0.66 - l.3l)
(0.79 - 1.35)
(0.s6 - 1.12)
(0.74 - t.3s)
(1.18 - 1;97)
(0.56 - 0.93)
(0.57 - 1.22)
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vervolq tabel 9.3

onafhankelijke
variabelen

'versie I' 'versie 2'
RR b.i.RRb.i.

meningen over het
laatste werk:
arbeidsinhoud: pos

fysieke belasting: pos

psych. belasting: pos
(binnen)klimaat: pos

werkorganisatie: pos

arb.verhoudingen: pos

arbeidsvoorw.: pos

al met al:goed

ziekte:
ziekÍe recent: ja
voeg: meer dan 5 klachten
diagnose psychisch: ja
diagnose hart/vaat: ja
diagnose bewap: ja
diagnose overig: ja

sector/beroep:
agrarisch bouw: ja
industrie: ja
commercie l: ja
commercie 2: ja
niet-commercie: ja
zwaarder psychisch: ja
lichter psychisch: ja
fysiek en psychisch: ja
lichter fysiek: ja
zwaarder fysiek binnen: ja
zwaarder fysiek buiten: ja

o.67
0.97
0.83
0.99
0.67
0.51
0.54
0.54

0.99
0.99
1.44
0.67
0.8s
0.89

0.8s
t.t7
0.93
0.69
1.26
r.t3
t.t4
t.?3
0.99
1.08
0.78

0.69
0.87
0.86
0.84
0.61
0.56
0.41
0.49

0.90
0.99
1.50
0.84
0.78
0.91

l.0l
0.99
1.05

0.62
t.t7
0.93
1.08
1.18
0.80
Lr3
0.92

(0.51 - 0.87)
(0.76 - t.zs)
(0.6s - 1.07)
(0.77 - 1.28)
(0.52 - 0.86)
(0.38 - 0.67)
(0.41 - 0.70')
(0.41 - 0.73)

(0.75 - l.3l)
(0.17 - 1.27)
(r.ll - 1.86)
(0.37 - l.l9)
(0.66 - 1.10)
(0.60 - 1.31)

(0.s7 - 1.21)
(0.90 - 1.53)
(0.7r - 1.23)
(0.35 - 1.37)
(0.93 - l.7l)
(0.69 - 1.85)
(0.80 - 1.64)
(0.87 - 1.73)
(0.73 - 1.34)
(0.82 - r.43)
(0.s6 - 1.08)

(0.53 - 0.89)
(0.67 - l.1l)
(0.67 - l.l0)
(0.65 - 1.08)
(0.47 - 0.78)
(0.43 - 0.73)
(0.31 - 0.54)
(0.37 - 0.65)

(0.68 - l.l9)
(0.77 - 1.27)
(1.15 - 1.94)
(0.s2 - l.3s)
(0.6r - 1.01)
(0.62 - 1.35)

(0.71 - t.M)
(0.75 - 1.30)
(0.81 - 1.38)
(0.31 - 1.25)
(0.85 - 1.60)
(0.s2 - 1.65)
(0.74 - 1.s6)
(0.84 - 1.66)
(0.s8 - 1.ll)
(0.86 - 1.48)
(0.67 - t.zs)

* De significante verbanden (p < .05) zijn in de tabel onderstreept.

Uit tabel 9.3 kan worden opgemaakt dat het verschil in indeling tussen de enquëte en

de dossiers waar het de enquëtevariabelen betreft vooral blijkt samen te hangen met
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het arbeidsverleden, de feitelijke kenmerken van het laatste werk, meningen over het
laatste werk en in geringe mate met de ziekte of diagnose. Persoonskenmerken en de
sector of het beroep waarin men werkzaam was spelen geen rol. Bovendien blijken er
slechts marginale verschillen tussen de twee versies van arbeidsgebondenheid volgens
de dossiers.

WAO-en die hebben aangegeven dat de uitval arbeidsgebonden was terwijl de
beoordelaars van de GMD op basis van de dossiers tot een tegenovergesteld oordeel
zijn gekomen, hebben vaker in hun arbeidsleven periodes gekend waarin geestelijk
zwaaÍ werk moest worden gedaan, zijn vaker jaar werkloos geweest (alleen bij versie
2) en hebben vaker meer dan één werkgever gehad, voordat zij langdurig uitvielen.
Wat betreft de feitelijke kenmerken van het laatste werk blijkt het volgende. Deze
WAO-ers werkten vaker in een bedrijf dat minder aandacht had voor de aóeids-
ornstandigheden, waar vaker meer werk was clan men aankon. Zij werkten vaker in een
functie waar een MBO-niveau of hoger voor vereist is. Daamaast is er bij deze WAO-
ers vaker sprake van veranderingen op het werk, en wel vaker verancleringen met
negatieve gevolgen of effecten.

De betreffende WAO-ers waren in hun mening over het werk op veel aspecten van het
werk (arbeidsinhoud, werkorganisatie, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden) minder
tevreden dan degenen die in enquéte en dossier overeenkomstig zijn ingedeeld. Ook
ten aanzien van het algemeen slotoordeel over cle tevredenheid over het werk zijn zij
negatiever.

wAo-en die, anders dan de beoorctelaars van de GMD, van mening waren dat hun
uiwal aóeidsgebonden was, hebben vaker een psychische ziekte.
Opvallend is dat de desbetreffende groep WAO-ers niet duiclelijk is aan te treffen in
een of meerdere economische sectoren, noch zich laat onclerscheiclen door de soort
belasting van het werk.

In tabel 9.4 zijn de resultaten van de multivariate analyses met de enquétevariabelen
als onaftrankelijke variabelen weergegeven.
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tabel 9.4: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden uitval, cel

c (enquéte: aóeidsgebonden; dossier: niet) en betrouwbaarheidsintervallen

voor de enquëtevariabelen (versie l: n=790; versie 2: n=848)'

onafhankelijke
variabelen

'versie I' versie 2'

OR b.i.b.i. OR

arbeidsverleden:
aantal werkgevers: 1

feitelijke kenmerken van

het laatste werk:
aandacht voor
arbeidsomst: nee 2.12

vereiste vooropl.: < mbo

verandering op het werk: ja

meningen over het
laatste werk:
arbeidsvoorw.: pos

al met al: goed
0.66
0.66

0.60 (0.50 - 0.71)

(1.73 - 2.60)

(0.54 - 0.81)
(0.54 - 0.82)

(0.46 - 0.79)
(1.13 - 1.65)

(0.36 - 0.54)
(0.48 - 0.72)

0.61
I .37

0.44
0.59

* Bij de cursief weergegeven odds

(.0s<p<.10).
ratio's is slechts sprake van een tendens

Het beeld van de multivariate analyse (tabel 9.4) wijkt enigszins af van dat van de

bivariate analyse (tabel 9.3). Respondenten die zelf aangeven dat de uitval arbeids-

gebonden is terwijl dit volgens de dossieranalyse niet het geval is, worden in de

multivariate analyse gekenmerkt door verschillen op een beperkt aantal variabelen.

Hierbij hebben alle van belang zijnde variabelen betrekking op aspecten van de arbeid

die men heeft uitgeoefend (arbeidsverleden, feitelijke kenmerken laatste werk, meningen

over het werk).

Deze groep respondenten heeft vaker bij meer dan één werkgever gewerkt (alleen bij

versie Z). Zij hebben vaker bij een bedrijf gewerkt waar geen duidelijke aandacht aan

de arbeidsomstancligheden werd besteed (alleen bij versie 1) en in een functie waar de

vereiste opleiding op MBO-niveau of hoger ligt (alleen bij versie 2, een tendens). In

het werk hebben zich naar hun mening vaker belangrijke veranderingen plaatsgevonden

(alleen bij versie 2, een tendens). Wel is heel duidelijk is dat deze respondenten
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klachten hebben over de arbeidsvoorwaarden en

werk (bij versie I en versie 2).

al met al niet positief zijn over het

9.2.2 De dossierqegevens als verklaring van de verschillen

De resultaten van de bivariate analyses met de dossiergegevens als onaÍhankelijke

variabelen staan in tabel 9.5. Opvallend is dat de verschillen in de mening over de

arbeidsgebonden uitval volgens de enquëte (wel) met die volgens de dossierinformatie

(niet) ten tijde van het einde van de wachttijd (versie l) respectievelijk ten tijde van

december 1990/januari 1991 (versie 2), een minder homogeen beeld geven indien deze

gerelateerd worden aan de dossiergegevens dan het geval was bij de analyse met de

enquëtegegevens als onaftrankelijke variabelen (tabel 9.3 ).

De penoonskenmerken spelen nu, naast een aantal aspecten van het arbeidsverleden

en van de feitelijke kenmerken van het laatste werk, een bescheiden rol. WAO-ers die

hebben aangegeven dat de uitval arbeidsgebonden was terwijl de beoordelaars van de

GMD op basis van de dossiers tot een tegenovergesteld oordeel zijn gekomen, zijn wat

vaker jonger dan 45 jaar (alleen bij versie l, een tendens) en zijn vaker alleen wonend

(alleen bij versie 2). Wat betreft hun arbeidsverleden zijn zij minder vaak werkloos

geweest en hebben in het verleden wat vaker meer dan 9 jaar gewerkt in functies

waarin zowel psychische als fysieke belasting voorkwam (beide alleen bij versie 2).

Deze groep heeft in het laatste werk vaker lichter psychisch belastende arbeid

uitgeoefend (alleen bij versie l). Verder is er ook sprake van dat personen die in
tegenstelling tot de GMD zeggen dat hun uitval arbeidsgebonden is vaker in ploegen-

dienst hebben gewerkt (alleen versie 2). De aspecten met betrekking tot de ziekte spelen

geen rol volgens de bivariate analyse.

De bivariate analyseresultaten geven de indruk dat voor wat betreft de relatie met de

onaftrankelijke variabelen uit de dossiers, er sprake is van twee groepen:

- een groep die relatief jong is en in het laatste werk lichter psychisch belastend

arbeid heeft gedaan (versie 1)

- een groep die bestaat uit mensen die vaker alleen wonen, vaker minder dan 4 jaar

werkloos zijn geweest, wat vaker in het verleden langer dan 9 jaar hebben

gewerkt in zowel geestelijk als lichamelijk belastende arbeid en ook wat vaker

in ploegendienst hebben gewerkt (versie 2).
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tabel 9.5: Relatieve risico's * (bivariaat) met htrekking tot arbeidsgebonden uitval
cel c (enquëte: arbeidsgebonden; dossier: niet) en betrouwbaarheidsin-

tervallen voor de dossiervariabelen (versie l: n=582-797; versie 2:

n=614-841).

onafhankelijke
variabelen

versie I' versie 2'
RR b.i.b.i. RR

persoonskenmerken:
geslacht: man
leeftijd: < 45 jaar

burg.staat: niet samenw.
nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
arbeidsleven: <lOjr
perioden zonder werk: <4jr
lich. expositie: nvt
geest. expositie: nvt
duur lich. expositie:>9jr
duur geest. expositie:>9jr
duur expositie beide:>9jr
aantal werkgevers: I

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
agrarischöouw: ja
industrie: ja
commercie l: ja
commercie 2: ja
niet-commercie: ja
zwaarder psychisch: ja
lichter psychisch: ja
fysiek en psychisch: ja
lichter fysiek: ja
zwaarder fysiek binnen: ja
zwaarder fysiek buiten: ja
dienstjaren:>5 jaar
handaóeid:nvt
geestelijke arbeid:nvt
leidinggevend: nee

0.98
l.3l
t.t2
1.20
0.78

0.84
l.l3
1.08

0.97
0.93
t.t]
1.18
0.71

0.95
t.o2
l.1l
0.97
0.86
1.05
1.44
1.04
0.87
1.06

0.77
0.90
1.11

0.96
0.74

t.l6
1.26
r.42
r.25
0.75

0.83
t.@
1.19
1.08

0.96
1.03

t.4l
1.05

1.04
0.99
0.98
l.0l
l.0l
0.87
1.01

1.22
0.81
l.l0
1.01

0.88
1.08
1.01

0.77

(0.76 - 1.26)
(1.00 - l.7l)
(0.8s - 1.46)
(0.75 - l.e3)
(0.s7 - 1.06)

(0.60 - l.17)
(0.78 - 1.62)
(0.83 - r.4l)
(0.71 - 1.31)
(0.71 - r.?t)
(0.84 - 1.63)
(0.81 - 1.73)
(0.50 - 1.00)

(0.64 - 1.40)
(0.78 - 1.34)
(0.85 - l.4s)
(0.s6 - 1.69)
(0.60 - 1.22)
(0.71 - 1.54)
(1.05 - 1.97)
(0.70 - 1.54)
(0.63 - 1.21)
(0.79 - 1.43)
(0.55 - 1.09)
(0.70 - l.17)
(0.86 - 1.43)
(0.72 - 1.28)
(0.s3 - l.o3)

(0.89 - l.so)
(0.97 - 1.62)
0.10 - 1.84)
(0.76 - 2.05)
(0.s5 - r.01)

(0.59 - l.l8)
(1.07 - 2.51)
(0.92 - t.s4)
(0.79 - 1.49)
(o.74 - 1.24)
(0.73 - l.4s)
(1.00 - 2.00)
(o.77 - t.4r)

(0.72 - t.5t)
(o.1s - 1.29)
(0.7s - 1.29)
(0.60 - 1.69)
(0.73 - 1.40)
(0.57 - 1.34)
(0.7s - l.s3)
(0.8s - 1.76)
(0.s8 - l.14)
(0.83 - 1.47)
(o.74 - 1.37)
(0.68 - 1.14)
(0.84 - 1.39)
(0.75 - 1.36)
(0.56 - r.07)
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vervole tabel 9.5

onaftrankelijke
variabelen

'versie I'
RR b.i.

versie 2'
RR b.i.

arbi-niveau: 1-4
ploegendienst: nvt
nachtdienst: nvt
alleen binnen: ja
alleen buiten: nee
contract onbepaalde tijd: ja
werktijd: deeltijd
brutoloon:< /146

ziekte:
groep-1 melding: ja
eerder ew bereilC: ja
ziekte recent: ja
ziekte>5jaar:ja
voeg: meer dan 3 klachten
ziekÍe door prive: ja
diagnose psychisch: ja
diagnose hart/vaat: ja
diagnose bewap: ja
diagnose overig: ja

1.0r
0.84
1.34
0.92
0.81
0.71
1.03

1.05

1.06

0.84
0.93
0.68
l.l8
1.15

1.50
0.74
0.76
0.89

0.96
0.70
0.79
0.85
0.78
0.98
1.06
1.07

1.02
1.39
0.95
0.75
r.32
1.07
1.39
0.96
0.66
0.99

(0.69 - 1.49)
(0.60 - r.19)
(0.75 - 2.38)
(0.66 - 1.27)
(0.s4 - r.22)
(0.50 - 1.03)
(0.78 - 1.37)
(0.8r - 1.36)

(0.82 - 1.36)
(0.55 - r.28)
(0.72 - t.22)
(0.4s - 1.03)
(0.91 - r.s3)
(0.84 - 1.57)
(1.17 - 1.92)
(0.47 - 1.16)
(0.s8 - 1.00)
(0.68 - 1.17)

(0.66 - r.38)
(0.51 - 0.96)
(0.51 - 1.23)
(0.62 - t.t7)
(0.53 - l.ls)
(0.64 - 1.50)
(0.79 - t.4t)
(0.83 - r.38)

(0.80 - 1.32)
(0.99 - l.e6)
(o.74 - 1.24)
(0.51 - 1.09)
(1.02 - 1.72)
(0.76 - l.sl)
(1.08 - 1.78)
(0.6s - 1.40)
(0.5r - 0.86)
(0.76 - 1.29)

* De significante verbanden (p < .05) zijn in de tabel onderstreept.

In tabel 9.6zijn de resultaten van de multivariate analyses met de dossiervariabelen

als onaftrankelijke variabelen weergegeven.

Geconstateerd kan worden dat respondenten die zelf aangeven dat de uitval
arbeidsgebonden is terwijl dit volgens de beoordelaars van de GMD niet het geval is,

gekenmerkt worden door verschillen op een beperkt aantal dossiervariabelen.

Op basis van de beoordeling aan de hand van de dossierinformatie ten tijde van einde
wachttijd (versie 1) zijn de desbetreffende respondenten vaker jonger dan 45 jaar,

hebben vaker 10 jaar of meer gewerkt (een tendens), en wel in lichter psychisch werk.

Voor wat de ziekte-aspecten betreft geldt dat zij vaker een ziekte hebben die enerzijds
niet recent is (een tendens), maar die anderzijds ook vaker korter dan 5 jaar geleden

is ontstaan, waarbij vaker sprake is van een psychische ziekte.
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tabel 9.6: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden uitval, cel

c (enquëte: arbeidsgebonden; dossier: niet) en betrouwbaarheidsintervallen

voor de dossiervariabelen (versie 1: n=790; versie 2: n=848).

onaÍhankelijke
variabelen

versie l' versie 2'

OR b.i.b.i. OR

persoonskenmerken:
leeftijd: < 45 jaar 1.54

burg. staat: niet samenw

arbeidsverleden:
arbeidsleven: < l0jr 0.61
perioden zonder werk: < 4jr -

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
lichter psychisch: ja 1.54
ploegendienst: nvt

ziekte:
eerder ew bereikt: ja
ziekte recent: ja
zielÍe>5jaar:ja
diagnose psychisch: ja
diagnose bewap: ja

0":6s

0.44
1.67

(r.29 - l.8s)

(0.47 - 0.79)

(r.zt - 1.97)

(0.s6 - 0.85)
(0.33 - 0.60)
(1.40 - 1.99)

(1.32 - 1.94)

(0.47 - 0.81)
(1.M - 2.43)

(0.s1 - 0.82)

(1.4s - 2.4r)

(0.46 - 0.76)

(0.s6 - 0.79)

1.60

0.62
1.87

0.65

1.87

0.59

o.oo

Bij de cursief weergegeven odds ratio's is slechts sprake van een tendens

(.05<p<.10).

De groep die aangeeft dat de uitval arbeidsgebonden is, maar waarbij op basis van de

dossierinformatie ten tijde van december 1990/januari 1991 (het moment van de

enquëte) de uitval niet-arbeidsgebonden is laat zich op basis van de multivariate analyse

met behulp van de dossiergegevens als volgt aanduíden. Zij zijn vaker niet-samen-

wonend, hebben (eveneens als bij versie I ) vaker l0 jaar of meer gewerkt en zijn vaker

minder dan 4 jaar zonder werk geweest. Er was bovendien bij hen wat vaker sprake

van dat zij in ploegendienst hebben gewerkt (een tendens). Voor wat de ziekte-aspecten

betreft geldt dat zij vaker vroeger een keer einde wachttijd hebben bereikt, de zielÍe

korter dan 5 jaar geleden hebben gel«egen en dat zij vaker een andere ziekte dan een

ziekte van het bewegingsapparaat hebben.
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Opvallend is dat in de multivariate analyse de ziekte-aspecten een meer belangrijke rol

spelen dan bij de bivariate analyse, waar deze aspecten geen rol spelen.

9.2.3 De verschilscores als verklaring van de verschillen

In tabel 9.7 zijn de resultaten van de analyses met de verschilscores als onafhankelijke

variabelen weergegeven voor het verschil tussen de mening van de respondenten (wel

arbeidsgebonden) met wederom de twee versies van de arbeidsgebondenheid van de

uitval (niet-arbeidsgebonden), namelijk op basis van de dossierinformatie ten tijde van

einde wachttijd (versie l) respectievelijk op basis van de dossierinformatie rond

december 199O/januari 199 l.
Achter de onafhankelijke variabelen staat steeds aangeduid waar de verschilscores

betrekking op hebben; een voorbeeld kan dit verduidelijken.

De eerste onaftrankelijke variabele in tabel 9.7 duidt de burgerlijke staat aan, waaÍrnee

de niet-samenwonenden worden vergeleken met de samenwonenden. Echter, achter de

eente variant is met "dossier" aangeduid, dat het hier de groep respondenten betreft

die niet-samenwonen volgens de dossierinformatie, maar wel volgens de enquëte-

gegevens; deze groep wordt vergeleken met de resterende groep. Deze laatste groep

bestaat met name uit personen waarover het dossier en de enquëte dezelfde informatie

geven over het (al dan niet) samenwonen.

Analoog wordt met de toevoeging "enqu6te" aangeduid dat het hier de groep WAO-ers

betreft die niet-samenwonen volgens de enquëte maar wel volgens de dossierinformatie;

deze groep wordt opnieuw vergeleken met de resterende groep 'vl/aarover de enquëte-

gegevens en de dossierinformatie hetzelfde luiden.

In termen van de algemene tabel in hoofdstuk 7 (paragraaf 7 .3.1), maar nu voor de

onaftrankelijke variabelen, is in het voorbeeld de ja-categorie in die tabel gelijk aan

"niet-samenwonen" en duidt "dossier" cel B aan (dossier = ja; enquéte=neen) ten

opzichte van alle overige cellen (A, C en D tezamen) en "enquëte" cel C (enquëte =ja;

dossier = n€en) ten opzichte van allë overige cellen (A, B en D tezamen). Na deze

uitleg wordt ingegaan op de resultaten in tabel9.7.
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tabel 9.7: Relatieve risico's * (bivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden uitval
cel c (enquéte: arbeidsgebonden; dossier: niet) en betrouwbaarheidsin-
tervallen voor de verschilscores (versie l: n=797; versie 2: n=841).

onafhankelijke
variabelen

'versie I'
RR b.i.

'versie 2'
RR b.i.

persoonskenmerken:
burg.staat: niet-samenw (dossier)
burg.staat: niet-samenw (enquëte)
nationaliteit: NL (dos)

nationaliteit: NL (enq)

opleiding: < MBO (dos)

opleiding: < MBO (enq)

arbeidsverleden:
arbeidsleven: <1Ojr (dos)

arbeidsleven: <lOjr (enq)
perioden zonder werk: <4jr (dos)
perioden zonder werk: geen (enq)

lich. expositie: nvt (dos)

lich. expositie: nvt (enq)
geest. expositie: nvt (dos)
geest. expositie: nvt (enq)

duur lich. expositie:>9jr (dos)

duur lich. expositie:>9jr (enq)

duur geest. expositie:>9jr (dos)

duur geest. expositie:>9jr (enq)

duur expositie beide:>9jr (dos)

duur expositie beide:>9jr (enq)

aantal werkgevers: I (dos)

aantal werkgevers: 1 (enq)

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
agrariscffiouw:ja (dos)

agrarisch/bouw: ja (enq)

industrie: ja (dos)

industrie: ja (enq)

commercie 1: ja (dos)

commercie 1: ja (enq)

commercie 2: ja (dos)

commercie 2: ja (enq)

0.84 (0.53 - 1.33)
1.18 (0.70 - 2.01)
r.t7 (0.6s - 2.n)
0.71 (0.rs - 4.70)
0.79 (0.40 - 1.s7)
1.24 (0.71 - 2.16)

0.93 (0.s3 - r.62)
2.34 0.22 - 4.49)
1.34 (0.99 - 1.80)
0.82 (0.s4 - 1.24)
r.20 (0.88 - 1.62)
t.zt (0.83 - 1.76)
1.35 (1.05 - 1.73)
0.99 (0.s9 - 1.65)
1.29 (0.89 - r.85)
r.23 (0.89 - 1.71)
r.45 (0.99 - 2.1?)
r.26 (0.94 - 1.68)
1.ll (o.71 - 1.76)
0.93 (0.63 - 1.37)

0.78 (0.37 - t.e)
0.99 (0.73 - r.3s)

0.61 (0.22 - 1.74)
0.37 (O.il - 1.23)
0.6s (0.38 - 1.12)
0.98 (0.59 - 1.63)

0.96 (0.61 - 1.52)

0.46 (0.23 - 0.93)
1.33 (0.59 - 3.02)
0.32 (0.(X - 2.56)

t.t4 (0.77 - 1.70)
1.09 (0.60 - 1.98)
1.63 (0.99 - 2.67)
0.83 (0.14 - 4.98)
0.99 (0.5s - 1.80)
r.t4 (0.66 - r.96)

0.69 (0.35 - 1.35)
l.ll (0.27 - 4.5s)
1.37 (1.02 - 1.85)
0.s8 (0.3s - 0.94)
1.50 (r.14 - 1.99)
l.0l (0.65 - l.s7)
1.23 (0.96 - 1.58)
0.61 (0.32 - 1.17)
r.28 (0.89 - r.84)
t.zt (0.87 - 1.67)
r.26 (0.84 - 1.90)
1.2.6 (0.9s - 1.67)
1.34 (0.89 - 2.03)
1.08 (0.76 - t.s2)
1.44 (0.86 - 2.43)
0.78 (0.56 - 1.07)

0.78 (O.28 - 2.16)
0.82 (0.41 - 1.64)
1.08 (0.71 - 1.63)
1.13 (0.70 - l.8r)
0.79 (0.48 - l.3l)
0.96 (0.59 - 1.s7)

z.tt 0.15 - 3.89)
o.42 (0.0s - 3.33)
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vervols tabel 9.7

onaftankelijke
variabelen

'versie I'
RR b.i.

'versie 2'
RR b.i.

niet-commercie: ja (dos)

niet-commercie: ja (enq)
zwaarder psychisch: ja (dos)

zwaarder psychisch: ja (enq)

lichter psychisch: ja (dos)
lichter psychisch: ja (enq)
fysiek en psychisch: ja (dos)
fysiek en psychisch: ja (enq)

lichter fysiek: ja (dos)

lichter fysiek ja (enq)
zwaarder fysiek binnen: ja (dos)

zwaarder fysiek binnen: ja (enq)

zwaarder fysiek buiten: ja (dos)
zwaarder fysiek buiten: ja (enq)

dienstjaren:>5 jaar (dos)

dienstjaren:>5 jaar (enq)
leidinggevend: nee (dos)
leidinggevend: nee (enq)
arbi-niveau: l-4 (dos)

arbi-niveau: 1-4 (enq)
ploegendienst: nvt (dos)
ploegendienst: nvt (enq)
nachtdienst: nvt (dos)
nachtdienst: nvt (enq)

alleen binnen: ja (dos)
alleen binnen: ja (enq)
alleen buiten: nee (dos)

alleen buiten: nee (enq)
werktijd: deeltijd (dos)

werktijd: deeltijd (enq)

ziekte:
eerder e.w. bereilc: ja (dos)
werkwissel ivm ziekte: ja (enq)
zielÍe recent: ja (dos)

ziekte recent: ja (enq)

0.47 (0.14 - 1.53)
3.06 (2.17 - 4.32).
t.o5 (0.66 - 1.68)
1.33 (0.62 - 2.84)
t .71 ( 1.05 - 2.80)
0.s9 (0.19 - 1.82)
0.73 (0.30 - 1.83)
1.32 (0.79 - 2.18)
0.50 (0.18 - l.4l)
1.06 (0.62 - 1.81)
0.9s (0.s1 - 1.77)
1.03 (0.67 - 1.58)
l.l0 (0.6s - l.8s)
1.06 (0.66 - 1.69)
1.03 (0.40 - 2.66)
r.3l (0.85 - 2.02)
0.68 (0.45 - 1.03)
1.08 (0.49 - 2.3s)
t.tz (0.55 - 2.28)
0.97 (0.s7 - t.e)
0.9s (0.65 - r.39)
r.78 (0.89 - 3.54)
1.24 (0.82 - 1.88)
1.91 (0.89 - 4.12)
0.88 (0.61 - 1.26)
1.48 (0.68 - 3.24)
0.76 (0.42 - 1.37)
0.97 (0.43 - 2.19)
r.07 (0.6s - 1.77)
1.06 (0.60 - 1.86)

0.87 (0.s4 - r.40)
1.50 (r.04 - 2.16)
1.07 (0.81 - 1.39)
r.27 (0.79 - 2.06)

r.07 (0.55 - 2.09)
2.06 fi.24 - 3.42\
0.96 (0.s8 - l.s7)
1.34 (0.62. - 2.91)
l.l3 (0.60 - 2.13)
l.r9 (0.s7 - 2.49)
0.67 (0.2t - r.68)
0.79 (0.42 - 1.50)
0.s2 (0.20 - 1.39)
0.60 (0.29 - r.26)
0.83 (0.43 - 1.62)
1.00 (0.65 - 1.53)
t.t4 (0.70 - r.85)
0.88 (0.52 - 1.47)
t.sz (0.75 - 3.08)
0.89 (0.53 - 1.50)
0.90 (0.63 - 1.28)
1.73 (0.97 - 3.08)
r.60 (0.86 - 2.97)
0.92 (0.5s - l.ss)
0.97 (0.67 - 1.40)
t.sz (0.73 - 3.14)
1.09 (0.71 - 1.67)
2.23 (1.08 - 4.62)
0.78 (0.s4 - l.r2)
0.74 (0.22 - 2.43)
0.98 (0.57 - 1.66)

0.79 (0.34 - 1.86)
t.sz (0.98 - 2.35)
1.24 (0.72 - 2.13)

r.42 (0.97 - 2.07)
1.33 (0.91 - 1.92)
l.l8 (0.91 - 1.54)
r.4s (0.92 - 2.28)
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vervolq tahl 9.7

onaftankelijke
variabelen

'versie I'
RR b.i.

