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In een longitudinaal onderzoek met drie jaarlijkse metingen onder 1597 werknemers zijn de effecten onderzocht van de
aandacht voor arbeid door de huisarts en bedrijfsarts op de tevredenheid met de zorgverlening en op het ziekteverzuim van
werknemers. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen aandacht voor arbeid als oorzaak van de klachten en aandacht voor de
mate waarin klachten het werk belemmeren. Uit deze studie blijkt dat wanneer de bedrijfsarts en de huisarts aandacht
hebben voor arbeid, de werknemer meer tevreden is met de zorgverlening, ongeacht of klachten daadwerkelijk gerelateerd
zijn aan het werk. Aandacht voor de mate waarin klachten een belemmering vormen in het werk, blijkt in het geval van de
bedrijfsarts te leiden tot een afname van ziekteverzuim, maar in het geval van de huisarts tot een toename van ziektever-
zuim. Aandacht voor arbeid als oorzaak van de klachten blijkt zowel bij de huisarts als bij de bedrijfsarts te leiden tot een
toename van het ziekteverzuim. De resultaten suggereren dat aandacht voor arbeid het ziekteverzuim van werknemers
alleen kan verminderen wanneer de arts de relatie tussen de klachten en het werk kan beı̈nvloeden. Is dit niet het geval, dan
lijkt aandacht voor arbeid juist een toename van ziekteverzuim tot gevolg te hebben.

Trefwoorden: huisarts, bedrijfsarts, aandacht voor arbeid, ziekteverzuim, tevredenheid zorgverlening

Inleiding

De afgelopen decennia hebben diverse onderzoeken een
relatie aangetoond tussen arbeid en gezondheid.1-4 Hier-
bij worden verschillende verbanden gevonden. Enerzijds
kan werk een negatieve invloed hebben op de gezond-
heid. Ongunstige arbeidsomstandigheden kunnen bij-
voorbeeld leiden tot ziekte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
werknemers die door fysiek zwaar werk lichamelijke
klachten ontwikkelen. Werken kan echter ook een posi-
tieve invloed hebben op de gezondheid. Zo draagt het
hebben van werk bij aan een positief zelfbeeld5 en aan een
goede mentale en fysieke gezondheid,6 terwijl werkloos-
heid juist een risico vormt voor de mentale gezondheid
van mensen.7 Ook wanneer werknemers al klachten
hebben, kan het werk een positief effect hebben op de
gezondheid. Zo kan werken of werkhervatting een posi-
tieve invloed hebben op het genezingsproces.8 Naast de
invloed van werk op de gezondheid, kan de gezondheid
ook van invloed zijn op het werk. Zo kunnen gezond-
heidsklachten problemen opleveren bij het uitvoeren van

het werk en leiden tot productiviteitsverlies, bijvoorbeeld
bij depressie9 en bij bewegingsapparaatklachten.10

Hoewel er een duidelijke wisselwerking bekend is lijkt
er in de curatieve gezondheidszorg in Nederland niet al-
tijd aandacht voor de relatie tussen arbeid en de gezond-
heid van de patiënt.11-14 In deze studie onderzoeken we
in hoeverre huisartsen en bedrijfsartsen aandacht beste-
den aan de factor arbeid en de effecten daarvan op de
tevredenheid met de zorgverlening en het ziekteverzuim
van de werknemer. Hierbij maken we onderscheid tussen
aandacht voor de mate waarin klachten door het werk
veroorzaakt of verergerd worden en aandacht voor de
mate waarin klachten een belemmering vormen in het
werk.