'versie 2'
RR b.i.

voeg: meer dan 3 klachten (dos)

voeg: meer dan 5 klachten (enq)

diagnose psychisch: ja (dos)

diagnose psychisch: ja (enq)

diagnose haí/vaat: ja (dos)

diagnose harívaat: ja (enq)

diagnose bewap: ja (dos)

diagnose bewap: ja (enq)

diagnose overig: ja (dos)

diagnose overig: ja (enq)

r.42 (l.05 - 1.92)

0.98 (0.71 - 1.36)

1.50 Q.N - 2.24\
l.l4 (0.63 - 2.06)
0.s9 (0.19 - 1.87)

0.s7 (0.18 - 1.82)

0.62 (0.25 - 1.53)

t.tz (0.68 - 1.85)

0.65 (0.37 - 1.13)

l.5s (0.14 - 3.22)

r.43 (l.06 - 1.92\

0.87 (0.63 - 1.20)

t.t1 (0.73 - 1.86)

1.36 (0.80 - 2.32)
0.80 (0.31 - 2.09)
052 (0.16 - 1.69)

0.56 (0.72 - 1.40)
0.84 (0.47 - 1.50)

0.92 (0.57 - 1.49)

1.84 (0.91 - 3.73)

* De significante verbanden (p < .05) zijn in de tabel onderstreept.

De verschilscores met betrekking tot cle persoonskenmerken hebben bivariaat geen enkel

significant verband met de aÍhankelijke variabele, de verschillen in arbeidsgebonden

uitval (enqu61. = ja; dossier = neen), noch bij versie 1, noch bij versie 2.

Enkele venchilscores met betrekking tot het arbeidsverleden en feitelijke kenmerken

van het laatste werk houden wel verband met het verschil in arbeidsgebonden uitval,

en wel met andere onaftrankelijke variabelen bij versie I dan bij versie 2.

Verder hebben nog een aantal verschilscores met betrekking tot aspecten vaÍr de ziekte

een significante relatie met de aÍhankelijke variabele volgens versie I en 2.

De volgende aspecten zijn ten aanzien van het arbeidsverleden van belang.

WAO-ers die volgens de enquëte minder dan 10 jaar werken maar volgens de

dossierinformatie l0 jaar of langer werken, zeggen vaker dat hun uitval aóeids-

gebonden is terwijl dat op basis van de dossierinformatie ten tijde van einde wachttijd

(versie 1) niet het geval is.

personen die volgens het dossier in hun arbeidsverleden minder dan vier jaar zonder

werk zijn geweest, maar volgens de enquëte langer, zeggen vaker dat hun uitval

arbeidsgebonden is terwijl dat volgens de dossierinformatie ten tijde van het houden

van de enquëte (venie 2) niet het geval is. Evenzo geldt het omgekeerde: mensen die

volgens hun opgave in de enquëte niet werkloos zijn geweest, maar waaÖij de dossier-

informatie wel op werkloosheid duidt, althans op een periode zonder werk, zeggen
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volgens de enquëte minder vaak dat hun uitval arbeidsgebonden is terwijl dat volgens

de dossierinformatie ten tijde van die enquëte (versie 2) niet het geval is.

Mensen die volgens de dossierinformatie in het verleden geen lichamelijke arbeid

hebben verricht, maar waaöij dit volgens hun eigen opgave in de enquëte wel het geval

is, zeggen vaker dat hun uitval aöeidsgebonden is terwijl dat volgens het dossier (versie

2) niet het geval is. Evenzo geven WAO-ers die volgens het dossier in het verleden

geen geestelijk belastende arbeid hebben gedaan, maar wel volgens de enquëte, vaker

aan dat hun uiwal arbeidsgebonden is, maar geeft de dossierinformatie ten tijde van

einde wachttijd (versie l) aan dat dit volgens de GMD-beoordelaars niet het geval is.

Voorwat de feitetijke kenmerken van het laatste werk zijn cle volgencle verschilscores

van belang.

Mensen die volgens de enquëte in de commerciële sector I (detailhandel. banken en

horeca) werken, maaÍ waar dit volgens de dossierinformatie niet het geval is, geven

minder vaak zelf aan dat hun uitval arbeidsgebonden is terwijl dit volgens de

dossierinformatie ten tijde van einde wachttijd niet het geval is. Daarentegen geven

mensen die volgens het dossier in commerciële sector 2 (de vervoerssector) werken,

maar volgens hun eigen opgave niet, juist vaker aan dat hun uitval arbeidsgebonden

is terwijl dit volgens de dossierinformatie ten tijde van december 1990/januari l99l
(versie 2) niet het geval is. De WAO-ers die volgens de enquëte in de niet-commerciële

sector (overheid, gezondheidszorg) werken, maar niet volgens het dossier, zeggen vaker

dat hun uitval arbeidsgebonden is terwijl dat volgens de dossierinformatie op beide

onderscheiden tijdstippen (versie I en versie 2) niet het geval is.

Tot slot, WAO-ers die volgens het clossier lichter psychisch belastencle arbeid hebben

ondergaan in hun laatste functie, maar niet volgens de enquëte zeggen vaker dat hun

uitval arbeidsgebonden is terwijl dit volgens het dossier op basis van de informatie ten

tijde van einde wachttijd (versie 1) niet het geval is.

Kortom, voor wat betreft de feitelijke kenmerken van het laatste werk zijn vooral de

verschilscores met betrekking tot de sector waar dat laatste werk heeft plaatsgevonden

van belang.

Met betrekking tot de ziekte-aspecten zijn ook een aantal verschilscores van belang.

Indien men volgens eigen opgave in de enquëte vroeger vanwege gezondheidsredenen

van baan heeft gewisseld, maar dit volgens het dossier niet gepaard gaat met de situatie

dat men vroeger al een keer einde wachttijd heeft bereikt, is men vaker van mening
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dat de uitval aóeidsgebonden is terwijl dat niet het geval is volgens de dossier-

informatie ten tijde van einde wachttijd (versie l).
Indien men volgens het dossier drie of meer VOEG-klachten heeft, maar men volgens

de enquëte vijf of minder klachten heeft, zijn de WAO-ers vaker van mening dat hun

uitval arbeidsgebonden is terwijl dit volgens de dossierinformatie (zowel bij versie I

als bij versie 2) niet zo is. Tenslotte, mensen die volgens het dossier een psychische

(hoofd- of neven-) diagnose hebben, maar in de enquëte zelf aangeven dat hun

aandoening niet psychisch is, zijn wat vaker van mening dat hun uitval arbeidsgebonden

is terwijl dit volgens de dossierinformatie ten tijde van einde wachttijd (versie l) niet
het geval is.

In tabel9.8 staan de multivariate analyseresultaten weergegeven met htrekking tot de

verschilscores als onafhankelijke variabelen en het verschil in inzicht in de aóeids-
gebondenheid van de uitval (enquëte =ja; dossier - nee) als aftrankelijke variabele.

De verschilscores die aspecten van het arbeidsverleden en feitelijke kenmerken van het

laatste werk aanduiden, geven de meeste onderscheiding aan. Wel zijn hier tamelijk
veel variabelen bij die slechts zwak significant zijn en alleen een tendens aangeven.

Bij de persoonskenmerken en ziekÍe-aspecten is slechts een aantal verschilscores

relevant en dan vrijwel alleen bij versie 2.

Met betrekking tot de persoonskenmerken geldt alleen dat WAO-ers waarvan op basis

van het dossier is aangenomen dat zij Nederlander zijn, maar die volgens de enquëte

buitenlander zijn, vaker aangeven dat de uitval arbeidsgebonden is terwijl dat op basis

van de dossierinformatie ten tijde van december 1990/januari 1991 (versie 2) niet het

geval is.

De volgende aspecten, die voor een belangrijk deel ook bij de bivariate analyse (tabel

9.7) aan de orde zijn gekomen, zijn ten aanzien van de het arbeidsverleden van belang.

WAO-en die volgens de enquëte minder dan l0 jaar werken maar volgens de dossier-

informatie l0 jaar of langer werken, zeggen wat vaker dat hun uitval arbeidsgebonden

is terwijl dat op basis van de dossierinformatie (versie l) niet het geval is.

Evenals in de bivariate analyse het geval is speelt het al dan niet (korter dan vierjaar)
zonder werk geweest te zijn een rol. Als men volgens het dossier minder dan 4 jaar

zonder werk is geweest en volgens de enquëte langer, zegt men wat vaker dat de uitval

arbeidsgebonden is terwijl dat volgens de dossierinformatie ten tijde van het houden

van de enquéte (versie 2) niet het geval is.
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tabel 9.8: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden uitval,
cel c (enquëte: arbeidsgebondent dossier: niet) en betrouwbaarheidsin-
tervallen voor de verschilscores (versie l: n=790; versie 2: n=848).

onaftankelijke
variabelen

'versie I'
oR b.i.

'versie 2'
oR b.i.

persoonskenmerken:
nationaliteit: NL (dos)

arbeidsverleden:
arbeidsleven: < l0jr (enq)
perioden zonder werk: <4jr (dos)
perioden zonder werk: geen (enq)
lich. expositie: nvt (dos)

geest. expositie: nvt (dos)
geest. expositie: nvt (enq)
duur lich. expositie:>9jr (dos)
duur geest. expositie:>9jr (dos)

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
industrie: ja (dos)

industrie: ja (enq)

commercie l: ja (dos)

commercie 2: ja (dos)
niet-commercie: ja (enq)
lichter psychisch: ja (dos)

leidinggevend: nee (dos)
ploegendienst: nvt (enq)
nachtdienst: nvt (enq)

werktijd: deeltijd (dos)

ziekte:
eerder e.w. berei.lct: ja (dos)

werkwissel ivm ziekte: ja (enq)

voeg: meer dan 3 klachten (dos)

o.r_t (1.79 - 10.12)

1.68 (1.40 - 2.03)

t.61 (1.23 - 2.10)
2.62 (r.94 - 3.s3)

0.40 (0.27 - 0.59)
2.21 (1.36 - 3.60)
0.26 (0.15 - 0.43)

22.06 (11.22 - 43.37)
2.26 (t.M - 3.ss)
0.s4 (0.41 - 0.71)
2.91 (1.61 - s.27)

t.-81 (1.32 - 2.48)

2.86 (1.93-4.Vt)

t.52 (1.20 - 1.92)
0.52 (0.38 - 0.69)
1.76 (t.42 - 2.19)

0.40 (0.2s - 0.63)
1.61 (1.24 - z.t0)
2.3s (1.68 - 3.27)

is e.54 - 4.s3)

3.-48 (1.66 - 7.2g)
/.88 (1.34 - 2.6s)

1.76 (1.32 - 2.34\

1.67 (1.34 - 2.08)

Bij de cursief weergegeven odds ratio's is slechts sprake van een tendens
(.05<p<.10).
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Anderzijds is het ook zo dat als men volgens de enquëte geen perioden zonder werk

heeft gekend maar volgens de dossierinformatie wel, men minder vaak zegt dat de

uitval arbeidsgebonden is terwijl dat volgens de dossierinformatie (versie 2) niet zo is.

Mensen die volgens de dossierinformatie in het verleden geen lichamelijke arbeid

hebben verricht, maar waaóij dit volgens hun eigen opgave in de enquéte wel het geval

is, zeggen vaker dat hun uitval arbeidsgebonden is terwijl dat volgens het dossier (versie

2) niet het geval is. WAO-ers die volgens het dossier geen geestelijk belastende arbeid

hebben gedaan in het verleden, maar wel volgens de enquëte, zeggen vaker dat hun

uitval arbeidsgebonden is terwijl de dossierinformatie ten tijde van einde wachttijd

(versie 1) aangeeft dat dit volgens de GMD-beoordelaars niet het geval is. Omgekeerd,

geven mensen die in de enquëte opgeven dat zij geen geestelijk belastend werk hebben

gedaan, maar waarbij dit wel het geval is volgens het dossier, minder vaak aan dat de

uitval arbeidsgebonden is terwijl dit niet het geval is volgens de dossierinformatie

(venie 2).

Als mensen volgens het dossier langer dan 9 jaar lichamelijk (een tendens) danwel

geestelijk werk hebben gedaan terwijl dit volgens de enquëte niet zo is, dan zegt men

vaker dat de uitval arbeidsgebonden is terwijl dit volgens de dossierinformatie niet zo

is (versie 1 en versie 2).

Voor wat de feitelijke kenmerken van het laatste werk is weer vooral van belang in

welke sector men in zijn laatste functie heeft gewerkt.

Mensen die volgens het dossier in hun laatste functie in de industrie hebben gewerkt,

maar volgens de enquëte niet, zeggen minder vaak dat hun uitval arbeidsgebonden is

terwijl dit volgens het dossier (versie l) niet zo is. Omgekeerd zeggen mensen die in

de enquëte hebben aangegeven in de industrie te werken, maar waaryan dit niet kan

worden gesteld op basis van het dossier, juist wat vaker (een tendens) aan dat hun uitval

arbeidsgebonden is terwijl dit volgens het dossier niet zo is (alleen versie l).
Mensen die volgens het dossier in de commerciële sector I (detailhandel, banken en

horeca) werken, maar waar dit volgens de enquëte niet het geval is, geven minder vaak

zelï aan dat hun uitval arbeidsgebonden is terwijl dit volgens de dossierinformatie ten

tijde van einde wachttijd niet het geval is. Daarentegen geven mensen die volgens het

dossier in commerciële sector 2 (de vervoerssector) werken, maar volgens hun eigen

opgave niet, juist vaker aan dat hun uitval arbeidsgebonden is terwijl dit volgens de

dossierinformatie ten tijde van december 1990/januari 1991 (versie 2) niet het geval

is. De WAO-ers die volgens de enquëte in de niet-commerciële sector (overheid,

gezondheidszorg) werken, maar niet volgens het dossier, zeggen vaker dat hun uiNal
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arbeidsgebonden is terwijl dat volgens de dossierinformatie ten tijde van einde wachttijd
(venie 1) niet het geval is.

WAO-en die volgens het dossier lichter psychisch belastende arbeid hebben ondergaan

in hun laatste functie, maar niet volgens de enquëte, zeggen wat vaker (een tendens)

dat hun uitval arbeidsgebonden is terwijl dit volgens het dossier op basis van de

informatie ten tijde van einde wachttijd (versie l) niet het geval is.

Als men volgens het dossier geen leidinggevend werk heeft gedaan in de laatste functie,

maar in de enquëte heeft aangegeven dat dit wel het geval was, dan zegt men minder

vaak dat de uitval arbeidsgebonden was terwijl dit volgens het dossier (versie l) niet

zo is.

Als men volgens de enquëte niet in ploegendienst of in nachtdienst heeft gewerkt, maar

volgens het dossier wel, zegt men (wat) vaker dat de uitval arbeidsgebonden is terwijl
dit volgens het dossier (versie I respectievelijk versie 2) niet het geval is.

WAO-ers die volgens het dossier in deeltijd hebben gewerkt, maar niet volgens de

enquëte geven eveneens wat vaker (een tenclens) aan dat de uitval arbeidsgebonden is

terwijl dit volgens de dossierinformatie ten tijde van december 190/januari l99l (versie

2) niet het geval is.

De volgende ziekte-aspecten zijn multivariaat van belang. Als men volgens het dossier

vroeger reeds een vol jaar vanwege ziekte is uitgevallen, maar men volgens de enquëte

niet vanwege gezondheidsredenen van baan is gewisseld, zegt men vaker dat de uitval
arbeidsgebonden is terwijl dit volgens het dossier niet zo is (versie 2). Omgekeerd geldt

ook dat als men in de enquëte aangeeft eerder van werk te zijn gewisseld in verband

met de gezondheid en volgens het dossier niet eerder een jaar ziek is geweest, men wat

vaker (een tendens) zegt dat de uitval arbeidsgebonden is terwijl dit volgens het dossier

niet zo is (versie 1).

Indien men volgens het dossier drie of meer VOEG-klachten heeft, maar men volgens

de enquëte vijf of minder klachten heeft, zijn de WAO-ers vaker van mening dat hun

uitval arbeidsgebonden is terwijl dit volgens de dossierinformatie (versie 2) niet zo is.

9.2.4 De enquëtegegevens. de dossiersegevens en, de verschilscores gecombineerd

als de verklaring van de verschillen

In tabel 9.9 zijnde multivariate analyseresultaten met de gecombineerde onaflrankelijke

variabelen (uit de enqu6te, uit het dossier en de verschilscores) weergegeven. Hiertoe
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zijn de variabelen die resulteren uit de multivariate analyses met als onaÍhankelijke

variabelen de enquëtevariabelen afzonderlijk (paragraaf 9.2. l, tabel 9.4), respectievelijk

de dossiervariabelen afzonderlijk (paragraaf 9.2.2. tabel 9.6) en de verschilscores

afzonderlijk (paragraaf 9.2.3, tabel 9.8), gezamenlijk als onafhankelijke variabelen in

een nieuwe multivariate analyse gebruikt. De afhankelijke variabele is weer het verschil

in inzicht in de arbeidsgebondenheid van de uifval: volgens de respondent is hiervan

sprake, volgens de dossierinformatie ten tijde van einde wachuijd (versie I ) danwel ten

tijde van december 1990/januari (versie 2) is dit niet het geval.

De resultaten in tabel 9.9 laten zien dat de enqu6tevariabelen, de dossiervariabelen en

de verschilscores alle drie een zelfstandige invloed hebben op het feit dat de respondent

stelt dat er sprake is van een arbeiclsgebonden uitval terwijl dit volgens de dossier-

informatie (versie I en/of versie 2) niet zo is.

Voor wat betreft de enquëtevariabelen zijn cle volgende invloeden van belang.

Als de respondenten in hun arbeidsverleden bij meer dan één werkgever hebben

gewerkt, dan zijn zij vaker van mening dat de uitval arbeidsgebonden is terwijl dit

volgens de dossierinformatie (versie 2) niet zo is. Dit is ook het geval, zij het als

tendens (bij venie 2), indien er een verandering in het werk heeft plaatsgevonden.

Als er geen aandacht is voor arbeidsomstandigheden is er vaker sprake van dat de uitval

volgens de WAO-ers arbeidsgebonden is terwijl dit op basis van de dossierinformatie

ten tijde van einde wachttijd (versie l) niet zo is. Indien men klachten hecft over de

arbeidsvoorwaarden en al met al niet tevreden is over het werk, dan is men vaker van

mening - bij de arbeidsvoorwaarden bij versie I is dit een tendens - dat de uitval

arbeidsgebonden is terwijl dit niet het geval is volgens het dossier op beide tijdstippen

(versie 1 en versie 2).

Slechts vier dossiewariabelen zijn direct van invloed op het verschil in inzicht in het

al dan niet arbeidsgebonden zijn van de uitval.

Indien men in het verleden niet of korter dan 4 jaar zonder werk is geweest dan zijn

de WAO-ers vaker van mening dat er sprake is van arbeidsgebonden uitval terwijl dit

volgens de dossierinformatie ten tijde van december 199O/januari 1991 (versie 2) niet

zo is.

Indien het laatste werk lichter psychisch belastend was, is men ook vaker van mening

dat de uitval arbeidsgebonden is, dat wil zeggenvermeden had kunnen worden, terwijl

dit volgens de dossierinformatie ten tijde van einde wachttijd (versie 1) niet zo is.
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tabel 9.9: Odds ratio's * (multivariaat) met benekking tot arbeidsgebonden uitval,
cel c (enquëte: arbeidsgebonden; dossier: niet) en betrouwbaarheidsin-
tervallen voor de enquëtevariabelen, dossier-variabelen en verschilscores
(versie l: n=790; versie 2: n=848).

onaÍhankelijke
variabelen

'versie I'
oR b.i.

'venie 2'
oR b.i.

enquëte-variabelen
aantal werkgevers: I
verandering op werk: ja
aandacht voor arbeidsornst: nee

waardering arbeidsvoorw. : pos

waardering al met al:goed

dossier-variabelen
perioden zonder werk: <4jr
lichter psychisch: ja
ziekte recent: ja
ziekte>5jaar:ja

verschilscores
nationaliteit: NL (dos)

lich. expositie: nvt (dos)

geest. expositie: nvt (dos)

duur lich. expositie:>9jr (dos)

duur geest. expositie:>9jr (dos)

industrie: ja (dos)

industrie: ja (enq)
commercie 1: ja (dos)

niet-commercie: ja (enq)
leidinggevend: nee (dos)

nachtdienst: nvt (dos)
eerder e.w. bereikt: ja (dos)

diagnose overig: ja (dos)

z"-tg (1.77 - 2.72)
0.69 (0.56 - 0.86)
0.69 (0.ss - 0.8s)

1.82 (1.35 - 2.45)
0.68 (0.54 - 0.86)
0.39 (0.28 - 0.s3)

0.6r (0.51 - 0.73)
1.4t (1.17 - 1.70)

0.48 (0.39 - 0.s9)
0.s8 (o.47 - o.7t)

1.85 (1.41 - 2.43)

0"-64 (0.49 - 0.82)

2.07 (1.38 - 3.10)
t.s0 (1.20 - 1.87)

r.80 (1.37 - 2.36)

3"-s3 (1.63 - 7.6s)
1.99 (1.48 - 2.67)

1.'s2 (r.25 - 1.86)
1.88 (1.42 - 2.49)
t.79 (1.27 - 2.s3)
0.45 (0.30 - 0.67)
2.s8 (r.58 - 4.21)
0.27 (0.16 - 0.45)
22.46 (11.22 - 44.94)
0.48 (0.36 - 0.63)

0.-44 (0.30 - 0.6s)

Bij de cursief weergegeven odds ratio's is slechts sprake van een tendens
(.05<p<.10).
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Daamaast is van belang of de ziekte recent is ontstaan danwel of de ziekte langer dan

5 jaarbestaat: als de ziekte niet recent is ontstaan (bij versie l, een tendens) maar ook

als die niet langer dan 5 jaar geleden is ontstaan (bij versie I en versie 2), is men vaker

van mening dat de uitval arbeidsgebonden is terwijl dat volgens de dossierinformatie

niet zo is.

De meeste van belang zijnde variabelen hebben betrekking op de verschilscores. Als

men volgens het dossier Nederlander is, dat wil zeggen niet expliciet is aangeduid als

buitenlander, maar volgens de enquëte van buitenlandse afkomst is, is men wat vaker

van mening dat de uitval arbeidsgebonden is (een tendens bij venie 2).

Indien men volgens het dossier in het verleden geen lichamelijk arbeid (bij venie 2)

danwel geen geestelijke arbeid bij (versie l) heeft verricht terwijl dit volgens de enquëte

niet zo is (men heeft wel lichamelijke respectievelijk geestelijke arbeid gedaan), dan

is men (wat) vaker van mening dat de uitval arbeidsgebonden is terwijl dit volgens de

dossierinformatie ten tijde van einde wachttijd (versie l, bij geestelijke expositie)

danwel ren tijde van december 1990/januari 1991 (versie 2, bij lichamelijke expositie,

een tendens) niet zo is.

Als de duur van de lichamelijke expositie volgens het dossier langer dan 9 jaar is

geweest, maar niet volgens de enquëte, is men (zowel bij versie 1 als bij versie 2) vaker

van mening dat de uitval arbeidsgebonden is terwijl dat op basis van de dossierinforma-

tie niet zo is. Als de duur van de geestelijke expositie volgens het dossier langer is dan

9 jaar (en volgens de enquëte niet), dan is men ook wat vaker (een tendens) van mening

dat de uitval arbeidsgebonden is terwijl dat op basis van de dossierinformatie ten tijde

van einde wachttijd (versie l) niet zo is.

De soort sector speelt ook een rol bij cle verschilscores. Men is minder vaak van mening

dat de uitval arbeidsgebonden is terwijl dit volgens het dossier ten tijde van einde

wachttijd (versie l) niet zo is, indien men:

- volgens het dossier in de industrie werkt en volgens de enquëte niet (versie l)
- volgens het dossier de laatste functie in commerciële sector I (detailhandel,

banken, horeca) heeft uitgeoefend, maar volgens de enquëte ergens anders.

Daarentegen is men vaker van mening dat de uitval arbeidsgebonden is terwijl dit

volgens het clossier ten tijde van einde wachttijd (versie l) niet zo is, indien men:

- volgens de enquéte wel in de industrie werkt en volgens het dossier niet (een

tendens)
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- volgens de enquëte het laatst in de niet-commerciële sector (overheid, gezond-

heidszorg) heeft gewerkÍ, maar volgens het dossier ergens anders.

Verder zijn er met htrekking tot de verschilscores ten aanzien van de feitelijke

kenmerken van het werk nog twee variabelen van belang.

Indien men volgens het dossier geen leidinggevende functie heeft, maar volgens de

enquëte wel, is men minder vaak van mening dat de ziekte arbeidsgebonden is terwijl

dat volgens de dossierinformatie ten tijde van einde wachttijd (versie l) niet zo is.

Indien men volgens het dossier in het laatste werk geen nachtdienst heeft gehad, maar

volgens de enquëte wel, is men ook wat vaker mening dat de uitval arbeidsgebonden

is terwijl dat volgens de dossierinformatie ten tijde van het afnemen van de enquëte

(versie 2) niet zo is (een tendens).

Tot slot zijn er nog twee verschilscores met betrekking tot ziekte-aspecten van belang.

Indien men volgens het dossier in het verleden al eens eerder een jaar is uitgevallen

door ziekte, maar men volgens de enquëte daarvoor niet van baan is veranderd. is men

vaker van mening dat de uitval arbeidsgebonden is terwijl dit volgens het dossier (alleen

bij versie 2) niet zo is.

Daamaast, indien men in het dossier een andere ziekte heeft dan een psychische zielÍe,

een hart- en vaatziekte of ziekte van het bewegingsapparaat, tenwijl men zelf (in de

enquëte) vindt dat men wel één van de drie genoemde zieklen heeft, is men minder

vaak van mening dat de uitval arbeidsgebonden is terwijl dit volgens de dossier-

informatie ten tijde van einde wachttijd (versie I ) niet zo is.

Indien we deze resultaten in ogenschouw nemen blijkt dat de arbeid (arbeidsverleden,

werksituatie, meningen over het werk) het belangrijkst zijn. De ziekte-aspecten spelen

maar een bescheiden rol en de persoonskenmerken vrijwel helemaal niet'
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9.3 De verklaring van de verschillen tussen de indeling van de enquëte

(niet-arbeidsgebonden) en het dossier (wel arbeidsgebonden) met

betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de uitval

9.3.1 De enquëtegegevens als verklaring van de verschillen

In tabel 9.10 worden de resultaten van de analyses met de enquëtegegevens als

onaftankelijke variabelen weergegeven. Ook hier zijn weer de twee versies voor de

arbeidsgebondenheid van de uitval onderscheiden: namelijk op basis van de dossier-

informatie ten tijde van het einde van de wachttijd (venie l) respectievelijk op basis

van die ten tijde van december 199O/januari l99l (versie 2). De afhankelijke variabele

bestaat nu uit de groep WAO-ers waarvan de uitval volgens het dossier wel

arbeidsgebonden is maar volgens de enquéte niet (cel B). Deze groep wordt weer

vergeleken met de groep waarbij wel overeenstemming bestaat tussen het (al dan niet)

arbeidsgebonden zijn van de uitval (cellen A en D tezamen).

In de tabel zijn per onaftrankelijke variabele de relatieve risico's weergegeven. Zokan
worden bekeken welke variabelen de verschillen kunnen verklaren. Tussen haakjes

wordt telken s het 95Vo betrouwbaarheidsinterval (b.i.) weergegeven.

De resultaten uit tabel 9.10 laten zien dat het verschil in indeling tussen het dossier en

de enquëte maar met een aantal enquëtevariabelen samenhangen. Deze variabelen

hebben grotendeels betrekking op het arbeidsverleden en het laatste werk. Variabelen

met betrekking tot de ziekÍe en de persoonskenmerken spelen een ondergeschikte rol.

Daarnaast is geen variabele met betrekking tot de sector of beroep van het laatste werk

van belang.

Opvallend is verder dat bij versie 2 slechts drie variabelen significante samenhangen

vertonen, terwijl dit bij versie I zeven variabelen zijn.

Er is volgens het dossier vaker sprake van arbeidsgebondenheid van de uitval, maar

volgens de enquëte niet indien de WAO-ers volgens de enquëte van Nederlandse

afkomst zijn (versie 1).

Het arbeidsverleden is alleen bij versie 2 van belang. Indien men naar eigen zeggen

een arbeidsleven heeft van koÍer dan l0 jaar, danwel in het verleden werkloos is

geweest, is men vaker van mening dat de uitval niet arbeidsgebonden is, terwijl dit
volgens het dossier wel zo is.
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tabel 9.10: Relatieve risico's x (bivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden uitval
cel b (enquëte: niet-arbeidsgebonden; dossier: wel) en betrouwbaarheids-
intervallen voor de enquëtevariabelen (versie l: n=77O-850; venie 2:

n=767-845).

onafhankelijke
variabelen

'versie I' 'versie 2'
RR b.i.b.i. RR

persoonskenmerken:
geslacht: man
leeftijd: < 45 jaar
burg.staat: niet samenw.
nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
arbeidsleven: <lOjr
lich. expositie: nvt
geest. expositie: nvt
werkloos geweest: nee

aantal wer§evers: I
veranderd van werk of
beroep ivm ziekte: ja

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
omvang bedrijf: < 100

bedrijfsaÍts: afwezig
econ. situatie: goed

aandacht voor
arbeidsomst: nee

werkdruk te veel werk
leidinggevend: nee

vereiste vooropl.: < MBO
nachtdienst: nee
ploegendienst: nee

alleen binnen: ja
alleen buiten: nee

werktijd: deeltijd
verandering op werk: ja
negatief effect: nee

positief effect: nee

l.lt
0.83
0.87
1.93

1.25

0.91
0.84
l.l9
0.98
1.22

1.23

1.32
1.15
1.08

0.81

0.71
0.89
0.96
1.07
1.01

0.90
1.03

0.92
0.84
t.2t
0.84

0.84
1.65
r.27
1.25

t.t2

r.57
1.04
1.19
0.74
0.85

0.88

0.89
0.80
1.09
0.93
1 l6
1.12
7.17
0.88
1.13

0.91
l.t7
0.87

(0.89 - 1.40)
(0.67 - 1.04)
(0.66 - l.15)
0.18 - 3.16)
(0.94 - 1.68)

(0.67 - r.22)
(0.66 - 1.08)
(0.96 - 1.48)
(0.76 - 1.26)
(0.97 - r.54)

(0.90 - 1.68)

(1.05 - 1.66)
(0.90 - 1.47)
(0.84 - 1.38)

(0.65 - 1.02)
(0.55 - 0.90)
(0.70 - 1.12)
(0.66 - r.40)
(0.83 - 1.39)
(0.74 - 1.38)
(0.72 - t.t3)
(0.73 - t.M)
(0.70 - 1.20)
(0.6s - 1.07)
(0.94 - 1.s6)
(0.60 - l.16)

(0.66 - 1.08)
(1.28 - 2.14)
(0.96 - 1.67)
(0.80 - r.9s)
(0.8r - l.ss)

(l.19 - 2.06)
(0.80 - 1.36)
(0.93 - 1.53)
(0.57 - 0.97)
(0.66 - 1.09)

(0.57 - 1.36)

(1.03 - 1.75)
(0.96 - 1.72)
(0.73 - 1.28)

(0.69 - r.15)
(0.61 - l.0s)
(0.81 - l.4s)
(0.60 - 1.,t4)
(0.8s - 1.58)
(0.76 - t.&)
(0.89 - 1.55)
(0.61 - 1.28)
(0.85 - 1.49)
(0.69 - 1.20)
(0.88 - 1.55)
(0.59 - 1.28)

1.34
1.28

0.97
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vervolq tabel 9.10

onaftrankelijke
variabelen

versie I' 'versie 2'
RR b.i.b.i. RR

meningen over het
laatste werk:
arbeidsinhoud: pos

fysieke belasting: pos

psych. belasting: pos
(binnen)klimaat: pos

werkorganisatie: pos

arb.verhoudingen: pos

arbeidsvoorw.: pos

al met al:goed

ziekte:
ziekte recent: ja
voeg: meer dan 5 klachten
diagnose psychisch: ja
diagnose hart/vaat: ja
diagnose bewap: ja
diagnose overig: ja

sector/beroep:
agrarisch bouw: ja
industrie: ja
commercie l: ja
commercie 2: ja
niet-commercie: ja
zwaarder psychisch: ja
lichter psychisch: ja
fysiek en psychisch: ja
lichter fysiek: ja
zwaarder fysiek binnen: ja
zwaarder fysiek buiten: ja

1.r 6

0.94
1.29

t.t2
1.39
l.l9
1.45

t.2t

1.15

0.83
0.51
r.09
1.60
0.82

1.22
1.04

0.91
0.95
0.91
0.79
1.08

1.09
1.06
1.08

0.96

0.93
t.t7
l.l3
1.04
1.13

1.72
1.02
0.91

1.12
1.01

0.91
0.s9
r.23
0.99

0.91
0.84
7.26
0.70
1.04
1.11

1.08

1.02
1.19
0.85
1.06

(0.93 - 1.44)
(0.16 - t.t7)
(1.03 - l.6l)
(0.90 - 1.39)
(1.r0 - 1.75)
(0.96 - 1.48)
(1.14 - 1.84)
(0.97 - 1.49)

(0.91 - 1.46)
(0.67 - r.03)
(0.36 - 0.72)
(0.76 - l.s6)
(1.26 - 2.02\
(0.s8 - l.17)

(0.93 - 1.61)
(0.82 - r.32)
(0.7?. - t.15)
(0.59 - 1.s2)
(0.67 - t.zs)
(0.46 - 1.37)
(0.79 - 1.49)
(0.80 - 1.49)
(0.83 - 1.36)
(0.85 - 1.36)

Q.74 - t.Z4)

(0.72 - t.t9)
(0.91 - l.so)
(0.88 - 1.46)
(0.81 - 1.33)
(0.88 - 1.46)
(0.87 - 1.43)
(0.79 - 1.31)
(0.71 - 1.16)

(0.8s - 1.48)
(0.19 - r.29)
(0.67 - t.zs)
(0.33 - r.06)
(0.es - 1.60)
(0.68 - 1.44)

(0.63 - 1.32)
(0.63 - r.l1)
(0.98 - 1.62)
(0.37 - 1.32)
(0.75 - r.45)
(0.68 - 1.83)
(0.75 - l.s6)
(0.70 - r.47)
(0.91 - r.56)
(0.63 - l.14)
(0.80 - l.4l)

* De significante verbanden (p < .05) zijn in de tabel onderstreept.

Met betrekking tot de feitelijke kenmerken van het laatste werk zijn de volgende drie

samenhangen van belang. Indien men het laatst heeft gewerkt bij een bedrijf waarvan
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de omvang kleiner is dan 100 personeelsleden (versie I en versie 2) of heeft gewerkt

op een afdeling of bedrijf waaÍ geen hoge werkclruk was (alleen versie I ), is men vaker

van mening dat de uitval niet aöeidsgebonden is, terwijl dit volgens het dossier wel

zo is.

Daamaast speelt ook de mening over het werk een rol. Men is vaker van mening dat

de uitval niet arbeidsgebonden is, terwijl dit volgens het dossier wel zo is indien men:

- een positieve mening heeft over de werkorganisatie in het laatste werk (alleen bij
versie l)

- een positieve mening heeft over de arbeidsvoorwaarden van het laatste werk (alleen

bij versie 1).

Verder is men vaker van mening dat de uitval niet arbeidsgebonden is, terwijl dit
volgens het dossier wel zo is (alleen bij versie l), indien men:

- naar eigen mening geen psychische ziekte heeft

- naar eigen mening een ziekte van het bewegingsapparaat heeft.

In tabel 9.ll zijn de resultaten van de multivariate analyse met de enquëtevariabelen

als onafhankelijke variabelen vermeld. Het beeld wijkt enigszins af van dat van de

bivariate analyse. Opvallend is dat het arbeidsverleden nu geen rol meer speelt maar

leeftijd wel. Respondenten die zelf aangeven dat de uiwal niet arbeidsgebonden is

terwijl dit volgens de dossieranalyse wel het geval is, worden in de multivariate analyse

gekenmerkt door verschillen op enkele variabelen met betrekking tot persoons-

kenmerken, feitelijke kenmerken van het laatste werk, meningen over het laatste werk

en de ziekÍeaanduiding.

Er is volgens het dossier vaker sprake van arbeidsgebondenheid van de uitval, maar

volgens de enquëte niet indien men volgens de enquëte:

- jonger is dan 45 jaar (versie 2)

- van Nederlandse herkomst is (versie 1)

- het laatst gewerkÍ heeft bij een bedrijf met een personeelsomvang kleiner dan lfi)
(versie I en versie 2)

- de werkdruk niet hoog was (een tendens bij versie l)
- geen klachten heeft over de fysieke belasting in de laatste functie (bij versie 2)

- positief is over de arbeidsvoorwaarden (bij versie l)
- naar eigen mening een andere dan een psychische ziekte heeft (versie l)
- naar eigen mening een ziekte van het bewegingsapparaat heeft (versie 2).
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tabel 9.1 l: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden uitval, cel

b (enquëte: niet-arbeidsgebonden; dossier: wel) en betrouwbaarheids-
intervallen voor de enquëtevariabelen (versie 1: n=854; venie 2: n=846).

versie I' 'versie 2'
variabelen OR b.i.b.i. OR

persoonskenmerken:
leeftijd: < 45 jaar
nationaliteit: NL

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
omvang bedrijf: < 100

werkdruk: te veel werk

meningen over het
laatste werk:
fysieke belasting: pos

arbeidsvoorw.: pos

ziekte:
diagnose psychisch: ja 0.44
diagnose bewap: ja

2.27 (r.67 - 3.08)

(1.2s - 1.73)
(0.62 - 0.88)

t"-44 (1.21 - 1.70)

(0.3s - 0.5s)

1.94 (1.& - 2.30)

1.53 (1.28 - 1.82)

1.46 (1.22 - 1.74)

1.47
0.74

I "-3g (1.16 - r.66)

* Brj de cursief weergegeven
(.05<p<.10).

odds ratio's is slechts sprake van een tendens

9.3.2 De dossierqegevens als verklaring van de veÍschillen

In tabel 9.12 staan de resultaten van de bivariate analyse met de dossiervariabelen als

onaftrankelijke variabelen. Opvallend is dat nu vooral ziektekenmerken van belang zijn

voor het verschil tussen de arbeidsgebonden uitval volgens de enquëte (niet) en de

dossieranalyse (wel) en wel vrijwel alleen ten tijde van het einde van de wachttijd

(venie 1). De feitelijke kenmerken van het laatste werk spelen vrijwel geen rol.
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tabel 9.12: Relatieve risico's x (bivariaat) met htrekking tot arbeidsgebonden uitval
cel b (enquéte: niet-arbeidsgebonden; dossier: wel) en betrouwbaarheids-
intervallen voor de dossiervariabelen (versie l: n=625-850; versie 2:
n=618-845).

onaftrankelijke
variabelen

'versie I' versie 2'
RR b.i. RR b.i.

persoonskenmerken:
geslacht: man
leeftijd: < 45 jau
burg.staat: niet samenw.
nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
arbeidsleven: <lOjr
perioden zonder werk: <4jr
lich. expositie: nvt
geest. expositie: nvt
duur lich. expositie:>9jr
duur geest. expositie:>9jr
duur expositie beide:>9jr
aantal werkgevers: I

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
agrarisch/bouw: ja
industrie: ja
commercie l: ja
commercie 2: ja
niet-commercie: ja
zwaarder psychisch: ja
lichter psychisch: ja
fysiek en psychisch: ja
lichter fysiek: ja
zwaarder fysiek binnen: ja
zwaarder fysiek buiten: ja
dienstjaren: >5 jaar
handaóeid: nvt
geestelijke arbeid: nvt
leidinggevend: nee

t.l6
0.82
0.84
1.85

1.21

0.80
l l3
l.0l
0.99
1.l0
1.09

0.94
0.81

0.85
1.51

l.r5
1.42
1.35

1.45

l.t7
t.t7
0.83
0.72
1.02
1.12
1.01

1.30
0.89
0.98
0.91
r.00
0.92
1.22
l.l8
0.87
0.81
l.l I
0.80
1.09
0.96
0.98

(0.93 - 1.46)
(0.66 - 1.02)
(0.6s - 1.08)

0.07 - 3.20)
(0.88 - 1.65)

(0.60 - 1.08)
(0.82 - 1.54)
(0.81 - 1.27)
(0.77 - r.28)
(0.88 - 1.36)
(0.82 - 1.45)
(0.64 - 1.36)
(0.62 - 1.01)

(0.67 - 1.09)

0.16 - 1.97)
(0.87 - r.50)
(0.u - 2.42)
(0.92 - 1.98)

(1.10 - r.93)
(0.82 - 1.67)
(0.90 - 1.52)
(0.63 - l.l1)
(0.54 - 0.94)
(0.72 - t.M)
(0.7s - 1.67)
(0.75 - r.36)

l.l8
1.05

0.86
l.l8
0.92
0.78
1.30
1.01

0.83
1.03

1. r0
l. l8
l.l0
0.97
0.80

(0.89 - r.58)
(0.83 - 1.32)
(0.68 - l.l0)
(0.79 - 1.77)
(0.69 - 1.23)
(0.52 - l.16)
(0.98 - t.tz)
(0.71 - 1.42)
(0.62 - 1.10)
(0.80 - 1.34)
(0.86 - 1.41)
(0.94 - 1.48)
(0.88 - 1.36)
(0.76 - 1.25)
(0.60 - 1.06)

(0.e4 - 1.80)
(0.68 - 1.17)
(0.75 - 1.28)
(0.53 - r.s7)
(0.72 - 1.39)
(0.61 - 1.39)
(0.88 - 1.70)
(0.81 - l.7l)
(0.63 - 1.20)
(0.59 - r.12)
(0.84 - 1.48)
(0.62 - t.02)
(0.85 - 1.40)
(o.72 - r.27)
(0.67 - 1.42)
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vervols tabel 9.12

onaftrankelijke
variabelen

'versie I'
RR b.i.

'versie 2'
RR b.i.

arbi-niveau: 14
ploegendienst: nvt
nachtdienst: nvt
alleen binnen: ja
alleen buiten: nee

contract onbepaalde tijd: ja
werktijd: deeltijd
brutoloon:< Í146

ziekte:
groep-l melding:ja 1.04 (0.84 - 1.29)

eerder ew bereikt: ja 0.50 (0.30 - 0.83)

ziekre recent: ja 0.99 (0.79 - 1.24)
ziekte > 5 jaar: ja 1.02 (0.77 - 1.35)

voeg: meer dan 3 klachten 0.71 (0.56 - 0.89)

ziekte door prive: ja 0.53 (0.35 - 0.81)

diagnose psychisch: ja 0.56 (0.42 'O.74\
diagnose hart/vaat: ja 1.02 (0.74 - l.4l)
diagnose bewap: ja 1.49 (1.20 - 1.86)

diagnose overig: ja 0.96 (0.77 - 1.21)

1.05

1.03

r.29
0.81
0.79
r.22
0.83
0.76

(0.76 - l.4s)
(0.74 - t.4s)
(0.79 - 2.12)
(0.63 - 1.06)
(0.s6 - l.1l)
(0.77 - t.gt)
(0.63 - r.08)
(0.61 - 0.95)

1.50
0.97
0.95
0.83
1.02
1.67

1.02
1.29

(0.96 - 2.34)
(0.66 - 1.42)
(0.58 - 1.55)
(0.61 - 1.12)
(0.u - t.62)
(0.e3 - 3.02)
(0.77 - 1.36)
(0.99 - 1.67)

1.30 (1.02 - 1.67)

0.97 (0.63 - 1.48)

1.26 (0.96 - 1.64)

0.78 (0.54 - l.l I )
l.16 (0.90 - 1.49)

1.06 (0.76 - 1.48)

0.83 (0.63 - 1.10)

0.63 (0.39 - 1.02)

1.07 (0.84 - 1.37)

1.10 (0.8s - 1.42)

* De significante verbanden (p < .05) zijn in de tabel onderstreept.

Voor wat betreft de persoonskenmerken is volgens het dossier vaker sprake van arbeids-

gebondenheid van de uitval, maar volgens de enquëte niet indien men volgens het

dossier jonger is dan 45 jaar (versie 2) of van Nederlandse herkomst is (versie l).

Voor wat betreft het arbeidsverleden is vaker sprake van arbeidsgebonden uitval volgens

het dossier en niet volgens de enquëte indien men een arbeidsleven heeft dat korter is

dan 10 jaar, of indien men minder dan 9 jaar lichamelijk belastend werk heeft gedaan

(versie 2)

Één variabele met betrekking tot de feitelijke kenmerken van het laatste werk is van

belang. Als men in het laatste werk een bruto loon heeft verdiend van f ru6' of hoger

per werkdag, is men volgens de enquëte vaker van mening dat de uitval niet aóeids-

gebonden terwijl dit volgens de dossieranalyse wel het geval is (versie l).
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Tot slot zijn een zestal dossiervariabelen met betrekking tot de ziekÍe van belang. Deze

variabelen hebben alle behalve op één na betrekking op versie I van de afhankelijke

variabele.

De WAO-ers zijn volgens de enquëte vaker van mening dat de uitval niet arbeids-

gebonden is terwijl dit volgens de dossieranalyse wel zo is indien men:

- in eerste instantie door de bedrijfsvereniging niet bij de GMD is aangemeld voor

beoordeling en begeleiding (alleen bij versie 2)

- niet vroeger al eerder het einde van de wachttijd van het ziektewetjaar heeft bereikt
(versie l)

- niet meer dan drie gezondheidsklachten volgens de VOEG heeft (versie l)
- een zielce heeft die niet is ontstaan door privé-problemen (versie l)
- een andere ziekte heeft dan een psychische ziekre (versie l)
- een zielÍe van het bewegingsapparaat heeft (versie l).

In tabel 9.13 staan de multivariate resultaten met de dossiervariabelen. Opvallend is

dat in de multivariate analyse wel een aantal variabelen met betrekking tot de feitelijke

kenmerken van het laatste werk bekend zijn.

Er is volgens het dossier vaker sprake van arbeidsgebondenheid van de uitval, maar

volgens de enquëte niet indien men volgens het dossier:

- jonger is dan 45 jaar (versie 2)

- van Nederlandse herkomst is (versie l)
- een opleiding heeft lager dan MBO (versie 2)

- niet meer dan 9 jaar lichamelijk belastend werk heeft gedaan (venie 2)

- in de laatste functie lichter psychisch werk heeft gedaan (versie I )

- een leidinggevende functie heeft vervuld (versie 1)

- niet alleen binnen werkte (een tendens, alleen bij versie 2)

- een contract had voor onbepaalde tijd (versie 2)

- in eerste instantie door de bedrijfsvereniging niet bij de GMD voor beoordeling en

begeleiding is aangemeld (versie 2)

- niet eerder einde wachttijd heeft bereikt (versie 1)

- een ziekte heeft die niet is ontstaan door privé-problemen (versie l)
- geen psychische ziekte heeft (versie 1)

- een ziekte van het bewegingsapparaat heeft (versie l).
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tabel 9.13: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden uitval, cel
b (enquëte: niet-arbeidsgebonden; dossier: wel) en betrouwbaarheids-
intervallen voor de dossiervariabelen (versie l: n=845; versie 2: n=M6).

onafhankelijke
variabelen

'versie I' versie 2'
OR b.i.b.i. OR

persoonskenmerken:
leeftijd: < 45 jaar
nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
duur lich. expositie: > 9jr

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
lichter psychisch: ja
leidinggevend: nee

alleen binnen: ja
contract onbepaalde tijd: ja

ziekte:
groep-l melding:ja
eerder ew bereikt: ja
zielÍe door privé: ja
diagnose psychisch: ja
diagnose bewap: ja

2.06

1.79
0.63

0.49
0.54
0.s6
1.45

(1.46 - 2.91)

(r.42 - 2.26)
(0.50 - 0.78)

(0.37 - 0.67)
(0.40 - 0.73)
(0.46 - 0.70)
(1.22 - 1.72)

(1.30 - 1.84)

(1.s3 - 2.72)

(0.47 - 0.70)

(0.53 - 0.82)
(1.40 - 2.85)

(1.2s - 1.77)

1.55

2.04

0.57

0.66
2.00

r.49

Bij de cursief weergegeven odds ratio's is slechts sprake van een tendens
(.05<p<.10).

9.3.3 De verschilscores als verklaring van de verschillen

In tabel 9.14 zijn de resultaten van de analyses met de verschilscores als onaÍhankelijke

variabelen weergegeven voor het verschil tussen de mening van de respondenten (wel

arbeidsgebonden) met wederom de twee versies van de arbeidsgebondenheid van de

uitval (niet-arbeidsgebonden), namelijk op basis van de dossierinformatie ten tijde van

einde wachttijd (versie l) respectievelijk op basis van de dossierinformatie rond

december 1990/januari 199 l.
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Achter de onaftrankelijke variabelen staat steeds aangeduid waar de verschilscores voor

wat hun richting betrekking op hebben. De aanduiding "dossier" betekent qua richting

van de desbetreffende onaÍhankelijke variabele: het dossier wel (respectievelijk niet)

en de enquëte niet (respectievelijk wel). Anderzijds geeft de aanduiding "enquëte" voor

de richting van de onaÍhankelijke variabele aan: volgens de enquëte wel (respectievelijk

niet) en volgens het dossier niet (respectievelijk wel).

Met betrekking tot de persoonskenmerken is slechts één variabele van belang. WAO-ers

die volgens de enquëte niet samenwonen wonen maar volgens het dossier wel, zijn

vaker van mening dat de uitval niet arbeidsgebonden is terwijl dit volgens de

dossieranalyse wel het geval is (versie 2).

Twee variabelen met betrekking tot het arbeidsverledcn zijn van belang: de soort

lichamelijke expositie en het aantal werkgevers. Indien men in het verleden volgens

het dossier geen geestelijk belastend werk heeft gedaan maar volgens de enquëte wel
(versie 2), is men volgens de enquéte minder vaak van mening dat de uitval niet

arbeidsgebonden is terwijl dat volgens de dossieranalyse wel zo is. Indien men volgens

de enquéte slechts één werkgever heeft gehad maar volgens het dossier meer (versie

l), is men in tegenstelling tot de dossieranalyse vaker van mening dat de uitval niet

arbeidsgebonden is.

Voor wat betreft de feitelijke kenmerken van het laatste werk geldt het volgende. Men

is minder vaak volgens de enquéte van mening dat de uitval niet arbeidsgebonden is

terwijl dit volgens het dossier wel het geval is, indien men:

- volgens de enquëte het laatst in de commerciële sector 2 (vervoerssector) heeft

gewerkt maar volgens het dossier ergens anders (versie 2)

- volgens het dossier in de laatste functie alleen binnen heeft gewerkÍ maar volgens

de enqu6te niet alleen binnen (versie 2)

- volgens het dossier de laatste functie in deeltijd heeft vervuld maar volgens de

enquëte in voltijd (versie 1).
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tabel 9.14: Relatieve risico's * (bivariaat) met htrekking tot arbeidsgebonden uitval
cel b (enquëte: niet-arbeidsgebonden; dossier: wel) en betrouwbaarheids-
intervallen voor de verschilscores (versie 1: n=850; versie 2: n=845).

onafhankelijke
variabelen

'versie 1'
RR b.i.

'versie 2'
RR b.i.

persoonskenmerken:
burg.staat: niet-samenw (dossier)

burg.staat: niet-samenw (enquëte)
nationaliteit: NL (dos)

nationaliteit: NL (enq)

opleiding: < MBO (dos)

opleiding: < MBO (enq)

arbeidsverleden:
arbeidsleven: <lOjr (dos)

arbeidsleven: <lOjr (enq)
perioden zonder werk: <4jr (dos)

perioden zonder werk: geen (enq)

lich. expositie: nvt (dos)

lich. expositie: nvt (enq)

geest. expositie: nvt (dos)
geest. expositie: nvt (enq)

duur lich. expositie:>9jr (dos)

duur lich. expositie:>9jr (enq)

duur geest. expositie:>9jr (dos)

duur geest. expositie:>9jr (enq)

duur expositie beide:>9jr (dos)

duur expositie beide:>9jr (enq)

aantal werkgevers: I (dos)

aantal werkgevers: I (enq)

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
agrarisch/bouw: ja (dos)

agrarisch/bouw: ja (enq)

industrie: ja (dos)

industrie: ja (enq)

commercie l: ja (dos)

commercie l: ja (enq)

commercie 2: ja (dos)

commercie 2: ja (enq)

0.88 (0.60 - 1.29)
1.00 (0.60 - 1.67)

0.@ (0.29 - 1.42)
0.84 (0.20 - 3.48)
1.03 (0.63 - 1.68)
1.28 (0.81 - 2.0r)

0.7s (0.42 - t.3t)
0.74 (0.r3 - 4.33)
0.96 (0.71 - r.30)
0.90 (0.« - 1.26)
1.06 (0.80 - 1.39)

0.68 (0.42 - 1.09)

0.96 (0.76 - 1.20)
1.34 (0.95 - 1.88)

l.r3 (0.8r - 1.58)
1.17 (0.88 - l.s6)
1.33 (0.9s - 1.87)

1.08 (0.83 - 1.41)

0.92 (0.s9 - 1.44)
r.03 (0.76 - t.4r)
0.50 (0.21 - t.zt)
1,34 (1.07 - 1.68)

r.l8 (0.80 - 1.73)
1.62 (1.06 - 2.48)
1.06 (0.53 - 2.13)
0.81 (0.14 - 4.90)
r.06 (0.60 - 1.85)

0.69 (0.32 - 1.47)

0.94 (0.s4 - 1.62)
1.87 (0.8r - 4.30)
1.24 (0.91 - 1.69)

0.72 (0.47 - l.l0)
r.23 (0.91 - 1.66)
r.20 (0.82 - 1.77)
0.71 (0.54 - 0.94)
1.22 (0.81 - 1.83)

1.08 (0.73 - r.61)
l.l0 (0.79 - l.5s)
1.36 (0.e3 - 2.00)
0.72 (0.50 - 1.0s)

t.r4 (0.72 - r.81)
0.69 (0.45 - 1.08)

0.73 (0.31 - 1.73)

0.90 Q.67 - 1.22)

0.88 (0.44 - 1.78)
1.08 (0.65 - 1.79)

0.97 (0.68 - 1.39)
0.93 (0.s9 - 1.46)

0.98 (0.67 - 1.M)
1.10 (0.78 - 1.s5)

1.ll (0.49 -2.49)
0.3s (0.15 - 0.90)

1.81

0.41
1.74
1.02

0.94
1.66
1.95

1.04

(1.r0 - 2.98)
(0.14 - 1.19)
(0.71 - 1.69)
(0.62 - 1.68)
(0.60 - r.46)
(1.19 - 2.30)

0.01 - 3.77\
(0.35 - 3.15)
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vervolq tabel 9.14

onaftrankelijke
variabelen

'versie I'
RR b.i.