Aandacht voor de factor arbeid kan van groot belang
zijn. Zo kan bij een aantal ziekten het onderkennen van
een causale relatie tussen arbeid en ziekte voorkómen dat
een ziekte zich ontwikkelt tot een chronische aandoening.
Dit is bijvoorbeeld het geval voor beroepsastma15 en
contacteczeem.16 Wanneer de zorgverlener de relatie
tussen het werk en de klachten onderkent, kan de zorg-
verlener (met name de bedrijfsarts) tevens adviseren tot1 TNO Kwaliteit van Leven | Arbeid, Hoofddorp
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het aanbieden van aange-
past werk, wat vervolgens
het re-integratieproces kan
versnellen17 en het opnieuw
uitvallen met vergelijkbare
klachten kan voorkomen.18

Hoewel er in de litera-
tuur aanwijzingen zijn voor
het belang van de aandacht
voor de factor arbeid door
zorgverleners, is er relatief
weinig bekend over het be-
lang dat werknemers hier
zelf aan hechten. Aangezien
tevredenheid van patiënten
met de zorgverlening in de
literatuur veelal gebruikt
wordt ter evaluatie van de
effectiviteit van de behan-
deling19 is het interessant te
onderzoeken of de tevre-
denheid van de werknemer
met de behandeling afhan-
kelijk is van de aandacht die
de zorgverlener heeft voor
het werk van de werknemer. Gezien de eerder genoemde
positieve effecten van de aandacht voor arbeid door
zorgverleners,15,16 kan worden verondersteld dat aan-
dacht van zorgverleners voor het werk van de werknemer
een gunstige invloed heeft op de tevredenheid van de
werknemer met de zorgverlening. Ook andere onder-
zoeken20,21 geven aanwijzingen dat de tevredenheid van
de werknemer hoger is wanneer de zorgverlener aandacht
besteedt aan het werk dat hij of zij doet.

Het ligt in de lijn der verwachting dat ook de mate
waarin er volgens de werknemer sprake is van een relatie
tussen het werk en de klachten een rol zal spelen. Aan-
dacht voor de factor arbeid zal naar verwachting vooral
van invloed zijn op de tevredenheid met de zorgverle-
ning, wanneer er volgens de werknemer daadwerkelijk
een relatie bestaat tussen de klachten en het werk. Zo
komen wij tot de volgende hypothese.

Hypothese 1:
De tevredenheid van werknemers met de zorgverlening is
groter wanneer zorgverleners aandacht hebben voor de fac-
tor arbeid dan wanneer zorgverleners geen aandacht hebben
voor de factor arbeid. Dit effect zal vooral optreden wanneer
er volgens de werknemer daadwerkelijk sprake is van een
relatie tussen het werk en de klachten.

Naast de invloed van de aandacht voor de factor arbeid
op de tevredenheid met de zorgverlening onderzoeken we
in deze studie de invloed op het ziekteverzuim. Uit de
literatuur blijkt dat er verschillende verbanden worden
gevonden tussen medische consumptie en ziekteverzuim.
Sommige onderzoeken wijzen uit dat contact met zorg-
verleners samengaat met minder ziekteverzuim.13 Andere
onderzoeken wijzen uit dat contact met zorgverleners
juist samen gaat met een hoger ziekteverzuim.22-24 Een
mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in de medicali-

sering. Medicalisering is een
begrip dat gebruikt wordt
voor het proces waarbij
steeds meer aspecten van
het menselijk bestaan wor-
den beschouwd vanuit me-
disch perspectief en worden
gedefinieerd in termen van
‘‘ziekte’’ en ‘‘gezondheid’’.25

Tot op heden is er bij ons
weinig onderzoek bekend
waarin een vergelijking
wordt gemaakt tussen
zorgverleners die wel en
zorgverleners die geen aan-
dacht hebben voor de factor
arbeid en het effect hiervan
op het verzuim. Het reeds
in 1982 uitgevoerde onder-
zoek van Crul26 wijst echter
uit dat aandacht van de
huisarts voor het werk van
de patiënt een verzuimver-
lagende rol kan spelen. Ook
in onze studie zal worden

onderzocht in hoeverre de aandacht van zorgverleners
voor de factor arbeid van invloed is op het verzuim van
de werknemer. Op basis van de literatuur veronderstellen
we dat de aandacht van zorgverleners voor het werk van
de werknemer een positieve invloed heeft op de behan-
deling van de klachten en het genezingsproces. Dit zou
ertoe kunnen leiden dat de verzuimduur van de werk-
nemer korter is wanneer de zorgverlener aandacht be-
steedt aan de relatie tussen de klachten en het werk.