'versie 2'
RR b.i.

niet-commercie: ja (dos)

niet-commercie: ja (enq)

zwaarder psychisch: ja (dos)

zwaarder psychisch: ja (enq)

lichter psychisch: ja (dos)

lichter psychisch: ja (enq)

fysiek en psychisch: ja (dos)

fysiek en psychisch: ja (enq)

lichter fysiek: ja (dos)

lichter fysiek: ja (enq)

zwaarder fysiek binnen: ja (dos)

zwaarder fysiek binnen: ja (enq)

zwaarder fysiek buiten: ja (dos)

zwaarder fysiek buiten: ja (enq)

dienstjaren:>5 jaar (dos)

dienstjaren:>5 jaar (enq)

leidinggevend: nee (dos)

leidinggevend: nee (enq)

arbi-niveau: 14 (dos)

arbi-niveau: l-4 (enq)
ploegendienst: nvt (dos)

ploegendienst: nvt (enq)

nachtdienst: nvt (dos)

nachtdienst: nvt (enq)

alleen binnen: ja (dos)

alleen binnen: ja (enq)

alleen buiten: nee (dos)

alleen buiten: nee (enq)

werkrijd: deeltijd (dos)

werkÍijd: deeltijd (enq)

ziekte:
eerder e.w bereikt: ja (dos)

werkwissel ivm ziekte: ja (enq)

ziekte recent: ja (dos)

ziekte recent: ja (enq)

r.20 (0.71 - 2.01)
1.59 (0.79 - 3.21)
0.88 (0.56 - 1.38)

1.15 (0.s6 - 2.31)
l.ss (r.00 - 2.40)
0.76 (0.33 - 1.74)
r.07 (0.60 - r.93)
r.26 (0.81 - 1.9s)

0.78 (0.40 - 1.53)
1.53 (l.10 - 2.13)
0.83 (0.46 - l.5l)
1.02 (0.7r - 1.48)

1.47 (1.05 - 2.07)

l.Os (0.70 - 1.57)

0.86 (0.34 - 2.20)
1.21 (0.82 - 1.78)

0.89 (0.66 - 1.21)

0.36 (0.09 - 1.53)

0.61 (0.23 - l.60)
0.92 (0.57 - 1.46)
0.98 (0.71 - 1.35)

1.48 (0.7s - 2.92)
1.15 (0.80 - 1.67)

0.s4 (0.08 - 3.85)

0.98 (0.73 - 1.31)
r.33 (0.6s - 2.73)
0.80 (0.49 - 1.32)
l.3s (0.81 - 2.26)
0.46 (0.22 - 1.00)

0.68 (0.3s - 1.34)

0.45 (0.24 - 0.85)
1.3s (0.97 - 1.88)

0.82 (0.63 - 1.05)

0.97 (0.58 - 1.60)

0.77 (0.33 - 1.78)

0.91 (0.32 - 2.61)
0.91 (0.55 - 1.51)

r.44 (O.71 - 2.95)
1.39 (0.82 - 2.36)
0.87 (0.3s - 2.20)
0.82 (0.37 - 1.82)

0.59 (0.27 - r.25)
0.ss (0.21 - 1.40)
1.61 (1.12 - 2.32\
0.69 (0.33 - 1.46)

0.88 (0.56 - 1.39)

1.2s (0.80 - 1.96)

1.09 (0.70 - 1.69)

0.6r (0.15 - 2.51)
0.97 (0.60 - 1.58)

0.83 (0.s7 - l.l9)
0.s2 (0.12 - z.zt)
1.64 (0.91 - 2.97)
0.60 (0.30 - 1.18)

0.75 (0.49 - l.l4)
0.91 (0.30 - 2.74)
0.83 (0.50 - 1.38)
r.43 (0.43 - 4.73)
0.57 (0.37 - 0.88)
1.03 (0.41 - 2.59)
1.18 (0.75 - r.87)
0.89 (0.41 - 1.94)
r.16 (0.68 - 1.97)
1.15 (0.6s - 2.02)

0.98 (0.60 - 1.60)

0.82 (0.49 - 1.35)
r.t4 (0.88 - 1.48)

r.20 (0.72 - 2.01)
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vervolq tabel 9.14

onafhankelijke
variabelen

'versie I'
RR b.i.

'versie 2'
RR b.i.

voeg: meer dan 3 klachten (dos)
voeg: meer dan 5 klachten (enq)

diagnose psychisch: ja (dos)
diagnose psychisch: ja (enq)
diagnose harívaat: ja (dos)

diagnose haí/vaat: ja (enq)

diagnose bewap: ja (dos)

diagnose bewap: ja (enq)
diagnose overig: ja (dos)

diagnose overig: ja (enq)

l.l6 (0.88 - l.s5)
l .35 ( 1.07 - 1.71)
1.00 (0.63 - 1.60)
0.s5 (0.23 - 1.30)

0.67 (0.26 - 1.70)
0.81 (0.37 - 1.79)
0.73 (0.36 - r.49)
0.92 (0.s6 - l.5l)
0.11 (0.45 - 1.13)
0.87 (0.31 - 2.44)

1.09 (0.77 - t.s3)
0.89 (0.65 - 1.23)
o.97 (0.s8 - 1.64)
0.59 (0.22 - 1.54)
0.62 (0.20 - l.9l)
0.s4 (0.17 - 1.69)
0.36 (0.11- 1.17)
0.16 (0.41 - 1.41)
1.09 (0.71 - 1.67)
1.78 (0.87 - 3.6s)

* De significante verbanden (p < .05) zijn in de tabel onderstreept.

Daarentegen is men vaker volgens de enquëte van mening dat de uitval niet aóeids-
gebonden is terwijl dit volgens het dossier wel het geval is, indien men:

- volgens het dossier het laatst in de agrarische sector of de bouw heeft gewerkt maar

volgens de enquëte ergens anders (versie 2)

- volgens de enquéte het laatst in de commerciële sector I (detailhandel, banken,

horeca) heeft gewerkt, maar volgens het dossier ergens anders (versie 2)

- volgens het dossier in de commerciële sector 2 (vervoerssector) heeft gewerkt maar

volgens de enquéte niet (versie 2)

- volgens de enquéte het laatst in een functie heeft gewerkt dat lichter fysiek belastend

was maar volgens het dossier een andere belasting inhield (versie I en versie 2)

- volgens het dossier het laatst in een functie heeft gewerkt dat zwaarder fysiek
belastende arbeid in buitensituaties betrof maar volgens het dossier een andere sooí
belasting inhield (versie l).

Twee ziekÍevariabelen zijn in de bivariate analyse van belang. Indien men volgens het

dossier vroeger eerder langclurig was uitgevallen en het einde van het ziektewetjaar

heeft bereilct, maar volgens de enquëte vroeger niet vanwege ziekte van baan of beroep

is veranderd, is men minder vaak volgens de enquëte van mening dat de uitval niet

arbeidsgebonden is terwijl dit volgens de dossieranalyse wel zo is (versie I ). Men is

dit echter vaker van mening (enquéte: niet arbeidsgebonden uitval, dossier: wel) indien
men volgens de enquëte veel voEG-klachten heeft, d.w.z. meer dan vijf, maar volgens
het dossier weinig, d.w.z. niet meer dan drie klachten (versie 1).
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tabel 9.15: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden uitval,
cel b (enquëte: niet-arbeidsgebonden; dossier: wel) en betrouwbaarheids-
intervallen voor de verschilscores (versie l: n=854; versie 2: n=846).

onafhankelijke
variabelen

'versie I'
oR b.i.

'versie 2'
oR b.i.

persoonskenmerken:
burg.staat: niet-samenw (enquëte)

arbeidsverleden:
perioden zonder werk: <4jr (dos)

geest. expositie: nvt (dos)

duur lich. expositie:>9jr (enq)

aantal werkgevers: 1 (dos)

aantal werkgevers: I (enq)

feitelijxe kenmerken van
het laatste werk:
commercie l: ja (enq)
niet-commercie: ja (dos)

lichter fysiek: ja (enq)
fysiek en psychisch: ja (enq)

zwaarder fysiek buiten: ja (dos)

leidinggevend: nee (enq)

alleen binnen: ja (dos)

werktijd: deeltijd (dos)

ziekte:
eerder e.w. bereikt: ja (dos)
zielÍe recent: ja (dos)

voeg: meer dan 5 klachten (enq)

diagnose overig: ja (dos)

diagnose overig: ja (enq)

0.3s (0.19 - 0.66)
1.44 (1.2r - 1.71)

1.82 (1.3s - 2.M)

1.74 (1.29 - 2.34)
0.29 (0.r3 - 0.62)

0.42 (0.27 - 0.66)

0.40 (0.28 - 0.s7)
0.74 (0.62 - 0.89)
1.51 (1.26 - 1.82)
0.s7 (0.42 - 0.78)

3.34 (1.83 - 6.10)

Bij de cursief weergegeven o<lds ratio's is slechts sprake van een tendens
(.05<p<.10).

In tabel 9.15 staan de multivariate analyseresultaten met de verschilscores. Duidelijk
is dat nu een groot aantal variabelen samenhangen met het verschil in niet (volgens

enquéte) en wel (volgens dossier) arbeidsgebonden zijn van de uitval. Wel is opvallend

2.33 (1.63 - 3.33)

1.74 (1.37 - 2.22)
0.& (0.s3 - 0.77)
, :o (r.r8 - 1.e0)

2.s9 (1.9s - 3.45)
0.30 (0.16 - 0.s4)
2.« (r.89 - 3.67)
o:r (0.23 - 0.62)

0.s3 (0.41 - 0.68)
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dat slechts één variabele zowel bij versie I als bij versie 2 van belang is; alle andere

onafhankelijke variabelen hebben alleen invloed op of versie I of versie 2'

Voor wat de persoonskenmerken is volgens het dossier vaker sprake van arbeidsgebon-

denheid van de uitval, maar volgens de enquëte niet indien men volgens de enquëte

niet samenwoont maar volgens het dossier wel (versie 2).

Met betrekking tot het arbeidsverleden is men in de enquëte in tegenstelling tot de

dossieranalyse vaker van mening dat de uitval volgens versie I niet arbeidsgebonden

is, indien men volgens de enquëte slechts één werkgever heeft gehad maar volgens het

dossier meer (versie l). Men is dit bij versie I (een tendens) juist minder vaak van

mening indien men volgens het dossier slechts één werkgever heeft gehad maar volgens

de enquëte meer dan één.

Verder geldt met betrekking tot de uitval volgens versie 2 dat men in de enquëte in

tegenstelling tot de dossieranalyse vaker van mening is dat de uitval niet arbeids-

gebonden is indien men:

- volgens het dossier minder dan 4 jaar zonder werk is geweest maar volgens de

enquëte langer

- volgens de enquëte langer dan negen jaar lichamelijk belastend werk heeft gedaan

maar volgens het dossier korter (een tendens, versie 2).

Men is dit bij versie 2 minder vaak van mening indien men in het verleden volgens

het dossier geen geestelijk belastend werk heeft gedaan maar volgens de enquëte wel.

Voor wat betreft de feitelijke kenmerken van het laatste werk is men volgens de

enquëte minder vaak van mening dat de uitval niet arbeidsgebonden is terwijl dit

volgens de dossieranalyse wel zo is, indien men:

- volgens het dossier in de niet-commerciële (overheid, gezondheidszorg) heeft

gewerkt maar volgens de enqu0te in een andere sector (versie 2)

- volgens de enquëte in een fysiek en psychisch belastende functie heeft gewerkt

maar volgens het dossier in een andersoortige belastende functie (versie 2)

- volgens de enquëte geen leidinggevende functie heeft gehad maar volgens het

dossier wel (een tendens, versie l)
- volgens het dossier alleen binnen heeft gewerkt maar volgens de enquëte niet

alleen binnen (een tendens, versie 2)

- volgens het dossier in deeltijd heeft gewekt maaÍ volgens de enquëte in voltijd

(een tendens, versie l).
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Men is in de enquëte in tegenstelling tot de dossieranalyse juist vaker van mening dat

de uitval niet aóeidsgebonden is indien men:

- volgens de enquëte in de commerciële sector 1 (detailhandel, banken, horeca)

heeft gewerkt, maar volgens het dossier ergens anders (versie 2)

- volgens de enquëte in een lichter fysiek belastende functie heeft gewerkt maar

volgens het dossier in een andere soort functie (venie I en versie 2)

- volgens het dossier in een functie heeft gewerkt dat zwaarder fysiek belastende

arbeid in buitensituaties betrof, maar volgens het dossier een andere soort

belasting inhield (een tendens, versie l).

Tot slot zijn met betrekking tot de ziektekenmerken nog de volgende verschilscores van

belang. Bij versie I geldt dat men minder vaak volgens de enquëte van mening is dat

de uitval niet arbeidsgebonden is terwijl dit volgens de dossieranalyse wel het geval

is, indien men:

- volgens het dossier eerder door ziekte een jaar is uitgevallen uit het werk, maar

volgens de enquëte niet om gezondheidsredenen van werk is veranderd

- volgens het dossier de ziekte waarmee men is uitgevallen, recent heeft gekregen,

maar volgens de enqu0te niet recent (een tendens)

- volgens het dossier een andere ziekte dan een psychische ziekte, een hart- en

vaatziekte of een ziekte van het bewegingsapparaat heeft, maar men in de enquëte

juist één van deze ziekÍen heeft aangeduid (een tendens).

Daarentegen is men bij versie I vaker van mening dat de uitval niet arbeidsgebonden

is in tegenstelling tot de dossieranalyse indien men volgens de enquëte veel VOEG-

klachten heeft, d.w.z. meer dan vijf, maar volgens het dossier weinig, d.w.z. niet meer

dan drie klachten.

Ook is men dit vaker van mening, maar nu bij versie 2, indien men volgens de enquëte

een andere ziekte dan een psychische ziekte, een haÍ- en vaatziekte of een zielÍe van

het bewegingsapparaat heeft maar volgens het dossier juist wel één van deze drie

soorten ziektes heeft.

9.3.4 De enquëtegesevens, de dossiereeqevens en de verschilscores gecombineerd

als verklarins van de verschillen

In tabel 9.16 zijn de multivariate analyseresultaten met de gecombineerde onafhanke-

lijke variabelen (uit de enquëte, uit het dossier en de verschilscores) weergegeven.
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Hiertoe zijn de variabelen die resulteren uit de multivariate analyses met als

onafhankelijke variabelen de enquétevariabelen afzonderlijk (tabel 9. I I ), respectievelijk

de dossiervariabelen afzonderlijk (tabel 9.13) en de verschilscores afzonderlijk (tabel

9.15), gezamenlijk als onafhankelijke variabelen in een nieuwe multivariate analyse

gebruikt. De aftrankelijke variabele is weer het verschil in inzicht in de aóeidsgebon-

denheid van de uitval: volgens de dossierinformatie ten tijde van einde wachttijd (versie

l) danwel ten tijde van december 199O/januari (versie 2) is hiervan sprake, volgens de

respondent is dit niet het geval.

Er is volgens het dossier vaker sprake van arbeidsgebondenheid van de uitval, maar

volgens de enquëte niet indien men volgens de enquëte:

- jonger is dan 45 jaar (versie 2)

- van Nederlandse herkomst is (versie 1)

- het laatst heeft gewerkt bij een bedrijf met minder dan 100 personeelsleden

(venie I en versie 2) ]

- positief was over de arbeidsvoorwaarden van de laatste functie (venie l).

Er is volgens het dossier vaker sprake van arbeidsgebondenheid van de uitval, maar

volgens de enquëte niet indien men volgens het dossier:

- een opleiding heeft lager dan MBO (versie 2)

- lichter psychisch belastend werk heeft gedaan in de laatste functie (versie 1)

- een leidinggevende functie heeft gehad (venie 1)

- een contract had voor onbepaalde tijd (versie 2)

- in eerste instantie door de bedrijfsvereniging niet bij de GMD voor beoordeling

en begeleiding is aangemeld (venie 2)

- niet al eerder vroeger door ziekte een jaar uit het werk is uitgevallen (een tendens,

versie l)
- een ziekte heeft die niet door privéproblemen is ontstaan (versie l)
- een andere dan een psychische ziekte heeft (versie l)
- een ziekÍe van het bewegingsapparaat heeft (versie 1).
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tabel 9.16: Odds ratio's * (multivariaat) met betrekking tot arbeidsgebonden uitval,
cel b (enquëte: niet-arbeidsgebonden; dossier: wel) en betrouwbaarheids-
intervallen voor de enquëtevariabelen, dossiervariabelen en verschil-
scores (versie l: n=845; versie 2: n=846).

onafhankelijke
variabelen

'versie I'
oR b.i.

'versie 2'
oR b.i.

enquëte-variabelen
leeftijd: < 45 jaar
nationaliteit: NL
omvang bedrijf: < 100

arbeidsvoorw.: pos

dossier-variabelen
opleiding: < MBO
lichter psychisch: ja
leidinggevend: nee

contract onbepaalde tijd: ja
groep-l melding: ja
eerder ew bereikt: ja
ziekte door prive: ja
diagnose psychisch: ja
diagnose bewap: ja

verschilscores
burg.staat: niet-samenw (enq)

geest. expositie: nvt (dos)

duur lich. expositie:>9jr (enq)

aantal werkgevers: I (dos)

commercie l: ja (enq)

niet-commercie: ja (dos)

fysiek en psychisch: ja (enq)

lichter fysiek: ja (enq)
zwaarder fysiek buiten: ja (dos)

leidinggevend: nee (enq)

alleen binnen: ja (dos)

werktijd: deeltijd (dos)

2.32 (2.69 - 3.17)
1.42 (1.2r - 1.68)
1.50 (r.26 - 1.78)

l.9l (1.50 - 2.43)
,.:, (0.40 - 0.65)

0.56 (0.41 - 0.76)
0.s4 (0.40 - 0.73)
0.60 (0.48 - 0.75)
1.44 (r.21 - l.7l)

,.r_o (0.r8 - 0.64)

2)2 (1.56 - 2.87)
0.17 (0.08 - 0.39)

0.38 (0.24 - 0.s9)

1.88 (1.s8 - 2.24)

r.4s (1.20 - 1.74)

r:, (t.M - 2.s4)

2.31 (1.58 - 3.38)
1.56 (1.3r - 1.86)

2.3s (1.64 - 3.38)
0.62 (0.51 - 0.75)
1.ss (1.22 - 1.98)

2.& (r.95 - 3.57)
0.30 (0.16 - 0.56)
0.34 (0.21 - 0.56)
2.38 (1.70 - 3.34)

o.il (0.41 - o.6e)

Bij de cursief weergegeven odds ratio's is slechts sprake van een tendens
(.05<p<.10).
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Met betrekking tot de verschilscores is er volgens het dossier vaker sprake van

arbeidsgebondenheid van de uitval, maar volgens de enquëte niet indien men:

- volgens de enquëte niet samenwoont, maar volgens het dossier wel (versie 2)

- volgens de enquëte langer dan negen jaar lichamelijk belastend werk heeft gedaan

maar volgens het dossier korter (een tendens, versie 2)

- volgens de enquëte in de commerciële sector I (detailhandel. banken, horeca)

heeft gewerkt maar volgens het dossier in een andere sector (versie 2)

- volgens de enquëte het laatst in een lichter fysiek belastende functie heeft gewerkt

maar volgens het dossier juist in een andere soort functie (versie 2)

- volgens het dossier het laatst in een zwaarder fysiek belastende functie heeft

gewerkt in buitensituaties maar volgens de enquëte juist in functie met een andere

soort belasting (versie 1).

Tot slot is men met betrekking tot de verschilscores juist minder vaak in de enquëte

van mening dat de uiwal niet arbeidsgebonclen terwijl dit volgens de dossieranalyse

wel zo is indien men:

- volgens het dossier vroeger geen geestelijk belastend werk heeft gedaan maar de

enquëte wel (versie 2)

- volgens het dossier niet meer clan één werkgever heeft gehad maar volgens de

enquëte meer dan één (een tenclens, versie l)
- volgens het dossier in de niet-commerciële sector (overheid, gezondheidszorg)

heeft gewerkt, maar volgens de enquëte juist in een andere sector (een tendens,

versie 2)

- volgens de enquëte het laatst in een functie heeft gewerkl die fysiek en psychisch

belastend was maar volgens het dossier juist in een functie met een andersooÍige

belasting (venie 2)

- volgens de enquëte geen leiclinggevende functie heeft gehad, maar volgens het

dossier wel (versie I )

- volgens het dossier alleen binnen heeft gewerkt in de laatste functie maar volgens

de enquëte niet alleen binnen (versie 2)

- volgens het dossier het laatst in deeltijd heeft gewerkt maar volgens de enquëte

in voltijd (versie l).
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9.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre de opvatting van de betrokken WAO-ers en

de mening van de beoordelaars van de GMD ten aanzien van de arbeidsgebondenheid

van de uitval overeenkomen. Daamaast is gekeken hoe deze venchillen verklaard

zouden kunne worden uit de beschikbare gegevens (de enquëtegegevens, de

dossiergegevens en de venchilscores).

In de vragenlijst is de betrokken WAO-ers gevraagd of men met aanpassing aan het

eigen werk nog aan het werk zo:u zijn geweest. Daamaast is gevraagd of men met ander

werk in de situatie waar men toen werlÍe, met de desbetreffende ziekte had kunnen

blijven doorwerken. Bij beide vragen kon gekozen worden uit de antwoordcategoriëen:

(1) nee, (2) ja. De antwoorden op de twee vragen zijn samengevoegd: als men op één

van beide vragen 'Ja" antwoordde, wordt dit aangeduid met arbeidsgebonden uitval.

De overige antwoorden, in casu als men op beide vragen "neen" antwoordde, zijn

aangeduid als niet-arbeidsgebonden.

In het dossieronderzoek wordt van arbeidsgebonden uitval gesproken als op de

genoemde momenten de cliënt werkt, of volgens de verzekeringsgeneeskundige hersteld

of belastbaar is, of is ingedeeld in een klasse lager dan 80-l007o arbeidsongeschilcheid

én als de ziekte volgens de verzekeringsgeneeskundige gestabiliseerd is (noodzakelijke

voorwaarde). Bij de indeling van de arbeidsgebondenheid van de uitval is met twee

versies gewerkt. De eerste versie is gebaseerd op de dossierinformatie ten tijde van het

einde van de wachttijd van het ziektewetjaar; de tweede versie op die ten tijde van

december 1990/januari 1991, het moment dat de enquëte werd afgenomen.

Bij de vergelijking van de indeling van de enquëte en het dossier (versie l; einde

ziektewetjaar) is vastgesteld dat:

- 597o overeenkomstig is ingedeeld, waarvan:

- 167o arbeidsgebonden,

- 437o niet arbeidsgebonden,

- 4l7o verschillend is ingedeeld, waarvan:

- 24Vo volgens dossier aóeidsgebonden en volgens enquéte niet arbeidsgebonden,

- l87o volgens enquëte arbeidsgebonden en volgens dossier niet arbeidsgebonden.

Bij de vergelijking van de indeling van de enquëte en het dossier (versie 2; een half

tot anderhalf jaar na het einde van het ziektewetjaar) is vastgesteld dat:
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- 647o overeenkorrstig is ingedeeld, waarvan:

- líVa arbeidsgebonden,

- 48Vo niet arbeidsgebonden,

- 367o verschillend is ingedeeld, waarvan:

- l\lo volgens dossier arbeidsgebonden en volgens enquëte niet arbeidsgebonden,

- I 87o volgens enqu6te arbeidsgebonden en volgens dossier niet arbeidsgebonden.

Vervolgens is nagegaan in hoeverre de verschillen verklaard kunnen worden uit de

beschikbare gegevens, dat wil zeggen de enquëtegegevens, de dossiergegevens en de

verschilscores. Daarbij is apart gekeken naar de 'foutpositieven' en 'foutnegatieven'.

Uit de multivariate analyses (logistische regressie) bleek dat degenen die in de enquëte

hebben aangegeven dat de uitval arbeidsgebonden is, tetwijl de beoordelaars van de

GMD op basis van de dossiers tot een tegenovergestelde menirtg zijn gekomen zichvan
de overeenkomstig ingedeelden (arbeidsgebonden of niet-arbeidsgebonden) op de

volgende aspecten onderscheiden:

- zij hebben vaker bij meer dan één werkgever gewerkt (alleen versie 2);

- zij zijn in het verleden vier jaar of minder zoncler werk geweest (alleen versie 2);

- de functie waarin men is uitgevallen. bestaat vaker uit lichter psychisch belastend

werk (versie l);
- er heeft wat vaker een verandering in het werk plaatsgevonden (een tendens, alleen

bij versie 2);

- zij werken vaker bij bedrijven waar geen aandacht bestaat voor arbeidsomstandig-

heden (alleen venie l);
- men heeft vaker klachten over de arbeidsvoorwaarden (bij venie l, een tendens, en

bij versie 2);

- zij zijn al met al niet tevreden is over het werk (zowel versie I als versie 2);

- de ziekte is wat vaker niet recent ontstaan (bij venie 1, een tendens);

- echter, de ziekte is ook niet langer dan 5 jaar geleden ontstaan (zowel versie I als

versie 2).

Naast de verschillende indeling van de enquéte en het dossier ten aanzien van de

arbeidsgebondenheid verschilt de informatie van deze WAO-ers in de enquëte en het

dossier ook op de volgende punten:
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het komt wat vaker voor dat zij volgens het dossier Nederlander zijn, dat wil zeggen

niet expliciet zijn aangeduid als buitenlander, maar dat zij in de enquëte hebben

opgegeven van buitenlandse afkomst te zijn (een tendens bij versie 2);

het komt vaker voor dat zii volgens het dossier in het verleden geen lichamelijke

arbeid (bij versie 2, een tendens) danwel geen geestelijke arbeid (bij versie 1) hebben

verricht, terwijl zij in de enquëte hebben opgegeven wel lichamelijke respectievelijk

geestelijke arbeid verricht te hebben;

het komt vaker voor dat zij volgens het dossier langer dan negen jaar lichamelijk

belastende aóeid hebben gedaan, terwijl zij zelf in de enquëte hebben opgegeven

dat dit koíer was dan negen jaar (zowel versie I als versie 2);

het komt wat vaker voor dat zij volgens het dossier langer dan negen jaar geestelijke

belastende arbeid hebben gedaan, terwijl zij zelf in de enquëte hebben opgegeven

dat dit korter was (een tendens, alleen versie l);
het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier in de industrie gewerkÍ, terwijl
zij volgens de enquëte ergens anders hebben gewerkÍ (versie l); andersom komt het

wat vaker voor dat zij volgens de enquéte wel in de industrie hebben gewerkt en

volgens het dossier niet (een tendens, alleen versie 1);

het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier de laatste functie wel in de

commerciële sector I (detailhandel, banken, horeca) hebben gewerkt, maar volgens

de enquëte in een andere sector (alleen versie l);
het komt vaker voor dat zij volgens de enquéte het laatst in de niet-commerciële

sector (overheid, gezondheidszorg) hebben gewerkt, maar volgens het dossier ergens

anders (alleen versie l);
het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier geen leidinggevencle functie

hebben, maar volgens de enquëte wel (alleen versie 1);

het komt vaker voor dat zij volgens het dossier in het laatste werk geen nachtdienst

hebben gehad, maar volgens de enquëte wel (een tendens, alleen versie 2);

het komt vaker voor dat zij volgens het clossier in het verleden al eens eerder een

jaar door ziekte zijn uitgevallen, terwijl men volgens de enquëte in het verleden niet

vimwege gezondheidsredenen van baan is veranderd (alleen versie 2);

het komt, tot slot, minder vaak voor dat zij volgens het dossier een ziekte hebben

met een (hoofd- of neven-) diagnose uit de diagnosegroep 'overige' ziekten (dat wil
zeqgen een andere ziekte dan een psychische ziekte, een hart- en vaatziekte ofeen

ziekte van het bewegingsapparaat) hebben, terwijl zij zelf in de enquëte wel een

psychische ziekte, een hart- en vaatziekÍe of een ziekÍe van het bewegingsapparaat

hebben opgegeven (alleen versie l).
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Ten aanzien van degenen die in de enquëte hebben aangegeven dat hun uinal niet

arbeidsgebonden is, terwijl de beoordelaars van de GMD op basis van de dossiers wel

een verband tussen het werk en de uitval veronderstellen, bleek uit de multivariate

analyses (logistische regressie) dat zij zich van de overeenkomstig ingedeelden

(arbeidsgebonden of niet-arbeidsgebonden) op de volgende aspecten onderscheiden:

- ze zijn vaker jonger dan 45 jaar (alleen versie 2);

- ze zijn vaker van Nederlandse herkomst (alleen versie 1);

- zij hebben vaker een opleiding lager dan MBO (alleen versie 2);

- zij hebben vaker in de laatste functie gewerkt bij een bedrijf met minder dan 100

personeelsleden (zowel versie I als versie 2);

- zij zijn vaker positief over de arbeidsvoorwaarden van de laatste functie (alleen

versie 1);

- hun laatste functie betrof vaker lichter psychisch belastend werk (alleen versie 1);

- zij hebben vaker een leidinggevende functie gehad (alleen versie 1);

- zij hebben vaker een contract voor onbepaalde tijd (alleen versie 2);

- zij zijn in eerste instantie door de bedrijfsvereniging in groep-l is aangemeld bij de

GMD (alleen versie 2);

- het is vaker de eerste keer dat zij door ziekÍe een jaar uit het werk zijn uitgevallen

(een tendens, alleen venie l);
- zij hebben vaker een ziekte die door andere redenen dan privéproblemen is ontstaan

(alleen versie l);
- zij hebben vaker een andere dan een psychische ziekte (alleen versie l);
- zij hebben vaker een ziekte van het bewegingsapparaat (alleen versie l).

Naast de verschillende indeling van de enquëte en het dossier ten aanzien van de

arbeidsgebondenheid venchilt de informatie van deze WAO-ers in de enqu€te en het

dossier ook op de volgende punten:

- het komt vaker voor dat zij volgens de enquëte niet samenwonen, maar volgens het

dossier wel (alleen versie 2);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier vro€ger geen geestelijk

belastend werk hebben gedaan, maar volgens de enquëte wel (alleen versie 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens de enquëte langer dan negen jaar lichamelijk

belastend werk hebben gedaan, maar volgens het dossier korter (alleen versie 2);

- het komt wat minder vaak voor dat zij volgens het dossier niet meer dan één

werkgever hebben gehad maar volgens de enquëte meer dan één (een tendens, versie

1);
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- het komt vaker voor dat zij volgens de enquéte het laatst in de commerciële sector

I (detailhandel, banken, horeca) hebben gewerkt maar volgens het dossier in een

andere sector (alleen versie 2);

- het komt wat minder vaak voor dat zij volgens het dossier het laatst in de niet-

commerciële sector (overheid, gezondheidszorg) hebben gewerkt, maar volgens de

enquëte in een andere sector werkten (een tendens, versie 2);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens de enquëte het laatst in een functie

hebben gewerkt die fysiek en psychisch belastend was, maar volgens het dossier in

een andersoortig belastende functie (alleen versie 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens de enquéte het laatst in een lichter fysiek

belastende functie hebben gewerkt, maarvolgens het dossier juist in een andere sooí

functie (alleen versie 2);

- het kom.t vaker voor dat zij volgens het dossier het laatst in een zwaarder fysiek

belastende functie in buitensituaties hebben gewerkt, maar volgens de enquéte juist

in een functie met een andere soort belasting (alleen versie l);
- het komt minder vaak voor datzij volgens de enquëte geen leidinggevende functie

hebben gehad, maar volgens het dossier wel (alleen versie 1);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier alleen binnen hebben gewerkt

in de laatste functie, maar volgens de enquëte niet (alleen versie 2);

- het komt minder vaak voor datzij volgens het dossier in de laatste functie in deeltijd

hebben gewerkt, maar volgens de enquëte in voltijd (alleen versie l).
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t0 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

10.1 Inleiding

In het in dit rapport beschreven onderzoek is gekeken naar de mate waarin het werk

een rol speelt bij WAO-intrede. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de causale en de

conditionele rol van het werk in het proces van arbeidsongeschikt worden. De causale

relatie heeft betrekking op de mate waarin de ziekte of aandoening, waarvoor men in

de WAO terecht gekomen is, veroorzaakt is door het werk. De conditionele relatie heeft

betrekking op de mate waarin, gegeven een bepaalde zielÍe of aandoening, het werk

van invloed geweest is op de uitval uit het werk, oftewel de mate waarin nog gewerkt

had kunnen worden wanneer passend werk beschikbaar zou zijn geweest.

Om zicht te krijgen op de omvang van deze arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede

zijn drie deelonderzoekingen uitgevoerd.

In het eerste deelonderzoek is aan circa 15.000 WAO-ers een vragenlijst toegestuurd,

waarin onder andere aan deze direct betrokken werlnemers is gevraagd, in welke mate

zij van mening waren dat hun ziekte of aandoening een gevolg is van het werk dat zij
deden en of hun uitval uit het werk voorkomen had kunnen worden als aangepast of
ander werk beschikbaar zou zijn geweest.

Vervolgens is uit de groep WAO-ers die de enquëte had teruggezonden (ruim 9.000

personen) een steekproefvan ruim 1.000 personen getrokken (deelonderzoek 2). Van

deze penonen zijn een aantal gegevens uit de dossiers gelicht. Vervolgens is door twee

deskundigen van de GMD met behulp van deze dossiergegevens aan de hand van een

'beslisboom' bepaald of er sprake is van een beroepsgebonden ziekte of aandoening

of niet. Tevens is vastgesteld of de betrokkenen, ondanks de ziekte, nog (geheel of
gedeeltelijk) had kunnen werken in aangepast of ander werk.

In het derde deelonderzoek is tenslotte nagegaan in hoeverre de opvatting van de

betrokken WAO-ers en de mening van de beoordelaan van de GMD overeenkomen.

Hiertoe zijn de gegevens op individueel niveau aan elkaar gekoppeld. Naast het

aangeven van overeenkomsten en verschillen is ook geprobeerd de verschillen te

verklaren. In dit hoofdstuk zullen de conclusies daarvan worden samengevat, waarna

vervolgens zal worden aangegeven welke consequenties dit heeft voor de geldigheid

en generaliseerbaarheid van de resultaten van het enquëte - en het dossieronderzoek.
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L0.2 Conclusies met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de ziekte

In de vragenlijst is de betrokken WAO-ers gevraagd naar de mate waarin de ziekte een

gevolg is van het werk dat men eerst deed. Gekozen kon worden uit vier antwoord-

categoriëen, namelijk: geheel of grotendeels (l), voor een belangrijk deel (2), in
beperkte mate (3) en geheel niet (4). In dit deelonderzoek zijn de eerste twee

antwoorden bij elkaar genomen en aangeduid als arbeidsgebonden. De twee overige

antwoorden zijn aangeduid als niet-arbeidsgebonden.

In het dossieronderzoek is bij de indeling van de arbeidsgebondenheid van de ziekte

met twee versies gewerkt. In de eente versie is de indeling uitsluitend gebaseerd op

de beslisboom. Voor de tweede versie is naast de beslisboom ook gebruik gemaakt van

eventuele aanwijzingen in het rapport van de verzekeringsgeneeskundige over het

ontstaan van de ziekte(n) door arbeidsgebonden oorzaken.

Bij de vergelijking van de indeling van de enquëte en het dossier (versie l) is

vastgesteld dat:

- 647o overeenkomstig is ingedeeld, waarvan:

- 267o arbeidsgebonden,

- 38Vo niet- arbeidsgebonden,

- 367o verschillend is ingedeeld, waarvan:

- 67o volgens dossier arbeidsgebonden en volgens enquéte niet-arbeidsgebonden,

- 30Vo volgens enquëte arbeidsgebonden en volgens dossier niet-arbeidsgebonden.

Het beeld van de vergelijking bleef vrijwel hetzelfde wanneer gebruik gemaakt werd

van de tweede versie van arbeidsgebondenheid volgens het dossier. Hierbij werd

vastgesteld dat:

- 647o overeenkomstig is ingedeeld, waarvan:

- 27 Vo arbeidsgebonden,

- 37Vo niet- arbeidsgebonden,

- 36Vo verschillend is ingedeeld, wadrvan:

- 8% volgens dossier arbeidsgebonden en volgens enquëte niet-arbeidsgebonden,

- 29Vovolgens enquëte arbeidsgebonden en volgens dossierniet-arbeidsgebonden.

Aan de hand van de beschikbÍre gegevens (enquëtegegevens, dossiergegevens en

verschilscores) is nagegaan in hoeverre de verschillen verklaard kunnen worden. Bij
deze verklaring is apart gekeken naar de 'foutpositieven' en de 'foutnegatieven'.
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10.2.1 WAO-ers die volsens de enquéte wel een arbeidseebonden ziekte hebben

en volgens het dossier niet

Uit de multivariate analyses (logistische regtessie) bleek dat degenen die in de enquëte

hebben aangegeven een arbeidsgebonden ziekte te hebben, terwijl de beoordelaars van

de GMD op basis van de dossiers toÍ een tegenovergestelde mening zijn gekomen zich

van de overeenkomstig ingedeelden (arbeidsgebonden ofniet-arbeidsgebonden) op de

volgende enquëtegegevens ondencheiden:

- ze zljn vaker jonger dan 45-jaar (versie I en 2);

- ze hebben vaker een niet-Nederlandse nationaliteit (versie I en 2);

- ze hebben vaker een lagere opleiding dan MBO (versie I en 2);

- ze hebben vaker aangegeven in hun arbeidsleven periodes gekend te hebben waarin

lichamelijk zwaaÍ werk (tillen, sjouwen etc.) moest worden verricht (versie 1 en 2);

- ze zijn voor de uitval uit het werk vaker werkloos geweest (versie 2);

- ze waren vaker werkzaam waren in lichtere fysiek belastende beroepen (versie l);
- ze werkten vaker alleen binnen (versie 1)

- ze werkten vaker in deeltijd (versie I en 2);

- ze waren minder tevreden over de inhoud van het werk, over de psychische belasting

en over het (binnen)klimaat (alle versie I en 2);

- ze hebben minder vaak een tamelijk recente ziekte (versie I en 2);

- ze hebben minder vaak een diagnose psychische ziekten (versie 1) of een overige

diagnose (versie I en 2).

De resultaten van de multivariate analyses aan de hand van de dossiergegevens lieten

zien dat de betreffende WAO-ers zich van de overeenkomstig ingedeelden op de

volgende aspecten onderscheiden:

- ze hebben vaker een niet-Nederlandse nationaliteit (versie I en 2);

- ze waren vaker werkzaam waren in lichtere of zwaardere fysiek belastende (buiten)

beroepen (beide versie 1 en 2);

- ze waren vaker korter dan 5 jaar werkzaam bij hun laatste werkgever (versie 2);

- ze deden vaker handwerk en hadden vaker functies met zowel binnen- als buitenwerk

(beide versie I en 2);

- ze werkten vaker in beroepen waar hooguit een LBO-niveau voor vereist is (versie

l);
- ze hadden minder vaak een tamelijk recente ziekte (versie 1 en 2);
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- ze hebben vaker een diagnose aandoeningen aan het bewegingsapparaat (venie 2)

en minder vaak een overige diagnose (versie I en 2).

De resultaten van de multivariate analyses aan de hand van de verschilscores lieten

zien dat naast de verschillende indeling van de enqu€te en het dossier ten aanzien van

de arbeidsgebondenheid de informatie van deze WAO-ers in de enquëte en het dossier

ook op de volgende punten verschilt:

- het komt minder vaak voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven geen lichamelijk

(versie 1) ery'of geestelijk (versie 2) belastend werk te hebben verricht, terwijl volgens

de dossiers wel sprake is van een dergelijke belasting;

- het komt vaker voor dat zij n de enquéte hebben aangegeven wel geestelijk belastend

werk te hebben verricht, terwijl volgens de dossiers geen sprake is van een dergelijke

belasting (versie I en 2);

- het komt vaker voor dat zij in de enquëte hebben gemeld koÍer dan l0 jaar zvtaar

fysiek belastend werk te hebben verricht, terwijl volgens de dossiers sprake is van

een langere duur (versie 1);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens de enquéte niet werkzaam waren in een

beroep met een zwaardere psychische belasting en volgens het dossier wel (versie

1 en 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens de enquéte werkzaam waren in een beroep met

een zwaardere fysieke (biruren) belasting en volgens het dossier niet (versie I en 2);

- het komt vaker voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven meer dan 5 jaar in

dienst te zijn bij hun laatste werkgever, terwijl volgens de dossiers het dienstverband

5-jaar of minder heeft geduurd (versie 1);

- het komt vaker voor dat zlj in de enquéte hebben aangegeven geen leiding te geven

aan andere werknemers, terwijl zij volgens de dossiers wel een leidinggevende functie

hadden (versie 2);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens de enquëte werkten in een beroep waar

hooguit een LBO-niveau voor vereist is, terwijl volgens het dossier het niveau van

het beroep hoger zou liggen (versie l);
- het komt minder vaak voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven weleens van

werkkring, beroep of functie te zijrr veranderd in verband met ziekÍe en dat zij

volgens het dossier niet eerder einde-wachttijd hebben bereikt (versie 1 en 2);

- het komt vaker voor dat zij in enquëte hebben aangegeven al eerder last gehad te

hebben van de zielte of aandoening waarvoor zij zijn uitgevallen, terwijl volgens

de dossiers sprake is van een tamelijk recente ziekte (versie l);
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- het komt vaker voor datzij in de enquëte relatiefveel gezondheidsklachten hebben

opgegeven, terwijl volgens de dossiers sprake is van relatief weinig gezondheids-

klachten (versie I en 2).

Als alle (significante) variabelen (enquëtegegevens, dossiergegevens én verschilscores)

samen genomen worden in een multivariate analyse, blijken de betreffende WAO-ers
zich uiteindelijk te onderscheiden op de volgende variabelen:

- ze zijn vaker jonger dan 45-jaar (versie I en 2);

- ze hebben vaker een niet-Nederlandse nationaliteit (versie I en 2);

- ze hebben vaker een lagere opleiding dan MBO (versie I en 2);

- ze hebben vaker aangegeven in hun arbeidsleven periodes gekend te hebben waarin

lichamelijk zwaaÍ werk (tillen, sjouwen etc.) moest worden verricht (versie I en 2);

- ze waren vaker werkzaam waren in lichtere (versie I en 2) of zwaardere fysiek
belastende (buiten) beroepen (versie 1);

- ze werklen vaker in deeltijd (versie I en 2);

- ze deden vaker handwerk (versie 2) en hadden vaker functies met zowel binnen- als

buitenwerk (versie l);
- ze waren minder tevreden over de inhoud van het werk, over de psychische belasting

en over het (binnen)klimaat (alle versie 1 en 2);

- ze hadden volgens de dossiers minder vaak een tamelijk recente ziekte (versie 1 en

2);

- ze hebben vaker een diagnose aandoeningen aan het bewegingsapparaat (versie 2)

en minder vaak een overige diagnose (versie I en 2).

Naast de verschillende indeling van de enquëte en het dossier ten aanzien van de

arbeidsgebondenheid verschilt de informatie van deze WAO-ers in de enquéte en het

dossier ook op de volgende punten:

- het komt vaker voor dat zij in de enquëte hebben gemeld korter dan l0 jaar zwaar

fysiek belastend werk te hebben verricht, terwijl volgens de dossiers sprake is van

een langere duur (versie l);
- het komt vaker voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven meer dan 5 jaar in

dienst te zijn bij hun laatste werkgever, terwijl volgens de dossiers het dienstverband

5-jaar of minder heeft geduurd (versie 1);

- het komt vaker voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven geen leiding te geven

aan andere werknemers, terwijl zij volgens de dossiers wel een leidinggevende functie

hadden (versie 2);
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het komt minder vaak voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven weleens van

werkkring, beroep of functie te zijn veranderd in verband met ziekte en dat zij
volgens het dossier niet eerder einde-wachttijd hebben bereikten (versie 2);

het komt vaker voor dat zij in enquéte hebben aangegeven al eerder last gehad te

hebben van de ziekte of aandoening waarvoor zij zijn uitgevallen, terwijl volgens

de dossiers sprake is van een tamelijk recente ziekte (versie 1);

het komt vaker voor dat zij in de enqu6te relatiefveel gezondheidsklachten hebben

opgegeven, terwijl volgens de dossiers sprake is van relatief weinig gezondheids-

klachten (versie 2).

tabel 10.1: Percentages verklaarde variantie (R-kwadraat) met betrekking tot
arbeidsgebonden ziekten cel c (enquëte: arbeidsgebonden; dossier: niet).

gegevens versie I versie 2

enquëtegegevens
dossiergegevens
verschilscores

enquëtegegevens én dossiergegevens
én verschilscores

l3Va

87o

67o

l37a
9Vo

5Vo

l57ol6Vo

Uit tabel l0.l blijkt dat de laatste (gecombineerde) analyse de meeste variantie

verklaart. Het percentage is desondanks beperkt en ligt maar iets boven dat van de

enquëtegegevens alleen. De percentages van de dossiergegevens en de verschilscores

liggen beduidend lager. De meerwaarde van deze gegevens blijkt ook niet erg groot.

Toch is er wel sprake van een eenduiclig beeld. Zo komen bijvoorbeeld de resultaten

van de analyses met behulp van de enqu6tegegevens in redelijke mate overeen met die

van de dossiergegevens. Overeenkomstige resultaten hebben betrekking op de niet-

Nederlandse nationaliteit; het werkzaam zijn in lichtere fysiek belastende beroepen; het

opleidingsniveau van hooguit LBO of het werken in beroepen waar hooguit een LBO-
niveau voor vereist is; het werkzaam zijn in functies met uitsluitend binnenwerk of
zowel binnen- als buitenwerk; de mhder recente ziekte en het minder voorkomen van

de diagnose overige aandoeningen. Aspecten die ook vrijwel alle in de eindanalyse

terugkomen. Bovendien is er sprake van slechts beperkte verschillen tussen de beide

versies van aóeidsgebondenheid.
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10.2.2 WAO-ers die volsens cle enquëte geen arbeidsgebonden ziekÍe hebben en

volgens het dossier wel

Degenen die in de enquëte hebben aangegeven geen arbeidsgebonden ziekte te hebben,

terwijl de beoordelaars van de GMD op basis van de dossiers wel een verband tussen

werk en ziekte veronderstellen, bleken zich van de overeenkomstig ingedeelden

(arbeidsgebonden of niet-arbeidsgebonden) op de volgende enquëtegegevens te

onderscheiden:

- ze zijn voor de uitval uit het werk vaker werkloos geweest (versie 2);

- ze werlÍen vaker in een bedrijf waar duidelijk aandacht bestond voor de aóeidsom-

standigheden (versie 2) en waar minder vaak sprake was van werkdruk (versie l);
- ze waren vaker werkzaam als leidinggevende (versie l);
- ze waren minder tevreden over de arbeidsverhoudingen (versie I en 2) en over de

arbeidsvoorwaarden (versie 2), maar waren positiever in het algemeen oordeel over

het werk (versie I en 2);

- ze hebben minder vaak een overige diagnose (versie 2).

De resultaten van de multivariate analyses aan de hand van de dossiergegevens lieten

zien dat de betreffende WAO-ers zich van de overeenkomstig ingedeelden op de

volgende aspecten onderscheiden:

- ze hadden vaker geen geestelijk zwar belastend werk verricht (versie 2);

- ze hadden vaker langer dan l0 jaar gewerkt (versie 1);

- ze waÍen vaker werkzaam in zowel fysiek als psychisch belastende beroepen (versie

2);

- ze werkten vaker in beroepen waar hooguit een LBO-niveau voor vereist is (versie

I en2);
- ze waÍen vaker korter dan 5 jaar werkzaam bij hun laatste werkgever (versie 2);

- ze verdienden vaker een hoger bruto dagloon (versie I en 2);

- ze hadden vaker een tamelijk recente ziekte (versie 1);

- ze hebben minder vaak een diagnose hart en vaatziekte (versie l).

De resultaten van de multivariate analyses aan de hand van de verschilscores lieten

zien dat naast de verschillende indeling van de enquëte en het dossier ten aanzien van

de arbeidsgebondenheid de informatie van deze WAO-ers in de enquëte en het dossier

ook op de volgende punten verschilt:
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- het komt minder vaak voor datzij volgens de enquëte samenwonend zijn en volgens

de dossiers niet (versie l);
- het komt vaker voor dat zij in de enquëte een Nederlandse nationaliteit hebben

aangegeven, terwijl zij volgens de dossiers van niet-Nederlandse origine zouden zijn

(versie I en 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens de enquëte de afgelopen 10 jaar werkloos zijn

geweest en volgens de enquëte tijdens het arbeidsleven korter dan 4 jaar werkloos

zijn geweest (versie 2);

- het komt vaker voor dat zij in de enquëte hebben gemeld koÍer dan l0 jaar zwaar

fysiek (venie I en 2) en/of geestelijk (versie 2) belastend werk te hebben verricht,

terwijl volgens de dossiers sprake is van een langere duu4

- het komt vaker voor dat zij in de enquéte hebben aangegeven in een niet-commerciële

sector te werken, terwijl volgens de dossiers dit niet het geval is (versie I en 2);

- het komt minder vaak voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven in ploegendienst

te werken, terwijl dit volgens de dossiers niet het geval is (versie 2).

Als alle (signifïcante) variabelen (enquëtegegevens, dossiergegevens én verschilscores)

samen genomen worden in een multivariate analyse, blijken de beneffende WAO-ers

zich uiteindelijk te onderscheiden op de volgende variabelen:

- ze hebben vaker langer dan l0-jaar gewerkt (versie l);
- ze zijn vaker werkloos geweest voor het jaar ziektewet (versie 2);

- ze waren vaker werkzaam in zowel fysiek als psychisch belastende beroepen (versie

2);

- ze werkÍen vaker in een bedrijf waar duidelijk aandacht bestond voor de arbeids-

omstandigheden (versie 2);

- ze hadden minder vaak te maken met werkdruk (versie 1 en 2);

- ze werlÍen vaker in beroepen waar hooguit een LBO-niveau voor vereist is (versie

I en 2);

- ze verdienden vaker een hoger bruto dagloon (versie I en 2);

- ze waren minder tevreden over de arbeidsverhoudingen (versie I en 2) en de

arbeidsvoorwaarden (versie 2) op het werk, maar positiever in hun oordeel over het

werk in het algemeen (versie I en 2);

- ze hadden vaker een tamelijk recente ziekte (versie l);
- ze hebben minder vaak een diagnose hart en vaatziekte (versie l) en minder vaak

een overige diagnose (versie 2).
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Naast de verschillende indeling van de enquëte en het dossier ten aanzien van de

arbeidsgebondenheid verschilt de informatie van deze WAO-ers in de enquëte en het

dossier ook op de volgende punten:

- het komt vaker voor dat zij in de enquéte hebben aangegeven korter dan l0 jaar

zwaaÍ fysiek (versie I en 2) en/of geestelijk (versie 2) belastend werk te hebben

verricht, terwijl volgens de dossiers sprake was vÍrÍl een langere duur;

- het komt vaker voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven in een niet-commerciële

sector te werken, terwijl volgens de dossiers dit niet het geval is (versie I en 2);

- het komt minder vaak voor datzij in de enquëte hebben aangegeven in ploegendienst

te werken, terwijl dit volgens de dossiers niet het geval is (versie 2).

tabel 10.2: Percentages verklaarde variantie (R-kwadraat) met betrekking tot
arbeidsgebonden ziekten cel b (enquëte: niet-arbeidsgebonden; dossier:

wel).

gegevens versie 1 versie 2

enquétegegevens
dossiergegevens
verschilscores

enquétegegevens én dossiergegevens
én verschilscores

4Vo

57o

3Vo

97o

5Vo

2lo
47o

lZVo

Uit tabel 10.2 blijkt de percentages met betrekking tot de verklaring van de verschillen

in de indeling waarbij volgens de enquëte geen sprake is arbeidsgebonclen en volgens

het dossier wel nog lager zijn dan waarbij volgens de enquëte wel sprake is van

arbeidsgebondenheid en volgens het dossier niet. Dit geldt zowel voor de enquéte-

gegevens, de dossiergegevens en de venchilscores afzonderlijk, als voor de gegevens

in combinatie. Wel lijkt sprake van enige meerwaarde bij het combineren van de

verschillende gegevens. Bovendien is het beeld niet erg eenduidig. Znzijn bijvoorbeeld

de resultaten van de analyses met behulp van de enquëtegegevens totaal verschillend

van die van analyses met hhulp van de dossiergegevens. Verder is er sprake van

aanzienlijke verschillen tussen de beide versies van arbeidsgebondenheid.
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10.2.3 conclusies met betrekkins tot de geldisheid en generaliseerbaarheid van de
resultaten van het enquëte - en dossieronderzoek

Terugkerend naar de vraag welke consequenties het hierboven geconstateerde heeft voor
de geldigheid en generaliseeóaarheid van de resultaten van de eerste en de tweede fase,

kan het volgende worden opgemerkt. Hierbij zal eerst gekeken worden of het verschil
in indeling te maken kan hebben met verschillen in belangrijke achtergrondvariabelen.
Vervolgens zal worden nagegaan of verschillen in indeling door andere variabelen
verklaard kunnen worden, zoals de variabelen uit de twee deelonderzoeken.

De verschilscores laten op een aantal relevante aspecten inderdaad zien dat de
informatie die de beoordelaars van de GMD ter beschikking hadden, verschilt van de
door de respondent verstrekÍe informatie in de enquëte. Voor een deel ondersteunen

deze gegevens het verschil in indeling. Zo hebben de WAO-ers die volgens de enquëte
geen arbeidsgebonden ziekte hebben en volgens het dossier wel in de enquéte ook vaker
aangegeven korter dan l0 jaar zwaar fysiek ery'of geestelijk belastend werk te hebben
gedaan, terwijl volgens de dossiers sprake was van een langere duur. Bij het hanteren

van de 'beslisboom' door de beoordelaars van de GMD is onder andere rekening
gehouden met de expositieduur:'bij een kortere expositieduur is de beroepsgebonden-

heid van een ziekte, al het overige gelijk zijnde, minder aannemelijk'. Het hierboven-
genoemde verschil in informatie over de duur van expositie maakt het genoemde

verschil in indeling tussen de enqu6te (niet-aÍbeidsgebonden) en het dossier
(arbeidsgebonden) meer plausibel, temeer daar de verschillen op de overige gegevens
(werken in ploegendiensíwerken in een niet-commerciële sector) niet direct van invloed
lijken op de indeling. Deze groep betreft echter slechts 67o Íot 87o van de WAO-ers.

Bij de WAO-en die volgens de enquëte wel een aóeidsgebonden ziekten hebben en

volgens het dossier niet (297o tot 307o van de WAO-ers), ondersteunen verschillen in
achtergrondgegevens het verschil in indeling echter niet. Zo hebben deze WAO-ers in
de enquëte ook vaker aangegeven körter dan 10 jaar zwaar fysiek belastend werk te
hebben gedaan, terwijl volgens het dossier sprake was van een langere duur. Bij het
hanteren van de 'beslisboom' door de beoordelaars van de GMD maakÍ dit aspect de

beroepsgebondenheid van de ziekte dus juist meer aannemelijk. Dit geldt ook voor het
verschil in het ziekteverloop. Bovengenoemde WAO-ers hebben namelijk in de enquëte

ook vaker aangegeven al eerder last gehad te hebben van de ziekte of aandoening

waarvoor men is uitgevallen, terwijl volgens de dossiers sprake is van een tamelijk
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recente ziekte. Bij het hanteren van de 'beslisboom' door de beoordelaars van de GMD

is ten aanzien van het ziekteverloop aangehouden dat 'naarnnte het moment waarop

men ging werken en het moment van het ontstaan ,,,an de ziekte minder van elknar

afligt, de beroepsgebondenheid van de ziekte, al het overiSe geliik ziinde, minder

aannemelijk rs'. Ook dit aspect had bij het hanteren van de 'beslisboom' door de

beoordelaars van de GMD de beroepsgebondenheid van de ziekte juist meer

aannemelijk moeten maken.

Vervolgens kan men zich afuragen in hoeverre het verschil in indeling door andere

factoren verklaard kan worden, zoals bijvoorbeeld door de variabelen uit de twee deel-

onderzoekingen (de enquëte - en de dossiervariabelen). Uit de analyses met deze

variabelen komt een redelijk eenduiclig beeld naar voren, en met name waar volgens

de enquëte sprake is van arbeidsgebondenheid en volgens het dossier niet. Bovendien

is er slechts sprake van beperkte verschillen tussen beide versies van beroepsgebonden-

heid. Dat wil zeggen dat de meeste variabelen in beide versies op een zelfde wijze van

belang bleken. De betreffende WAO-ers blijken veelal jonger (dan 45-jaar); vaker van

niet-Nederlandse origine: hebben vaker een beperkte opleiding (minder dan MBO);

werkten vaker in lichtere of zwaarclere fysiek belastend beroepen; werkten vaker in

deeltijd en vaker zowel binnen als buiten; hadden vaker al wat langer klachten; en zijn

vaker afgekeurd voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Al met al een

herkenbare en redelijk homogene groep. Het feit dat deze groep jonger is, vaker in

deeltijd werkte, in beroepen waar geen sprake was van een extreme fysieke belasting

en vaker uitgevallen is voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat, is voor de

beoordelaars van de GMD aanleiding geweest de ziekte als niet arbeidsgebonden aan

te duiden. Men kan zich echter afvragen of de criteria van de beoordelaars van de GMD

voor deze jonge, minder extreem belaste groep, WAO-ers misschien niet wat te streng

zijn. Door hun jonge leeftijd en de cleeltijdfunctie is sprake van een beperkte expositie.

Maar ook een beperkte expositie kan tot arbeidsgebonden z.iekten en aandoeningen

leiden. Bovendien kan een lichtere fysieke belasting, in combinatie met andere

belastende factoren, zoals bijvoorbeeld het zowel binnen als buiten werken, van invloed

zijn op het ontstaan van arbeidsgebonden aandoeningen. Ook het leven en werken in

een ander land dan het oorspronkelijke land van herkomst kan in dit veóand als een

extra belastende factor worden gezien, die van invloecl kan zijn op de belastbaarheid

van de betrokken werknemer.
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Het beeld bij de WAO-ers die volgens dc enquëte geen arbeidsgebonden ziekte hebben

en volgens het dossier wel is minder eenduidig. Bovendien is er sprake van aanzienlijke

verschillen tussen de beide versies van arbeidsgebondenheid. Deze WAO-ers hadden

vaker al langer dan l0 jaar gewerkt; waren vaker werkloos geweest voor het jaar

ziekteweq werkten in zowel fysiek als psychisch belastende beroepen; hadden minder

vaak te maken met werkdruk; werkten vaker in beroepen waar een beperkt opleidings-

niveau voor vereist is: verdienden vaker een hoger bruto dagloon; hadden vaker een

tamelijk recente ziekte; en zijn minder vaak afgekeurd voor hart en vaatzieklen of een

overige aandoening. Al met al een wat minder herkenbare groep.

Geconcludeerd kan worden dat het verschil in indeling tussen de enquëte en het dossier,

bij de WAO-ers die volgens de enquëte geen arbeidsgebonden ziekte hebben en volgens

het dossier wel, deels verklaard lijkt te kunnen worden uit het feit dat de informatie

in de dossiers ten aanzien van de duur van de expositie (zowel fysiek als psychisch)

verschilt van de door de respondent verstrekÍe informatie in de enquëte.

Bij de WAO-ers die volgens de enquëte wel een arbeidsgebonden ziekÍen hebben en

volgens het dossier niet, zou het verschil in indeling samen kurmen hangen met een

te strikte toepassing van de criteria van de beslisboom. Vooral bij jonge WAO-ers

(onger dan 45 jaar), die werkten in minder extreem fysiek belaste werksituaties

(deeltijd, lichter fysiek werk), maar wel in andere belastende omstandigheden, zouden

de beoordelaars van de GMD de arbeidsgebondenheid van de ziekte onderschat kunnen

hebben.

Gezien het feit dat circa tweederde van de WAO-ers in beide fasen gelijk is ingedeeld,

en dat voor de verschillen in indeling, op basis van de analyses, een redelijke verklaring

kan worden gegeven. kan geconcludeerd worden dat de resultaten van de eerste en de

tweede fase ten aanzien van de arbeiclsgebondenheid van de ziekte in redelijke mate

als geldig en daarmee ook generaliseerbaar kurmen worden beschouwd. De consequen-

ties van het een en ander voor de omvang van de arbeidsgebondenheid van de zielte

in de WAO zal in de hiemavolgende paragraaf worden besproken.
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10.2.4 Conclusies met betrekking tot de omvans van de arbeidsgebondenheid van

de ziekte in de WAO

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat de resultaten van de eerste en tweede fase

van het onderzoek in redelijke mate als geldig en generaliseeóaar kunnen worden

beschouwd. Toch loopt de omvang van de arbeidsgebondenheid van de ziekte of
aandoening in beide fasen uiteen vm 307o tot 557o. Als de overeenstemming tussen

beide fasen als uitgangspunt genomen wordt, is er in minstens 26Vo van cle gevallen

sprake van arbeidsgebondenheid en in minstens 37 7o sprake van geen arbeidsgebonden-

heid. Beide maten kunnen als ondergrens gehanteerd worden. Maar wat kan er nu

gezegd worden over degenen waarvan enquëte en dossier niet overeenkomstig zijn.

Gezien de resultaten van de analyses mag geconcludeerd worden dat de 55Vo

arbeidsgebondenheid van de enquëte te hoog is geweest en de 30-347o van de dossien

te laag. De werkelijke omvang van de arbeidsgebondenheid van de ziekzal ergens daar

tussen liggen. De antwoorclen van de WAO-ers in de enquëte kumen onder meer

vertekend zijn, omdat de vraag naar de arbeidsgebondenheid van ziekle retrospectief

(minstens anderhalf jaar na de uitval uit het werk) gesteld is. In deze periode kan men

het verleden anders zijn gaan bekijken. Zo kunnen ondermeer attributieprocessen hierbij

een rol spelen, waardoor men er bijvoorbeeld behoefte aan kan hebben de 'oorzaak'

van de aóeidsongeschiktheid en in het bijzonder van de ziekte elden, bijvoorbeeld in

het werk, te kunnen leggen. Daamaast kan er bij bepaalde personen ook juist sprake

zijn van een geneigdheid om de 'schuld' bij zichzelf te leggen. Beide processen moeten

als vertekening gezien worden. Verder hebben de analyses echter ook aannemelijk

gemaakt dat de door de beoordelaars van de GMD toegepaste 'beslisboom' in bepaalde

situaties te strikt is toegepast, waardoor er sprake zou kunnen zijn van ondercchatting.

Om hier een beter beeld van te krijgen is door de beoordelaars van de GMD nog eens

gekeken naar de gecodeerde gegevens van de WAO-ers die volgens de enquëte geen

arbeidsgebonden ziekte hebben en volgens het dossier wel. Hierbij is vastgesteld dat

bij 12 van de 286 WAO-ers (versie 2) ten onrechte de aandoening als niet-arbeids-

gebonden was gecodeerd. Bij nog eens 12 WAO-en bleken onvoldoende gegevens

beschikbaar om tot een oordeel te komen. Bij 60 WAO-ers wees de laatste hoofd-

diagnose op de aanwezigheid van een endogene zielÍe, hetgeen de arbeidsgebondenheid

van de aandoening uiterst onwaanchijnlijk maakt. Van de overige 202 WAO-ers bleken

de gecodeerde gegevens onvoldoende houvast te bieden om het oorspronkelijke oordeel

verderte toetsen. Een en ander leidt tot een nieuwe ondergrens van34%o en een nieuwe

bovengrens van 50Vo. Omdat er vooralsnog geen redenen zijn om aan te nemen dat de
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veÍekening van de dossiergegevens groter ofkleiner is dan die van de enquétegegevens,

en de resultaten van de in dit rapport beschreven analyses de geldigheid en

generaliseerbaarheid van de resultaten van de eerste en de tweede fase van het

onderzoek in belangrijke mate bevestigen, wordt er vanuit gegaan dat de omvang van

de arbeidsgebondenheid van de ziekte in de WAO ongeveer in het midden zal liggen,

dat wil zeggen cica42Vo.

10.3 Conclusies met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de uitval

In de vragenlijst is de betrokken WAO-en gevraagd of men met aanpassing aan het

eigen werk nog aan het werk zou zijn geweest. Daamaast is gevraagd of men met ander

werk in de situatie waar men toen werkÍe, met de desbetreffende ziekÍe had kunnen

blijven doorwerken. Bij beide vragen kon gekozen worden uit de antwoordcategoriëen:
(1) nee, (2) ja. De antwoorden op de twee vragen zijn samengevoegd: als men op één

van beide vragen 'Ja" antwoordde, wordt dit aangeduid met arbeidsgebonden uitval.
De overige antwoorden, in casu als men op beide vragen "neen" antwoordde, zijn
aangeduid als niet-arbeidsgebonden.

In het dossieronclerzoek wordt van arbeidsgebonden uitval gesproken als op de

genoemde momenten de cliënt werlÍ, of volgens de verzekeringsgeneeskundige henteld

ofbelastbaaris, ofis ingedeeld in een klasse lagerdan 80-l00Ea arbeidsongeschilcheid

én als de ziekte volgens de verzekeringsgeneeskundige gestabiliseerd is (noodzakelijke

voorwaarde). Bij de indeling van de aöeidsgebondenheid van de uitval is met twee

versies gewerkt. De eeate versie is gebaseerd op de dossierinformatie ten tijde van het

einde van de wachttijd van het ziektewetjaar; de tweede versie op die ten tijde van

december 1990/januari 1991, het moment dat de enquëte werd afgenomen.

Bij de vergelijking van de indeling van de enquëte en het dossier (versie l; einde

ziektewetjaar) is vastgesteld dat:

- 59Vo overeenkomstig is ingedeeld, waarvan:

- I6Vo arbeidsgebonden,

- 43Vo niet arbeidsgebonden,

- 4lVo verschillend is ingedeeld, waarvan:

- 24Vo volgens dossier arbeidsgebonden en volgens enquëte niet arbeidsgebonden,

- l87o volgens enquëte arbeidsgebonden en volgens dossier niet arbeidsgebonden.
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Bij de vergelijking van de indeling van de enquëte en het dossier (versie 2; een half

tot anderhalfjaar na het einde van het ziektewetjaar) is vastgesteld dat:

- 647o overeenkomstig is ingedeeld, waarvan:

- I 5Vo arbeidsgebonden,

- 48Vo niet arbeidsgebonden,

- 36Vo verschillend is ingedeeld, waarvan:

- lSVo volgens dossier arbeidsgebonden en volgens enquëte niet arbeidsgebonden,

- lSVo volgens enquëte arbeidsgebonden en volgens dossier niet arbeidsgebonden.

Vewolgens is nagegaan in hoeverre de verschillen verklaard kunnen worden uit de

beschikbare gegevens, dat wil zeggen de enquëtegegevens, de dossiergegevens en de

verschilscores. Daarbij is apart gekeken naar de 'foutpositieven' en 'foutnegatieven'.

10.3.1 WAO-en waarvan de uitval voleens de enquëte wel arbeidsgebonden is en

volgens het dossier niet

Uit de multivariate analyses (logistische regressie) bleek dat degenen die in de enquëte

hebben aangegeyen dat de uitval arbeidsgebonden is, terwiil de beoordelaars van de

GMD op basis yan de dossiers tot een Íegenovergestelde mening ziin gekomen zichvan

de overeenkomstig ingedeelden (arbeidsgebonden of niet-arbeidsgebonden) op de

volgende enquëtegegevens ondencheiden:

- ze hebben vaker bij meer dan één werkgever gewerkt (versie 2);

- ze hebben vaker bij een bedrijf gewerkt waÍr geen duidelijke aandacht aan de

werkomstandigheden werd besteed (versie l);
- ze werkten vaker in een functie waar de vereiste vooropleiding op MBO-niveau of

hoger ligt (versie 2);

- ze hebben vaker belangrijke veranderingen in het werk meegemaakt de laatste twee

jaar voordat ze uitvielen (versie 2);

- ze waren mincler tevreden over de arbeidsvoorwaarden en over het werk in meer

algemene zin (venie I en 2).

De resultaten van de multivariate analyses aan de hand van de dossiergegevens lieten

zien dat de betreffende WAO-ers zich van de overeenkomstig ingedeelden op de

volgende aspecten onderscheiden :

- ze zijn vaker jonger dan 45 jaar (versie l);
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- ze zijn vaker niet-samenwonend (versie 2);

- ze hebben vaker l0 jaar of meer gewerkt (versie I en 2):

- zijn vaker minder dan 4 jaar zonder werk geweest (versie 2);

- ze waren vaker werkzaam in lichter psychisch belastende beroepen (venie l);
- ze werkÍen vaker in ploegendienst (versie 2);

- ze hebben vaker vroeger een keer einde wachttijd bereikt (versie 2);

- ze hebben vaker een zielre hebben die enerzijds niet recent is (versie l), maar die

anderzijds ook vaker korter dan 5 jaar geleden is ontstaan (versie I en 2)
- ze hebben vaker een diagnose psychische ziekten (versie 1);

- ze hebben minder vaak een diagnose ziekten van het bewegingsapparaat (versie 2).

De resultaten van de multivariate analyses aan de hand van de verschitscores lieten
zien dat naast de verschillende indeling van de enquëte en het dossier ten aanzien van

de arbeidsgebondenheid de informatie van deze WAO-ers in de enquëte en het dossier
ook op de volgende punten verschilt:

- het komt vaker voor dat zij volgens het dossier een Nederlandse nationaliteit hebben

en volgens de enquëte een niet-Nederlandse nationaliteit (versie 2);

- het komt vaker voor dat zij in de enquëte hebben aangegeven minder dan l0 jaar te
hebben gewerkt, terwijl zij volgens de dossiers 10 jaar of langer hebben gewerllÍ
(versie l);

- het komt vaker voor dat zij volgens het dossier minder dan 4 jaar zonder werk zijn
geweest en volgens de enqu6te wel werkloos (versie 2);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens de enquëte niet zonder werk zijn geweest

en volgens het dossier langer dan 4 jaar (versie 2);

- het komt vaker voor dat zii volgens het dossier geen zwaar lichamelijk (versie l) of
geestelijk (versie 2) belastend werk hebben gedaan, terwijl dit volgens cle enquëte

wel het geval is;

- het komt minder vaak voor dat zij volgens de enquëte geen zwaar geestelijk belastend

werk hebben gedaan, terwijl dit volgens de dossiers wel het geval is (versie 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens de dossiers langer dan 9 jaar zvtaaÍ lichamelijk
of geestelijk belastend werk hebben gedaan, terwijl dit volgens de enquëte niet het
geval is (versie I en 2);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier in de industrie hebben gewerkt,

terwijl dat volgens de enquëte niet geval was (versie 1);

- het komt vaker voor zij volgens de enqu6te in de industrie hebben gewerkÍ, terwijl
dat volgens het dossier niet geval was (versie 1);
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- het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier in de commerciële sector I

(detailhandel, banken, horeca) hebben gewerkt, terwijl dat volgens de enquëte niet

het geval was (versie l);
- het komt vaker voor dat zii volgens het dossier in de commerciële sector 2 (de

vervoersector) hebben gewerkÍ, terwijl dat volgens de enquëte niet het geval was

(versie 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens de enquëte in de niet-commerciële sector

(overheid, gezondheidszorg) hebben gewerkt, terwijl dat volgens het dossier niet het

geval was (versie l);
- het komt vaker voor dat zij volgens het dossier werkzaam waren in een beroep met

een lichter psychische belasting en volgens de enquëte niet (versie 1);

- het komt mincler vaak voor dat zij volgens het dossier geen leidinggevende functie

hebben, maar volgens de enquëte wel (versie l);
- het komt vaker voor dat zrj volgens de enquéte niet werkten in ploegendienst (versie

l) of in nachtdienst (versie 2) en volgens het dossier wel;

- het komt vaker voor dat zij volgens het dossier in deeltijd werkÍen, terwijl volgens

de enquëte sprake was van een voltijd functie (versie 2);

- het komt vaker voor dat zil volgens het dossier in het verleden al eens eerder een

jaar door ziekte zijn uitgevallen, tenvijl men volgens de enquëte in het verleden niet

vanwege gezondheidsredenen van baan is veranderd (versie 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens de enquëte in het verleden vanwege gezond-

heidsredenen van baan zijn veranderd en volgens het dossier in het veileden niet al

eens eerder een jaar door ziekte zijn uitgevallen (versie l);

- het komt vaker voor dat zij volgens het dossier relatief veel gezondheidsklachten

hebben, terwijl volgens de enquëte sprake is van relatief weinig klachten (versie 2).

Als alle (significante) variabelen (enquëtegegevens, dossiergegevens én verschilscores)

samen genomen worden in een multivariate analyse, blijken de betreffende WAO-ers

zich uiteindelijk te onderscheiden op de volgende variabelen:

- zij hebben vaker bij meer dan één werkgever gewerkt (alleen versie 2);

- zij zijn in het verleclen vier jaar of minder zonder werk geweest (alleen versie 2);

- de functie waarin men is uitgevallen, bestaat vaker uit lichter psychisch belastend

werk (versie 1);

- er heeft wat vaker een verandering in het werk plaatsgevonden (een tendens, alleen

bij versie 2);
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- zij werken vaker bij bedrijven waar geen aandacht bestaat voor arbeidsomstandig-

heden (alleen versie 1);

- men heeft vaker klachten over de arbeidsvoorwaarden (bij versie l, een tendens, en

bij versie 2);

- zij zijn al met al niet tevreden is over het werk (zowel versie I als versie 2);
- de ziekte is wat vaker niet recent ontstaan (bij versie 1, een tendens);
- echter, de ziekte is ook niet langer dan 5 jaar geleden ontstaan (zowel versie I als

versie 2).

Naast de verschillende indeling van de enquéte en het dossier ten aanzien van de

arbeidsgebondenheid verschilt de informatie van deze WAO-ers in de enqu€te en het

dossier ook op de volgende punten:

- het komt wat vaker voor dat zij volgens het dossier Nederlander zijn, dat wil zeggen

niet expliciet zijn aangeduid als buitenlander, maar dat zij in de enquëte hebben

opgegeven van buitenlandse afkomst te zijn (een tendens bij versie 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens het dossier in het verleden geen lichamelijke
arbeid (bij versie 2, een tendens) dan wel geen geesrelijke arbeid (bij versie l)
hebben verricht, terwijl zij in de enquëre hebben opgegeven wel lichamelijke
Íespectievelijk geesteldke arbeid verricht te hebben;

- het komt vaker voor dat zij volgens het dossier langer dan negen jaar lichamelijk
belastende arbeid hebben gedaan, terwijl zij zelf in de enquëte hebben opgegeven

dat dit korter was dan negen jaar (zowel versie 1 als versie 2);

- het komt wat vaker voor dat zij volgens het dossier langer dan negen jaar geestelijke

belastende arbeid hebben gedaan, terwijl zij zelf in de enquëte hebben opgegeven

dat dit korter was (een tendens, alleen versie 1);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier in de industrie gewerkt, terwijl
zij volgens de enquëte ergens anders hebben gewerkt (versie 1); andersom komt het
wat vaker voor dat zij volgens de enquëte wel in de industrie hebben gewerkt en

volgens het dossier niet (een tendens, alleen versie l);
- het komt minder vaak voor dat zij'volgens het dossier de laatste functie wel in de

commerciële sector I (detailhandel, banken, horeca) hebben gewerkt, maar volgens

de enquëte in een andere sector (alleen versie l);
- het komt vaker voor dat zij volgens de enquëte het laatst in de niet-commerciële

sector (overheid, gezondheidszorg) hebben gewerkÍ, maar volgens het dossier ergens

anders (alleen versie l);
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het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier geen leidinggevende functie

hebben, maar volgens de enquëte wel (alleen versie l);
het komt vaker voor clat zij volgens het dossier in het laatste werk geen nachtdienst

hebben gehad, maar volgens de enquëte wel (een tendens, alleen versie 2);

het komt vaker voor dat zij volgens het dossier in het verleden al eens eerder een

jaar door ziekte zijn uitgevallen, terwijl men volgens de enquëte in het verleden niet

vanwege gezondheidsredenen van baan is veranderd (alleen versie 2);

het komt, tot slot, minder vaak voor dat zij volgens het dossier een ziekte hebben

met een (hoofd- of neven-) diagnose uit de diagnosegroep 'overige' ziekten (dat wil
zeggen een andere ziekte dan een psychische ziekte, een hart- en vaatziekÍe ofeen

ziekte van het bewegingsapparaat) hebben, terwijl zij zelf in de enquëte wel een

psychische ziekte, een hart- en vaatziekte of een ziekte van het bewegingsapparaat

hebben opgegeven (alleen versie l).

tabel 10.3: Percentages verklaarde variantie (R-kwadraat) met betrekking tot
arbeidsgebonden uitval cel c (enquëte: arbeidsgebonden; dossier: niet).

gegevens versie I versie 2

enquëtegegevens
dossiergegevens
verschilscores

enquëtegegevens én dossiergegevens
én verschilscores

5Vo

4Vo

87o

l3Vo

8lo
5Va

6lo

llVo

Uit tabel 10.3 blijkt dat de laatste (gecombineerde) analyse de meeste variantie

verklaaÍ. Het percentage is desondanks beperkt. De percentages van de afzonderlijke

gegevens komen nergens boven de 107a. Bovendien is er nauwelijks overeenstemming

in resultaten tussen de enquëtegegevens en de dossiergegevens. Tenslotte is er sprake

van aanzienlijke verschillen tussen de beide versies van arbeidsgebondenheid.
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10.3.2 WAO-ers waarvan de uitval volsens de enquëte niet aÍbeidsgebonden is

**tn*,t,illrri".*.1

Uit de multivariate analyses (logistische regressie) bleek dat degenen die in de enquëte

hebben aangegeven dat de uitval niet arbeidsgebonden is, teruijl de beoordelaars yan

de GMD op basis van de dossiers tot een tegenovergestelde menirtg zijn gekomen zicb

van de overeenkomstig ingedeelden (arbeidsgebonden ofniet-arbeidsgebonden) op de

volgende enquëtegegevens onderscheiden:

- ze zijn vaker jonger dan 45 jaar (versie 2);

- ze hebben een Nederlandse nationaliteit (versie l);
- ze hebben vaker bij een bedrijf met meer dan 100 werknemers gewerkt (versie I en

versie 2);

- ze hebben minder vaak aangegeven dat de werkdruk hoog was (versie l);
- ze waren vaker positief over de fysieke belasting van het werk (versie 2) en over de

arbeidsvoorwaarden (versie 1);

- ze hebben minder vaak een psychische ziekte (versie 1) en vaker een ziekte van het

bewegingsapparaat (versie 2).

De resultaten van de multivariate analyses aan de hand van de dossiergegevens lieten

zien dat de betreffende WAO-ers zich van de overeenkomstig ingedeelden op de

volgende aspecten onderscheiden:
i - ze zijn vaker jonger dan 45 jaar (versie 2);

- ze hebben een Nederlandse nationaliteit (versie l);
ze hebben vaker hooguit een MBO-opleiding (versie 2);

- ze hebben vaker minder dan 10 jaar zwaar fysiek belastend werk gedaan (venie 2);

- ze waÍen vaker werkzaam in een lichter psychisch belastend beroep (versie 1);

- een hadden vaker leidinggevende functie (versie l);
- ze werkten vaker niet alleen binnen (venie 2);

- ze hadden vaker een contract voor onbepaalde tijd (versie 2);

- ze waren vaker in eerste instantie door de bedrijfsvereniging niet bij de GMD voor

beoordeling en begeleiding aangemelcl (versie 2);

- ze hadden vaker niet eerder einde wachttijd bereikt (versie l);
- ze hebben vaker een ziekte die niet veroorzaakt is door privé-problemen (versie l);
- ze hebben minder vaak een psychische ziekte en vaker een ziekte van het

bewegingsapparaat heeft (beide versie 1).
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De resultaten van de multivariate analyses aan de hand van de verschilscores lieten

zien dat naast de verschillende indeling van de enquëte en het dossier ten aanzien van

de arbeidsgebondenheid de informatie van deze WAO-ers in de enquëte en het dossier

ook op de volgende punten verschilt:

- het komt vaker voor dat zij volgens de enquëte niet samenwonen, maar volgens het

dossier wel (versie 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens het dossier minder dan 4 jaar zonder werk zijn

geweest en volgens de enquéte wel werkloos (versie 2);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier geen zwaar geestelijk belastend

werk hebben gedaan, maar volgens de enquëte wel (versie 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens de enquëte langer dan negen jaar zwaar fysiek

belastend werk hebben gedaan, maar volgens het dossier koíer (versie 2);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier éón werkgever hebben gehad

maar volgens de enquëte meer dan één (versie l)l
- het komt vaker voor dat zij volgens de enquéte één werkgever hebben gehad maar

volgens het dossier meer dan één (versie l);
- het komt vaker voor dat zij volgens de enquëte het laatst in de commerciële sector

1 (detailhandel, banken, horeca) hebben gewerkt maar volgens het dossier in een

andere sector (versie 2);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier in de niet-commerciële sector

(overheid, gezondheidszorg) werkten, en volgens de enquëte in een andere sector

(versie 2);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens de enquëte het laatst in een functie hebben

gewerkt die fysiek en psychisch belastend was, maar volgens het dossier in een

andersooÍig belastende functie (versie 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens de enquëte het laatst in een lichter fysiek

belastende functie hebben gewerkÍ, maar volgens het dossier juist in een andere soort

functie (versie 2):

- het komt vaker voor dat zij volgens het dossier het laatst in een zwaarder fysiek

belastende functie in buitensituaties hebben gewerkt, maar volgens de enquëte juist

in een functie met een andere soort belasting (versie l);
- het komt minder vaak voor dat zij volgens de enquëte geen leidinggevende functie

hebben gehad, maar volgens het dossier wel (versie l);
- het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier alleen binnen hebben gewerlÍ

in de laatste functie, maar volgens de enquëte niet (versie 2);
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- het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier in de laatste functie in deeltijd
hebben gewerkt, maar volgens de enquëte in voltijd (versie l).

- het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier eerder door ziekte een jaar
zijn uitgevallen uit het werk, en volgens de enquëte niet om gezondheidsredenen van
werk zijn veranderd (versie l);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier een recente zielte hebben,
terwijl zij volgens de enquëte al vaker last hadden van de ziekte (versie I );

- het komt vaker voor dat zij in de enquéte relatief veel gezondheidsklachten hebben
opgegeven, terwijl volgens de dossiers sprake is van relatief weinig gezondheids-
klachten (versie 1).

- het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier een andere ziekte hebben dan
een psychische ziekte, een hart- en vaatziekte of een ziekte van het bewegings-
apparaat, maar in de enquëte juist één van deze ziekten hebben aangeduid (venie
l);

- het komt vaker voor dat zij in cle enquëte een anclere ziekte clan een psychische
ziekte, een hart- en vaatziekte of een ziekte van het bewegingsapparaat hebben
aangeduid, maar volgens het dossier juist één van deze ziekten hebben (versie l).

Als alle (significante) variabelen (enquëtegegevens, clossiergegevens én verschilscores)
samen genomen worden in een multivariate analyse, blijken de betreffende WAO-ers
zich uiteindelijk te onderscheiden op de volgende variabelen:
- ze zijn vaker jonger dan 45 jaar (alleen versie 2);
- ze zijn vaker van Neclerlandse herkomst (alleen versie l);
- zij hebben vaker een opleiding lager dan MBO (alleen versie 2);
- zij hebben vaker in de laatste functie gewerkt bij een bednjf met minder dan 100

personeelsleden (zowel versie I als versie 2);
- zii zijn vaker positief over de arbeidsvoorwaarden van de laatste functie (alleen versie

l);
- hun laatste functie betrof vaker lichter psychisch belastend werk (alleen versie l);
- zij hebben vaker een leidinggevende functie gehad (alleen versie l);
- zij hebben vaker een contract voor onbepaalde tijd (alleen versie 2);
- zijzijn in eerste instantie doorde bedrijfsvereniging in groep-l is aangemeld bij de

GMD (alleen versie 2);

- het is vaker de eerste keer dat zij door ziekte een jaar uit het werk zijn uitgevallen
(een tendens, alleen versie l);
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- zij hebben vaker een ziekte die door andere redenen dan privéproblemen is ontstaan

(alleen versie l);
- zij hebben vaker een andere dan een psychische ziekte (alleen versie l);

- zij hebben vaker een ziekte van het bewegingsapparaat (alleen versie l).

Naast de verschillende indeling van de enquëte en het dossier ten aanzien van de

arbeidsgebondenheid verschilt de informatie van deze WAO-ers in de enquëte en het

dossier ook op de volgende Punten:

- het komt vaker voor dat zij volgens de enquëte niet samenwonen, maar volgens het

dossier wel (alleen versie 2);

- het komt minder vaak voor daf zii volgens het dossier vroeger geen geestelijk

belastend werk hebben geclaan, maar volgens de enquëte wel (alleen versie 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens de enquëte langer dan negen jaar lichamelijk

belastend werk hebben gedaan, maar volgens het dossier korter (alleen versie 2);

- het komt wat mincler vaak voor daÍ zij volgens het dossier niet meer dan één

werkgever hebben gehad maar volgens de enquëte meer dan één (een tendens' versie

1);

- het komt vaker voor dat zij volgens cle enquëte het laatst in de commerciële sector

I (detailhandel, banken, horeca) hebben gewerkt maar volgens het dossier in een

andere sector (alleen versie 2);

- het komt wat minder vaak voor dat zij volgens het dossier het laatst in de niet-

commerciële sector (overheid, gezonclheidszorg) hebben gewerkt, maar volgens de

enquëte in een andere sector werkten (een tendens, versie 2);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens de enquëte het laatst in een functie hebben

gewerkt die fysiek en psychisch belastend was, maar volgens het dossier in een

andersooÍig belastende functie (alleen versie 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens de enquëte het laatst in een lichter fysiek

belastende functie hebben gewerkt, maar volgens het dossier juist in een andere soort

functie (alleen versie 2);

- het komt vaker voor dat zij volgens het dossier het laatst in een zwaarder fysiek

belastende functie in buitensituaties hebben gewerkt, maar volgens de enquëte juist

in een functie met een andere soort belasting (alleen versie l);

- het komt minder vaak voor dat zij volgens de enquëte geen leidinggevende functie

hebben gehad, maar volgens het dossier wel (alleen versie l);

- het komt minder vaak voor clat zij volgens het dossier alleen binnen hebben gewerlÍ

in de laatste functie, maar volgens de enquëte niet (alleen versie 2);
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het komt minder vaak voor dat zij volgens het dossier in de laatste functie in deeltijd

hebben gewerkt, maar volgens de enquëte in voltijd (alleen versie l).

tabel 10.4: Percentages verklaarde variantie (R-kwadraat) met betrekking tot
arbeidsgebonden uitval cel b (enquëte: niet-arbeidsgebonden; dossier:
wel).

gegevens versie I versie 2

enquëtegegevens

dossiergegevens
verschilscores

enquëtegegevens én

én verschilscores
dossiergegevens

57o

6Vo

5Va

l07a

37o

4Vo

57o

9lo

Uit tabel 10.4 blijkt dat de ook met betrekking tot de verklaring van de verschillen in

indeling waarbij volgens de enquëte geen sprake is van arbeidsgebonden uitval en

volgens het dossier wel, de laatste (gecombineerde) analyse de meeste variantie

verklaart. Ook hier is echter opnieuw sprake van een beperkt percentage verklaarde

variantie. De percentages van de afzonclerlijke gegevens liggen rond de 5Vo.

Wel is sprake van enige overeenstemming in resultaten tussen de enquëtegegevens en

de dossiergegevens. Overeenkomstige resultaten hebben betrekking op de rol van

leeftijd en nationaliteit en de diagnoses psychische ziekten en aandoeningen aan het

bewegingsapparaat. Deze aspecten komen overigens ook alle terug in de eindanalyse.

Tussen de beide versies van arbeidsgebondenheid is echter sprake van aanzienlijke

verschillen.

10.3.3 Conclusies met betrekking tot de geldiqheid en generaliseerbaarheid van

resultaten van het enquëte- en dossieronderzoek

Ten aanzien van de vraag naaÍ de consequenties van het hierboven geconstateerde voor

de geldigheid en generaliseerbaarheid van de resultaten van de eerste en de tweede fase,

kan het volgende worden opgemerkt.

Bedacht dient te worden dat de verschillende operationalisaties van het begrip
'arbeidsgebondenheid van de uitval' alleen gemeen hebben dat men gegeven de ziekte
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met aangepast of ancler werk nog geheel of gedeeltelijk had kunnen doorwerken op enig

moment. Echter, dit betekent dat er ook enkele belangrijke verschillen zijn tussen de

verschillende operationalisaties.

De arbeidsgebondenheid van de uitval zoals geoperationaliseerd volgens de enquëte

heeft namelijk betrekking op het moment waarop men is uitgevallen, dat wil zeggen

een jaar voor het einde van de wachttijd. Daarentegen heeft het tijdsmoment van de

informatie waÍrop de operationalisaties van de twee versies van de arbeidsgebondenheid

van de uitval volgens het dossier zijn gebaseerd, noodzakelijkerwijs betrekking op een

tijdstip dat bij de eerste versie voor iedereen ongeveer een jaar later ligt, en bij de

tweede versie aflrankelijk van het tijdstip waarop het wachtjaar is begonnen anderhalf

tot tweeënhalf jaar later ligt. De tussenliggende periode kan natuurlijk van invloed zijn

op de belastbaarheid van de uitgevallen werknemer. Dat dit het geval is blijkt al uit

de verschuiving die geconstateerd is tussen de twee versies van de arbeidsgebondenheid

van de uitval op basis van de dossierinformatie.

Een ander belangrijk verschil heeft betrekking op het feit dat de operationalisatie van

het begrip arbeidsgebondenheid van de uitval uit de twee vragen uit de enquëte

impliceert dat men volledig zou zijn blijven werken met aangepast of ander werk. De

operationalisatie van hetzelfde theoretische begrip op basis van de dossierinformatie

impliceert daarentegen dat men geheel of gedeeltelijk nog arbeid kan vervullen. Het

is dan ook vanzelfsprekend dat het percentage mensen waarvan de uitval arbeids-

gebonden is op basis van de dossierinformatie, al het overige gelijkblijvende,zal neigen

groter te zijn is clan hetzelfde percentage op basis van de enquétegegevens.

Beide genoemde inhoudelijke verschillen tussen de operationalisaties, het tijdsverschil

en het verschil in 'geheel' en 'geheel of gedeeltelijk', hebben hoogst waarschijnlijk een

tegengesteld effect. Door het tijdsverschil zal de operationalisatie, al het overige

gelijkblijvende, op basis van de dossierinformatie neigen lager te zijn dan die op basis

van de enquëte, omdat het voorstelbaar is dat in de tijd de belastbaarheid van mensen

per saldo afheemt. Daarentegen zal door de ruimere definitie over de mate waarin

sprake kan zijn van arbeidsgebonden uitval op basis van de dossierinformatie - minder

bij de gedeeltelijk belastbare, meer bij de geheel belastbare personen - juist, al het

overige gelijkblijverrde, neigen groter tezijn dan die op basis van de enquëte.

Kortom, een belangrijk gedeelte van de geconstateerde verschillen tussen de

arbeidsgebondenheid van de uitval van die volgens de enquëte met die volgens het

dossier, kan hoogst waarschijnlijk worden herleid op deze inhoudelijke verschillen.
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Toch kan men zich aforagen of het verschil in indeling te maken kan hebben met
verschillen in belangrijke achtergrondvariabelen. De verschilscores laten op een aantal
relevante aspecten zien dat de informatie die de beoordelaars van de GMD ter beschik-
king hadden, verschilt van de door de respondent verstrekte informatie in de enquëte.
Zo is opvallend dat de personen die hebben opgegeven dat de uitval aóeidsgebonden
is, maar dit volgens de beoordelaars van de GMD niet het geval is ten tijde van einde
wachttijd, volgens de dossierinformatie vaker langer dan negen jaar lichamelijk of
geestelijk belastend werk hebben gedaan, terwijl dit volgens de enquëte korter is. Dit
strookÍ met de gedachte dat een langere expositieduur, al het overige gelijkblijvende,
kan leiden tot een geringere belastbaarheid. Dan is het ook voontelbaar dat juist
vanwege deze geringere belastbaarheid de GMD-beoordelaars van mening zijn dat de
uitval niet arbeidsgebonden is.

Verder is het ook voorstelbaar dat de arbeidsmarkÍsituatie naar soort economische sector
en soort functie of werk sterk verschilt. In de ene functie of sector kan men
gemakkelijker weer aan het werk komen bij de eigen of een andere werkgever dan in
een andere functie of sector. Omdat het al dan niet werken één van de elementen is
op grond waarvan op basis van de dossierinformatie de uitval beoordeeld is als al dan
niet arbeidsgebonden, is het dus ook zeer voorstelbaar dat daarom, vooral ten tijde van
einde wachttijd (versie l), de verschilscores met betrekking tot de functie en
economische sector zo'n grote rol speelt.

Evenzo is duidelijk dat de verschillende combinaties van cle soort ziekte(n) en het soort
werk verschillende interactie-effecten kunnen hebben op de uitval. Derhalve is ook de
rol die de ziekte hierbij speelt van belang en ook een eventuele andere indeling op dat
gebied. Omdat in de verschilscores met betrekking tot de soort ziekte de benaming die
de respondent aan zijn zielte geeft, een rol speelt, is het dus ook zeer voorstelbaar dat
een verkeerde benaming van het ziektebeeld, leidt tot statistische effecten van deze
verschilscores op het feit of de uitval wel of niet volgens de enquëte respectievelijk
het dossier als arbeidsgebonden is aangemerkt.

Vervolgens kan men zich af-tragen in hoeverre het verschil in indeling door andere
factoren verklaard kan worden, zoals de afzonderlijke onafhankelijke variabelen uit de
twee deelonderzoekingen (de enquéte- en de dossiervariabelen). Uit de analyses met
deze variabelen komt een redelijk eenduidig beeld naar voren.
Het feit bijvoorbeeld dat bij jongeren de beoordeling door de GMD wel rot de conclusie
van aóeidsgebonden uitval leidt i.t.t. de enquéte, kan worden verklaard uit het feit dat
jongeren zich sneller kunnen herstellen van een verminderde belastbaarheid dan ouderen
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en dan door de GMD ook eerder als belastbaar worden gezien. Bovendicn zullen

jongeren ook makkelijker weer ander werk kunnen vinden dan ouderen.

Ook het feit dat als de ziekte niet recent is, maar toch korter duurt dan vijf jaar de

respondent vaker van mening is dat de uitval arbeidsgebonden is' terwijl de GMD-

beoordelaars oordelen dat dit niet het geval is, zou wel eens met de belastbaarheids-

ontwikkeling te maken kunnen hebben. met name het feit dat de ziekte nog niet is

gestabiliseerd. Stabilisatie van de ziekte is namelijk een noodzakelijke voorwaarde om

op basis van de dossierinformatie te kunnen spreken over arbcidsgebonden uitval'

Waarschijnlijk zijn deze personen, ondanks dat hun ziektebeeld niet is gestabiliseerrd,

toch belastbaar en zouden ze als zodanig beoordeeld kunnen wordcn door de GMD.

Een ander duidelijk te interpreteren effect betreft de mening van de respondent over

de werksituatie. Als cleze waardering ongunstig is, is men eerder geneigd de oorzaak

van de uitval in het werk te zoeken, terwijl de GMD-beoordelaars dat niet doen. De

vraag is of we hier te doen hebben met een attributie-effect waarbij deze respondenten

de oorzaak van een voor hen ongunstige gebeurtenis buiten henzelf zoeken, namelijk

de werksituatie. Anderzijds is het ook voorstelbaar dat de respondenten een goed inzicht

hebben in de specifieke situatie die ten gronclslag heeft gelegen aan hun uitval en de

rol van de werksituatie daarin. Als dit laatste juist is, zou de beoordeling door de

verzekeringsgeneeskundigen van de uitvoeringsorganisatie ook meer specifiek moeten

zijn om te beoordelen of uitval echt nodig is'

Wij achten het waarschijnlijk dat beide genoemde effecten, het attributie-effect en het

effect van het specifieke inzicht in de werksituatie door de respondent, beide naast

elkaar kunnen voorkomen.

Al met al lijken cle geconstateercle verschillen in de arbeidsgebondenheid van de uitval

in belangrijke mate te kunnen worclen teruggebracht:

- tot verschillen in de gehanteerde clefinities van arbeidsgebondenheid van de uiwal;

- tot verschillen in achtergrondvariabelen;

- tot verschillen in inzichten, met name in de belastbaarheid;

- tot attributie-effecten;

- tot effecten voorkomencle uit het inzicht (met werkelijkheidswaarde) dat de

respondent heeft in de specifieke omstandigheden (onnodig slechte aÖeids-

omstandigheden) die hebben geleid tot de uitval.
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Gezien het feit dat circa 607o vut de WAO-ers in beide fasen gelijk is ingedeeld, en

dat voor de verschillen in indeling, op basis van de analyses, een redelijke verklaring
kan worden gegeven, kan geconcludeerd worden dat de resultaten van de eerste en de

tweede fase ten aanzien van de arbeidsgebondenheid van de uitval in redelijke mate

als geldig en daarmee ook generaliseeöaar kunnen worden beschouwd. De consequen-

ties van het een en ander voor de omvang van de arbeidsgebondenheid van de uitval
naar de WAO zal in de hiemavolgende paragraaf worden besproken.

10.3.4 Conclusies met betrekking tot de omvans van de aÍbeidssebondenheid van

de uitval naar de WAO

Op basis van deze overwegingen is er aanleiding om ervan uit te gaan dat de mate van

arbeidsgebondenheid van de uitval afhankelijk van het tijdsmoment - begin

ziektewetjaar, einde ziektewetjaar en half tot een jaar later - tussen ongeveer 33Vo en

437o zal liggen, dat wil zeggen hoger bij de het begin van de periode van uiwal en

lager daama. Gemiddeld ligt dit percentage rond de 387o. Hierbij moet een aantal kant-

tekeningen worden gemaalÍ.

De eerste is dat de desbetreffende groep in de tijd van samenstelling veranderd omdat

de belastbaarheid van mensen kan verbeteren en verslechteren.

De tweede kanttekening is dat bij deze percentages van 33Vo-43Vo voor de mate van

arbeidsgebondenheid van de uitval ervan wordt uitgegaan dat ze betrekking hebben op

uitgevallen werknemer die nog geheel of gedeeltelijk aangepaste of andere aóeid
zouden kunnen verrichten.

De derde kanttekening is dat de percentages voor de mate van de arbeidsgebondenheid

van de uitval voor ongeveer een derde deel betrekking hebben op uitgevallen

werknemen die weer geheel of gedeeltelijk aan het werk zijn gegaan. Voor deze

gevallen is derhalve, in ieder geval gedeeltelijk, de arbeidsgebondenheid van de uitval
gedurende de ziekÍewetperiode of daama op een juiste opgelost. In die zin kan de

geduide mate van arbeidsgebondenheid van de uitval niet zonder meer worden

gelijkgesteld aan de te behalen winst bij het voorkómen van uitval uit eigen werk en

het voorkómen van uitval uit arbeid zonder meer. De te behalen winst ligt derhalve in
de groep waarbij sprake is van arbeidsgebonden uitval en die niet aan het werk is. Deze

groep is ongeveer twee derde deel van de genoemde percentages van 337o-43Vo.
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Biilaee I

Overzicht van variabelen:

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de in de analyses gebruikte variabelen.
Achter het kenmerk staat weergegeven hoe de antwoordcategorieën in de logistische
regressie-analyse zijn gehanteerd. De eerst aangegeven categorie is telkens de
'voorspellende' waarde.

A. de enquëtevariabelen:

persoonskenmerken:
- geslacht: man/vrouw
- leeftijd: jonger dan 45 jaar/45 jaar en ouder
- burgerlijke staat: niet samenwonend/gehuwd of samenwonend
- nationaliteit: Nederlander/niet-Nederlander
- opleiding: hooguit LBO of MAVOMBO of hoger

arbeidsverleden:
- lengte arbeidsleven: I tot 10 jaarll0 jaar en langer
- lichamelijke expositie: geen perioden van lichamelijk zwaaÍ werk/wel
- geestelijke expositie: geen perioden van geestelijk zwaaÍ werk/wel
- werkloos geweest: geen perioden van werkloosheid de laatste l0 jaarlwel
- aantal werkgevers: één werkgever de laatste lo jaarl meer werkgevers
- veranderd van werk of beroep in verband met ziekte: niet veranderd/wel

feitelijke kenmerken van het laatste werk:
- omvang bedrijf: minder dan 100 werknemers/lOO werknemers en meer
- bedrijfsarts: afwezig in bedrijf/aanwezig
- economische situatie van het bedrijf: goed/redelijk, matig, slecht
- aandacht voor arbeidsomstandigheden in het bedrijf: nee/ja
- werkdruk te veel werUvoldoende, weinig, te weinig werk
- leidinggevend: nee/ja
- vereiste opleiding voor de functie: hooguit LBo of MAvo/TvIBo of hoger
- nachtdienst: nee/ja
- ploegendienst: nee/ja
- werkzaamheden alleen binnen: jalnee
- werkzaamheden alleen buiten: neelja
- werktijd: deeltijd/voltijd
- belangrijke veranderingen op het werk voor uitval: jalnee
- negatieve effecten van deze veranderingen: nee/ja
- positieve effecten van deze veranderingen: nee/ja
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meningen over het laatste werk:
- arbeidsinhoud: geen klachten/wel klachten

- fysieke belasting: hooguit 3 klachten/meer dan 3 klachten

- psychische belasting: hooguit 3 klachten/meer dan 3 klachten

- (binnen)klimaat: hooguit 2 klachtery'meer dan 2 klachten

- werkorganisatie: hooguit 1 klachVmeer dan 1 klacht

- arbeidsverhoudingen: hooguit 1 klachVmeer dan I klacht

- arbeidsvoorwaarden: hooguit I klachímeer dan 1 klacht

- al met al:goed/redelijk, matig, niet goed

aspecten van ziekte:
- zielÍe recent: jalnee

- gezondheidsklachten (voeg): meer dan 5 klachtery'S klachten of minder

- psychische ziekte: jalnee

- aandoening aan hart of bloedvaten: jalnee

- aandoeningen aan het bewegingsapparaat: jalnee

- overige aandoeningen: jalnee

sectorlberoep:
- agrariscffiouw: jalnee

- industrie: jalnee

- commercie I (handel/horeca/bank- en verzekeringswezen): jalnee

- commercie 2 (transport en communicatie): ialnee
- niet-commercieel (dienswerlening) : jalnee

- zwaarder psychische beroepen (o.a wetenschappelijke vakspecialisten): jalnee

- lichter psychische beroepen (o.a. secretaressen en boekhouders): jy'nee

- fysiek en psychische beroepen (o.a. chauffeurs, artsen en verpleegkundigen): jalnee

- lichter fysieke beroepen (o.a. koks en huishoudelijk personeel): jalnee

- zwaarder fysieke binnen-beroepen (o.a. loodgieters en monteurs: jalnee

- zwaarder fysieke buiten-beroepen: (o.a. agrariërs en bouwvakkers): jalnee

B. de dossiervariabelen:

persoonskenmerken:
- geslacht: maty'wouw
- leeftijd: jonger dan 45 iaarl45 jaar en ouder

- burgerlijke staat: niet samenwonend/gehuwd of samenwonend

- nationaliteit: Nederlander/niet-Nederlander
- opleiding: hooguit LBO of MAVOMBO of hoger

arbeidsverleden:
- lengte arbeidsleven: 1 tot 10 jaarl10 jaar en langer
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i - perioden zonder werk: 0-3 jaar werkloosl4 jaar en langer

| - lichamelijke expositie: geen perioden van handarbeid/wel
- geestelijke expositie: geen perioden van geestelijke arbeid/wel
- duur lichamelijke expositie: l0 jaar en langer handarbeid/korter dan 10 jaar
- duur geestelijke expositie: 10 jaar en langer geestelijke arbeidlkorter dan l0 jaar
- duur expositie beide: l0jaar en langerhand- en geestelijke arbeid/korter dan l0jaar
- aantal werkgevers: één wer§ever in arbeidsleven/ meer dan 1 werkgever

feilelijke kenmerken van het laatste werk:
- agrarisctröouw: jalnee
- industrie: jalnee
- commercie I (detailhandel, horeca, banken): jalnee
- commercie 2 (vervoer, havens, koopvaardij): jalnee
- niet-commercieel (overheid en gezondheid): jalnee
- zwaarder psychische beroepen: jalnee
- lichter psychische beroepen: jalnee
- fysiek en psychische beroepen: jalnee
- lichter fysieke beroepen: jy'nee
- zwaarder fysieke binnen-beroepen: jalnee
- zwaarder fysieke buiten-beroepen: jdnee
- aantal dienstjaren laatste werkgever: meer dan 5 jaarlhooguit 5 jaar
- handarbeid: niet hand-arbeid/wel
- geestelijke arbeid: niet-geestelijke arbeid/wel
- leidinggevend: nee/ja
- vereiste opleiding voor de functie: hooguit LBO of MAVOMBO of hoger

I - ploegendienst: nee/ja
- nachtdienst: nee/ja
- werkzaamheden alleen binnen: jalnee
- werkzaamheden alleen buiten: neelja
- contract voor onbepaalde tijd: jalnee
- werktijd: deeltijd/voltijd
- bruto dagloon laatste werk lager fl46/hoger

aspecten van zielde:
- groep-l melding (dat wil zeggen verwachting herstel voor einde-wachttijd of

verwachting volledige arbeidsongeóchiktheid op medische gronden): jalnee
- eerder eind-wachttijd bereikt: jalnee
- ziekte recent: jy'nee
- ziekte langer dan 5 jaar: jalnee
- gezondheidsklachten: 3 klachten of meer/O tot 2 klachten
- ziekte veroorzaakl door relationele privé-problemen: jalnee of onduidelijk
- diagnose (hoofd ofneven) psychische ziekte: jalnee
- diagnose (hoofd of neven) haÍ- en vaatziekte: jalnee
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- diagnose (hoofd of neven) ziekte van het bewegingsapparaat: jalnee

- diagnose (hoofd of neven) 'overige'-ziekte: jalnee

C. de verschilscores:

persoonskenmerken:
- burgerlijke staat (dos): volgens dossier niet samenwonend, volgens enquëte

weVoverige antwoorden
- burgerlijke staat (enq): volgens enquëte niet samenwonend, volgens dossier

weVoverige antwoorden
- nationaliteit (dos): volgens dossier Nederlander, volgens enquëte niet-Neder-

lander/overige antwoorden
- nationaliteit (enq): volgens enquOte Nederlander, volgens dossier niet-Neder-

lander/overige antwoorden
- opleiding (dos): volgens dossier hooguit LBO of MAVO, volgens enquëte

hoger/overige antwoorden
- opleiding (enq): volgens enquëte hooguit LBO of MAVO, volgens dossier

hoger/overige antwoorden

arbeidsverleden:
- lengte arbeidsleven (dos): volgens dossier korter dan 10 jaar, volgens enquëte

langer/overige antwoorden
- lengte arbeidsleven (enq): volgens enquëte korter dan 10 jaar, volgens dossier

langer/overige antwoorden
- perioden zonder werk (dos): volgens dossier tijdens arbeidsleven minder dan 4 jaar

werkloos geweest, volgens enquëte afgelopen 10 jaar weleens werkloos geweest/-

overige antwoorden
- perioden zonder werk (enq) : volgens enquëte afgelopen 10 jaar niet werkloos geweest,

volgens dossier meer dan 4 jaar werkloos geweest tijdens arbeidsleven/overige

antwoorden
- lichamelijke expositie (dos): volgens dossier geen perioden met handwerk, volgens

enquëte wel lichamelijk zwaar werlíoverige antwoorden

- lichamelijke expositie (enq): volgens enquéte geen lichamelijk zwaar werk verricht,

volgens dossier wel handwerlíoverige antwoorden

- geestelijke expositie (dos): volgens dossier geen perioden met geestelijke arbeid'

volgens enquëte wel geestetijk zwaar werlíoverige antwoorden

- geestelijke expositie (enq): volgens enquéte geen geestelijk zwaar werk verricht,

volgens dossier wel geestelijke arbeid/overige antwoorden

- duur lichamelijke expositie (dos): volgens dossier l0 jaar of langer handaóeid

verricht, volgens enquëte koÍer zwar lichamelijke aóeid/overige antwoorden

- duur lichamelijke expositie (enq): volgens enquëte 10 jaar of langer zwaaÍ

lichamelijke arbeid verricht, volgens dossier korter handarbeid/overige antwoorden
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- duur geestelijke expositie (dos): volgens dossier l0 jaar of langer geestelijke aóeid
verricht, volgens enquëte koÍer zwar geestelijke arbeid/overige antwoorden

- duur geestelijke expositie (enq): volgens enquëte 10 jaar of langer zwaaÍ geestelijke
arbeid verricht, volgens dossier korter geestelijke aöeid/overige antwoorden

- duur expositie beide (dos): volgens dossier 10 jaar of langer hand- en geestelijke
arbeid, volgens enquëte korter zware lichamelijke en geestelijke arbeid/overige
antwoorden

- duur expositie beide (enq): volgens enquëte 10 jaar of langer zware [chamelijke en
geestelijke aöeid, volgens dossier korter hand- en geestelijke artreid/overige
antwoorden

- aantal werkgevers (dos): volgens dossierin arbeidsleven I werkgever, volgens enquëte
meer dan I werkgever laatste l0 jaarloverige antwoorden

- aantal werkgevers (enq): volgens enquëte laatste l0jaar I werkgever, volgens dossier
meer dan I werkgever in arbeidsleven/overige antwoorden

feitelijke kenmerken van het laatste v,erk:
- agrariscffiouw (dos): volgens dossier eerst gewerlÍ in deze sector, volgens enquëte

in een andere sector/overige antwoorden
- agrarisch/bouw (enq): volgens enquëte eerst gewerkt in deze sector, volgens dossier in

een andere sector/overige antwoorden
- industrie (dos): volgens dossier eerst gewerkt in deze sector, volgens enquëte in een

andere sector/overige antwoorden
- industrie (enq): volgens enquëte eerst gewerkt in deze sector, volgens dossier in een

andere sector/overige antwoorden
- commercie I (dos): volgens dossier eerst gewerkt in deze sector, volgens enquëte in

een andere sector/overige antwoorden
- commercie I (enq): volgens enquéte eerst gewerkÍ in deze sector, volgens dossier in

een andere sector/overige antwoorden
- commercie 2 (dos): volgens dossier eerst gewerkt in deze sector, volgens enquëte in

een andere sector/overige antwoorden
- commercie 2 (enq): volgens enquëte eerst gewerkt in deze sector, volgens dossier in

een andere sector/overige antwoorden
- niet-commercieel (dos): volgens dossiereent gewerkt in deze sector, volgens enquëte

in een andere sector/overige antwoorden
- niet-commercieel (enq): volgens enquëte eerst gewerkt in deze sector, volgens

dossier in een andere sector/overige antwoorden
- zwaarder psychische beroepen (dos): volgens dossier eerst gewerkt in een dergelijk

beroep, volgens enquëte in een andere beroep/overige antwoorden
- zwaarderpsychische beroepen (enq): volgens enquëte eerst gewerkt in een dergelijk

beroep, volgens dossier in een andere beroep/overige antwoorden
- lichter psychische beroepen (dos): volgens dossier eerst gewerkÍ in een dergelijk

beroep, volgens enquëte in een andere beroep/overige antwoorden
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- lichter psychische beroepen (enq): volgens enquéte eerst gewerlÍ in een dergelijk

beroep, volgens dossier in een andere beroep/overige antwoorden

- fysiek en psychische beroepen (dos): volgens dossier eerst gewerlÍ in een dergeldk

beroep, volgens enqu€te in een andere beroep/overige antwoorden

- fysiek en psychische beroepen (enq): volgens enquëte eent gewerkÍ in een dergelijk

beroep, volgens dossier in een andere beroep/overige antwoorden

- lichte; fysieke beroepen (dos): volgens dossier eerst gewerlÍ in een dergelijk beroep'

volgens enquëte in een andere beroep/overige antwoorden

- lichter fysieke beroepen (enq): volgens enquëte eerst gewerlÍ in een dergelijk beroep'

volgens dossier in een andere beroep/overige antwoorden

- zwaarder fysieke binnen-beroepen (dos): volgens dossier eerst gewerkt in een dergelijk

beroep, volgens enquote in een andere beroep/overige antwoorden

- zwaarder fysieke binnen-beroepen (enq): volgens enquëte eerst gewerkt in een

dergelijk beroep, volgens dossier in een andere beroep/overige antwoorden

- ,waarOer fysieki buiten-beroepen (dos): volgens dossier eerst gewerkt in een dergelijk

beroep, volgens enquëte in een andere beroep/overige antwoorden

- ,*uuid", fysieke buiten-beroepen (enq): volgens enquète eerst gewerkt in een

dergelijk beroep, volgens dossier in een andere beroep/overige antwoorden

- dienstjaren (dos): volgens dossier langer dan 5 jaar werkzaam bij laatste werkgever,

volgens enquëte 5 jaar of korter/overige antwoorden

- dienstjaren (enq): volgens enquëte langer dan 5 jaar werkzaam bij laatste werkgever,

volgens dossier 5 jaar of korter/overige antwoorden

- leidinggevend (dos): volgens dossier niet leidinggevend, volgens enquëte weVoverige

antwoorden
- leidinggevend (enq): volgens enquéte niet leidinggevend, volgens dossier weVoverige

antwoorden
- vereiste opleiding voor de functie (dos): volgens dossier hooguit LBO of MAVO'

volgens enquëte hoger/overige antwoorden
- ,"róirt" opleiding v-oor de functie (enq): volgens enquëte hooguit LBO of MAVO'

volgens dossier hoger/overige antwoorden
- ploegendienst (dos): volgens dossier niet werkzaam in ploegendienst, volgens enquëte

weVoverige antwoorden
- ploegendienst (enq): volgens enquëte niet werkzaam in ploegendienst, volgens dossier

weVoverige antwoorden
- nachtdienst (dos): volgens dossier niet werkzaam in nachtdienst, volgens enquëte

wel,/overige antwoorden
- nachtdienst (enq): volgens enquëte niet werkzaam in nachtdienst, volgens dossier

weUoverige antwoorden
- werkzaamheden alleen binnen (dos): volgens dossier alleen binnen werkzaam, volgens

enquëte niefloverige antwoorden
- werkzaamheden alleen binnen (enq): volgens enqu6te alleen binnen werkzaam,

volgens dossier nieíoverige antwoorden
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- werkzaarnheden alleen buiten (dos): volgens dossier niet alleen buiten werkzaam,
volgens enquëte niet/overige antwoorden

- werkzaamheden alleen buiten (enq): volgens enquëte niet alleen buiten werkzaam,
volgens enquëte nieíoverige antwoorden

- werktijd (dos): volgens dossier in deeltijd werkzaam, volgens enquëte in vol-
tijd/overige antwoorden

- werktijd (enq): volgens enquéte in deeltijd werkzaam, volgens dossier in vol-
tijd/overige antwoorden

aspecten van zielde:
- eerder einde-wachttijd bereikt (dos): volgens dossier eerder einde wachttijd bereikt,

volgens enquëte niet van werk of beroep veranderd in verband met ziekte/overige
antwoorden

- veranderd van werk of beroep in verband met ziekte (enq): volgens enquëte in
verband met ziekte van werk of beroep veranderd, volgens dossier niet eerder einde
wachttijd bereikíoverige antwoorden

- ziekte recent (dos): volgens dossier ziekte recent, volgens enquëte niet/overoge
antwoorden

- ziekte recent (enq): volgens enqu€te ziekte recent, volgens dossier nieVoveroge
antwoorden

- voeg (dos): volgens dossier meer dan 3 gezondheidsklachten, volgens enquéte 5
klachten of minder/overige antwoorden

- voeg (enq): volgens enquéte meer dan 5 gezondheidsklachten, volgens enquëte 3
klachten of minder/overige antwoorden

- diagnose psychische ziekte (dos): volgens dossier diagnose psychische ziekte, volgens
enqu6te geen psychische ziekte/overige antwoorden

- diagnose psychische ziekte (enq): volgens enqu6te psychische ziekte, volgens dossier
geen diagnose psychische ziekte/overige antwoorden

- diagnose haÍt- en vaatziekte (dos): volgens dossier diagnose hart- en vaatzielÍe,
volgens enquëte geen aandoening aan hart of bloedvatery'overige antwoorden

- diagnose hart- en vaatziekte (enq): volgens enquëte aandoening aan hart ofbloedvaten,
volgens dossier geen diagnose hart- en vaatziekle/overige antwoorden

- diagnose ziekte van het bewegingsapparaat (dos): volgens dossier diagnose ziekte van
het bewegingsapparaat, volgens enquëte geen aandoening aan het bewegingsapparaaV-
overige antwoorden

- diagnose zielÍe van het bewegingsapparaat (enq): volgens enquëte aandoening aan
het bewegingsapparaat, volgens dossier geen diagnose ziekÍe van het bewegings-
apparaaVoverige antwoorden

- diagnose overig (dos): volgens dossier diagnose overige zielte, volgens enquëte geen
overige aandoeningen/overige antwoorden

- diagnose overig (enq): volgens enquéte overige aandoeningen, volgens dossier geen
diagnose overige ziekte/overige antwoorden
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Biilase 2

De analvses op <le uitval van respondenten als gevolg van ontbrekende informatie:

In de logistische regressie-analyses is steeds een groot aantal variabelen tegelijkertijd
in één analysemodel opgenomen. Hierbij kan een sterke cumulatie van uitval optreden,

omdat bij logistische regressie het ontbreken van informatie op één variabele leidt tot

het volledig uitsluiten van de betreffende respondent in de analyse . Deze aanpak wordt

aangeduid als 'listwise'. Met name bij de dossiervariabelen zou dit tot grote uitval
kunnen leiden, omdat bij enkele dossiervariabelen het aantal personen waarbij de

betreffende informatie ontbreek, betrekkelijk groot is. Om dit effect te vermijden is

ervoor gekozen in cie multivariate analyses bij het ontbreken van informatie uit te gaan

van het gemiddelde van de totale populatie op de betreffende variabele. Deze oplossing

wordt ook wel aangecluid als 'mean-substitution'. Om zicht te krijgen op de eventuele

effecten hiervan is een nadere analyse uitgevoerd naar de aard van de uitval. Hierbij
is onder anclere gekeken in welke mate de samenstelling van de populatie voor de beide

varianten (listwise en mean-substitution) van elkaar verschilt, bij de analyses met

betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de ziekte (versie 1), op basis van de

enquëte- en de dossiervariabelen (analyses van cel c ten opzichte van de cellen a+d en

van cel b ten opzichte van de cellen a+dl zie hoofdstuk 7). De resultaten zijn vermeld

in tabel 2.1 tlm2.4. De in deze tabellen gepresenteerde informatie heeft betrekking op:

1. cle mate waarin sprake zou zijn van systematische uitval over de categorieën van

de onafhankelijke variabelen in geval van een listwise oplossing (percentage

uitval bij een listwise procedure; categorie I en categorie 2);

Bijvoorbeeld: in tabel2.l is bij de variabele 'geslacht' onder percentage uitval
bij categorie I 307o aange geven en bij categorie 2 381o. Dit betekent dat wanneer

gekozen $,as voor listv,ise procedure vroutven significant (p <.05; Setoetst door

midclel van een chi-kwadraat toets) vaker zouden zijn uitgevallen, namelijk 387o

ten opzichte van 307o van de mannen- Bij de variabele'nationaliteit' is ns

eangegeren. Dit betekení dat de uitval van de Nederlanders en de niet-Neder-

landers in geval van een lisnyise oplossirtg niet significant van elkaar zou

verschillen.

2. het effect van de uitval (verdeling categorie l; listwise en mean-substitution);

Bijvoorbeetd: in tabel2.l is bij de variabele'geslacht' in de kolom'verdeling
categorie l' onder'lisWise' ó3Va aangegeven en onder'mean-substitution' 60Vo.

Dit betekent dat bij een lisrwise procedure 637o van de in de analyse betrokken

WAO-ers (n=606) van heÍ tnannelijk geslacht zou zijn geweest (en dus 37Vo van

het yrouwelijke geslacht). Bij de geharileerde oplossing van mean-substitution is

607o van de in de analyse betrokkenWAO-ers (n=91 3 ) van lrct mannelijk geslacht

(en dus 40Vo van het vrouu'elijk geslacht).
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3. het aantal ontbrekende waamemingen bij de betreffende onaftrankelijke variabele
(aantal missings).
Biivoorbeeld: in tabel 2.1 is bij de variabele 'geslacht' sprake von 4 ontbrekende
waarnemingen, en bij de variabele'burgerlijke staat' van 7. In een listwise
procedure zoudenbii beidevariabelen echter 371 respondentenbuitende analyse
zijn gebleven.

Uit de tatrelen kan opgemaalÍ worden dat er slechts op een beperkt aantal variabelen
sprake is van systematische uitval. Bovendien verschilt de verdeling van de
'voorspellende waarde' (categorie l) van de onaftrankelijke variabelen veelal maar in
beperkte mate tussen de beide procedures (listwise en mean-substitution). In verband
hiermee kan geconstateerd worden dat de gekozen oplossing van mean-substitution
slechts een geringe invloed zal hebben op de resultaten. Het grote voordeel van deze
werkwijze is echter dat de analyses over een groter aantal respondenten hebben kunnen
plaats vinden, en dat daardoor minder informatie verloren is gegaan.
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tabel 2.1: Verdeling van de uitval bij de arbeidsgebondenheid van de zielÍen (versie

1) op basis van de enquëte-variabelen (analyses cel c t.o.v. cellen a+d)

onafhankelijke
variabelen

percentage uitval bij
een listwise procedure

categ.l categ.z

verdeling categorie 1 aantal

listwise mean-sub. missings
(n=606) (n=913) (n=307)

persoonskenmerken:
geslacht: man
leeftijd: < 45 jaar
burg.staat: niet samenw.

nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
arbeidsleven: <lOjr
lich. expositie: nvt
geest. expositie: nvt
werkloos geweest: nee

aantal werkgevers: I
veranderd van werk of
beroep ivm ziekte: nee

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
omvang bedrijf: < 100

bedrijfsarts: afwezig
econ. situatie: goed

aandacht voor
arbeidsomst: nee

werkdruk te veel werk
leidinggevend: nee

vereiste vooropl.: < MBO
dagdienst: ja
ploegendienst: ja
alleen binnen: ja
alleen buiten: ja
werkÍijd: deeltijd
verandering op werk: ja
negatief effect: nee

positief effect: nee

30Vo

27Vo

NS

NS

NS

NS

ns
NS

NS

NS

NS

39Va

399o

32Vo

30Vo

63lo
47lo
227o

887o
7ïVo

l37o
3ZVo

39Vo

799o

62Vo

ll%o

60Vo

43Vo

227o

88Vo

80Ío

73Vo

307o

407o

787o

6lVo

lOVo

;
8

l0

13

2
t7
7

38

8

NS

NS

NS

267o

NS

33Vo

NS

NS

NS

NS

NS

387o
NS

ns
ns

55lo
63Vo

73%à

48?o

39Vo

TlVo
89Vo

76Vo

87Vo

68Vo

89Vo

22lo
38Vo

67Vo

89Vo

567o

65Vo

727o

45Vo

40Vo

737o

9ïVo
757o

867o

68Vo

897o

25Vo

387o

68Vo

9OVo

30
46
35

54
t7
3l
62

9

9

4
4

24
51

26Vo
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vervolg tabel 2.1

onaÍhankelijke
variabelen

percentage uitval bij
een listwise procedure

categ.l categ.Z

verdeling categorie 1 aantal
listwise mean-sub. missings
(n=606) (n=913) (n=307)

meningen over het
laatste werk:
arbeidsinhoud: pos
fysieke belasting: pos
psych. belasting: pos
(binnen)klimaat: pos

werkorganisatie: pos
arb.verhoudingen: pos
arbeidsvoorw.: pos

al met al:goed

ziekte:
ziekte recent: ja
voeg: meer dan 5 klachten
diagnose psychisch: ja
diagnose har/vaat: ja
diagnose bewap: ja
diagnose overig: ja

sector/beroep:
agrarisch bouw: ja
industrie: ja
commercie 1: ja
commercie 2: ja
niet-commercie: ja
zwaarder psychisch: ja
lichter psychisch: ja
fysiek en psychisch: ja
lichter fysiek: ja
zwaarder fysiek binnen: ja
zwaarder fysiek buiten: ja

ns

NS

3*Vo

NS

NS

ns
NS

ns

ns

NS

ns
NS

NS

NS

ns

NS

ns
NS

NS

l87o
24Vo

ns
40Vo

ns
NS

29Vo

35Vo

35lo

3ZVo

47Vo

5l7o
5lVo
527o

557o

54Vo

56Vo

457o

377o

54Vo

25Vo

l0Vo
53Vo

l27o

l5Vo

3l7o
32Vo

57o

l6Vo

\Vo

l4Vo
l27o
22Vo

29Vo

227"

497o

5ZVo

547o

5lVo
56Vo

56%à

57Vo

45Vo

3l7o
547o

25Vo

lOTo

527o

l3Vo

l4lo
30Vo

327o

6Vo

lTVo

6Vo

l27o
137o

24Vo

287o

22Vo

59

36
36
36
36
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tabel2.2: Verdeling van de uitval bij de arbeidsgebondenheid van de ziekÍen (versie

1) op basis van de enquëte-variabelen (analyses cel b t.o.v. cellen a+d).

onaftankelijke
variabelen

percentage uitval bij
een listwise procedure

categ.l categ.Z

verdeling categorie I aantal

listwise mean-sub. missings
(n447) (n=683) (n=236\

persoonskenmerken:
geslacht: man

leeftijd: < 45 jaar

burg.staat: niet samenw.
nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
arbeidsleven: <l0jr
lich. expositie: nvt
geest. expositie: nvt
werkloos geweest: nee

aantal werkgevers: 1

veranderd van werk of
beroep ivm ziekte: nee

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
omvang bedrijf: < 100

bedrijfsaÍs: afwezig
econ. situatie: goed

aandacht voor
arbeidsomst: nee

werkdruk: te veel werk
leidinggevend: nee

vereiste vooropl.: < MBO
dagdienst: ja
ploegendienst ja
alleen binnen: ja
alleen buiten: ja
werltijd: deeltijd
verandering op werk ja
negatief effect: nee

positief effect: nee

NS

25Vo

NS

ns

367o

NS

ns

ns
NS

NS

NS

4lVo

267o

26Vo

l97o

64Vo

46Vo

207o

9ZVo

74Vo

llVo
377o

47Vo

80Vo

63Vo

7l7o

44Vo

36Vo

687o

86Vo

76Vo

87Vo

667o

88Vo

22Vo

37Vo

687o

89lo

l27o
35Vo

42Vo

797o

617o

l0Vo

56lo
65Va

70Vo

427o

36Vo

TlVo
887o

76Vo

867o

66Vo

887o
22Vo

3ïVo
69Vo

9O7o

63lo
407o
22Vo

9ZVo

777o

3

6

7

8

9

t3
6

27

5

NS

ns

NS

ns

ns

34?o

3l7o
ns

ns
ns
ns
ns
ns

NS

NS

559o

65Vo

TlVo

22
32
25

39
t2
27
46

8
8

4
4

19

33
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vervolq tabel 2.2

onaftankelijke
variabelen

percentage uitval bij
een listwise procedure

categ.l categ.Z

verdeling categorie I aantal
listwise mean-sub. missings
(n447) (n=683) (n=236)

meningen over het
laatste werk:
arbeidsinhoud: pos
fysieke belasting: pos
psych. belasting: pos
(binnen)klimaat: pos
werkorganisatie: pos

arb.verhoudingen: pos
arbeidsvoorw.: pos

al met al:goed

ziekte:
ziel:te recent: ja
voeg: meer dan 5 klachten
diagnose psychisch: ja
diagnose hart/vaat: ja
diagnose bewap: ja
diagnose overig: ja

sector/beroep:
agrarisch bouw: ja
industrie: ja
commercie l: ja
commercie 2: ja
niet-commercie: ja
zwaarder psychisch: ja
Iichter psychisch: ja
fysiek en psychisch: ja
lichter fysiek: ja
zwaarder fysiek binnen: ja
zwaarder fysiek buiten: ja

NS

ns
39Vo 29Vo

ns

ns

NS

NS

NS

ns
NS

ns
43lo

NS

NS

NS

NS

ns

ns

ns
177o

ns
ns

NS

NS

ns

3l7o

367o

537o

567o

54Vo

59Vo

5$Vo

577o

60Vo

48Vo

34Vo

5OVo

26Vo

97o

5t?o
lSVo

lSVo

3l7o
3l%o

5Vo

l6Vo

9Vo

l5Vo
l4Vo
20Vo

277o

22Vo

53Vo

577o

5ïVo
57Vo

5ïVo
57lo
59Vo

467o

347o

5ïVo
257o

l0Vo

507o

l5Vo

l5Vo

30Vo

3l7o
6Vo

l6Vo

77o

l4Vo
l4Vo

2lVo
27lo
22Vo

60

26
26
26
26
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tabel 2.3: Verdeling van de uitval bij de aöeidsgebondenheid van de ziekten (versie

1) op basis van de dossier-variabelen (analyses cel c t.o.v. cellen a+d)

onaftrankelijke
variabelen

percentage uitval bij
een listwise procedure

categ.l categ.z

verdeling categorie I aantal

listwise mean-sub. missings
g=:a/,\ (n=913) (n=472)

persmnskenmerken:
geslacht: man

leeftijd: < 45 jaar
burg.staat: niet samenw.
nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
arbeidsleven: <lOjr
perioden zonder werk: <4jr
lich. expositie: nvt
geest. expositie: nvt
duur lich. expositie:>9jr
duur geest. expositie:>9jr
duur expositie beide:>9jr
aantal werkgevers: 1

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
agrarischöouw: ja
industrie: ja
commercie l: ja
commercie 2: ja
niet-commercie: ja
zwaarder psychisch: ja
lichter psychisch: ja

fysiek en psychisch: ja
lichter fysiek: ja
zwaarder fysiek binnen: ja
zwaarder fysiek buiten: ja
dienstjaren:>5 jaar
handaöeid:nvt
geeste lijke arbeid:nvt

ns
47Vo

ns
NS

ns

NS

NS

NS

NS

36lo
NS

NS

45lo 287o

5\Vo
53Vo

26Vo

93Vo

SlVo

l97o
7ïVo
40Vo

777o

5ZVo

lSVo

l3lo
257a

60Vo

497o

26Vo

92lo
79Vo

20Vo

7\Vo
4OVo

66Vo

42lo
lSlo
lZVo

30Vo

1;
4

223

194
218

79
79
69
72
76

253

567o

56lo

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

ns
NS

NS

NS

NS

NS

ns

12Vo

327o

34Vo

5Va

177o

l07o
l4Vo
l27o
20lo
247o

20Vo

647o

44Vo

76lo

lZVo

32Vo

32lo
6Vo

1\Vo

lZVo

l4Vo
lOVo

2lVo
22Vo

2lVo
63Vo

457o

76Vo

30
1l
11
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vervols tabel 2.3

onafhankelijke
variabelen

percentage uitval bij
een listwise procedure

categ.l categ.z

verdeling categorie I aantal
listwise mean-sub. missings
(n=441) (n=913) (n472)

leidinggevend: nee ns
arbi-niveau: l-4 ns
ploegendienst: nvt ns
nachtdienst: nvt ns
alleen binnen: ja ns
alleen buiten: nee ns
contract onbepaalde tijd: ja 50lo 707o
werktijd: deeltijd ns
brutoloon:<F146 ns

NS

ns

ns

NS

5SVo

NS

NS

6lVo
447a

ns

40Vo

50Vo

587o

88Vo

86Vo

88Vo

947o

82Vo

9lVo
95Vo

297o

54la

49Vo

ll%o
6lVo
lTVo

4lVo
l5Vo

3l7o
l27o
5ZVo

30Vo

867o

857o

87Vo

937o

83Vo

92?o

9l%a

277o

5ZVo

47Vo

llVo
617o

l9Vo
487o

l6Vo
347o

l5Vo
45Vo

3ZVo

4
97

5

5

8

8

6
43

8

64
@
8l
2t

ziekte:
groep-l melding: ja
eeÍder ew bereikt: ja
ziekte recent: ja
ziekte > jaar: ja
voeg: meer dan 3 klachten
ziekte door prive: ja
diagnose psychisch: ja
diagnose hart/vaat: ja
diagnose bewap: ja
diagnose overig: ja
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tabel2.4: Verdeling van de uiwal bij de aóeidsgebondenheid van de ziekÍen (versie

1) op basis van de dossier-variabelen (analyses cel b t.o.v. cellen a+d)

onaftrankelijke
variabelen

percentage uitval bij
een listwise procedure

categ.l categ.Z

verdeling categorie 1 aantal

listwise mean-sub. missings
(n=332) (n=683) (n=351)

persoonskenmerken:
geslacht: man

leeftijd: < 45 jau
buÍg.staatr niet samenw.
nationaliteit: NL
opleiding: < MBO

arbeidsverleden:
arbeidsleven: <10jr
perioden zonder werk: <4jr
lich. expositie: nvt
geest. expositie: nvt
duur lich. expositie:>9jr
duur geest. expositie:>9jr
duur expositie beide:>9jr
aantal werkgevers: I

feitelijke kenmerken van
het laatste werk:
agrarischi/bouw: ja
industrie: ja
commercie l: ja
commercie 2: ja
niet-commercie: ja
zwaarder psychisch: ja
lichter psychisch: ja
fysiek en psychisch: ja
lichter fysiek: ja

zwaarder fysiek binnen: ja
zwaarder fysiek buiten: ja
dienstjaren:>S jaar

handarbeid:nvt
geestelijke arbeid :nvt

ns
47Vo

ns
ns
ns

NS

ns
NS

ns

35Vo

ns
NS

48Vo

5SVo

56Vo

287o

63Vo

52lo
247o

967o

787o

17Vo

SlVo
437o

74Vo

5lVo
19Vo

l5Vo
234o

l4lo
337o
32Vo

67o

l6Vo
l37o
I5To

l4lo
76Vo

247o

lSVo

66Vo

48Vo

74Vo

63Vo

47Vo

25Vo

947o

76Vo

177o

807o
44Vo

7TVo

417o

20lo
l3Vo
29Vo

l27o
33Vo

32lo
7lo

lTlo
l4Vo
l5Vo

lZVo

lTVo

237o

l9Vo

657o

49Vo

727o

5

3

t70

138

157

54
54
50
48
53

181

ns
ns
ns
NS

ns
NS

ns

ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns

20
l0
l0
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vervole tabel 2.4

onaÍhankelijke
variabelen

percentage uitval bij
een listwise procedure

categ.l categ.Z

verdeling categorie I aantal
listwise mean-sub. missings
(n=332) (n=683) (n=351)

leidinggevend: nee ns
arbi-niveau: I -4 ns
ploegendienst: nvt ns
nachtdienst: nvt ns
alleen binnen: ja ns
alleen buiten: nee ns
contract onbepaalde tijd: ja 50Vo 69Vo
werktijd: deeltijd ns
brutoloon:<F146 ns

86Vo

847o

89Vo

94Vo

80Vo

90Vo

957o

257a

48Vo

48Vo

8Vo

65Va

t5%
42Vo

l3Va

30Vo

l27o
5lVo
334o

857o

827o
879o

93%o

82Vo

9l7o
927o

23Vo

467o

47Vo

l0Vo
647o

177o

49Vo

l4Vo
34Vo

l57o
43Vo

35Vo

4
74
4
4
6

6

6
26

ziekte:
groep-l melding: ja
eerder ew bereikt: ja
ziekte recent: ja
ziekte > jaar: ja
voeg: meer dan 3 klachten
ziekte door prive: ja
diagnose psychisch: ja
diagnose harívaat: ja
diagnose bewap: ja
diagnose overig: ja

ns

NS

ns

NS

55Vo

ns

7
45
45
67
t6

NS

6lVo
42Vo

ns

387o

5jVa
58Vo
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