Hypothese 2:
Het ziekteverzuim van werknemers is lager wanneer zorg-
verleners aandacht hebben voor de factor arbeid dan wan-
neer zij geen aandacht hebben voor de factor arbeid.

In dit artikel onderscheiden we twee vormen van aan-
dacht van zorgverleners voor de factor arbeid, namelijk
enerzijds de aandacht die zorgverleners hebben voor de
vraag of de gezondheidsklachten door het werk (mede)
worden veroorzaakt of verergerd en anderzijds de aan-
dacht voor de vraag hoe het werk, gezien de gezond-
heidsklachten, uitgevoerd kan worden. Daarnaast maken
we een onderscheid tussen twee typen zorgverleners, na-
melijk de bedrijfsarts en de huisarts. Bij ziekteverzuim
hebben werknemers vooral graag contact met deze twee
zorgverleners.20 Aangezien de huisarts en de bedrijfsarts
verschillende rollen vervullen en een andere positie heb-
ben ten aanzien van het werk van de werknemer, is het
interessant om te onderzoeken of het effect van de aan-
dacht voor arbeid voor beide zorgverleners vergelijkbaar
of juist verschillend is.

Kernpunten

. Werknemers zijn meer tevreden met de zorg van
hun huisarts en bedrijfsarts wanneer aandacht
besteed wordt aan de factor arbeid.

. Contacten met de huisarts of bedrijfsarts gaan
samen met een hoger ziekteverzuim, wellicht
vanwege de ernst van gezondheidsklachten, maar
mogelijk ook vanwege onnodige medicalisering.

. Wanneer de huisarts en de bedrijfsarts aandacht
besteden aan arbeid als oorzaak van de klachten,
leidt dit tot een hoger ziekteverzuim. Dit kan
komen doordat de artsen onderkennen dat het
werk de gezondheid schaadt, maar niet in staat
zijn daar iets aan te doen.

. Als de bedrijfsarts aandacht besteedt aan belem-
meringen bij de uitvoering van het werk leidt dit
tot lager ziekteverzuim. Doet de huisarts dat, dan
leidt dit juist tot hoger verzuim. Een mogelijke
verklaring is dat de bedrijfsarts beter dan de
huisarts in staat is om eventuele belemmeringen
weg te nemen.
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Methode

Onderzoeksdesign en steekproef
De cohortstudie Arbeid, Verzuim en Gezondheid (AVG)
is een longitudinaal onderzoek met drie jaarlijkse metin-
gen onder een steekproef van Nederlandse werknemers.
De steekproef voor de AVG is getrokken uit het online
respondentenpanel van Intomart/GfK. Uit dit panel is in
2004 een steekproef van 3100 personen getrokken die
werkzaam zijn als werknemer. Bij de eerste meting in mei
2004 vulden 2502 werknemers (81% respons) de vra-
genlijst volledig in. Deze groep van 2502 personen is op-
nieuw benaderd in mei 2005 en in mei 2006. Bij de
tweede meting was de respons 1934 personen (77%) en
bij de derde meting 1921 personen (77%). Bij de controle
en opschoning van het bestand zijn gegevens geschrapt
van respondenten die in verschillende jaren onderling
strijdige demografische gegevens verstrekten of gegevens
die niet overeenkwamen met de basisgegevens van Into-
mart/GfK. In de AVG zijn er longitudinale gegevens be-
schikbaar over drie metingen van 1597 respondenten.
Hiervan was 44% vrouw en de gemiddelde leeftijd be-
droeg 39 jaar (SD = 10,5). De steekproef is in grote lijnen
representatief voor de populatie van Nederlandse werk-
nemers, maar er is sprake van enige ondervertegenwoor-
diging van jongeren, lager opgeleide werknemers en niet-
westerse allochtonen. Meer informatie over de AVG is te
vinden in Ybema, Sanders & De Vroome.27

Onderzoeksvariabelen
Relatie tussen klachten en werk. Bij de tweede meting is de
respondenten een lijst met 25 (chronische) gezond-
heidsklachten, ziekten of ongevallen voorgelegd en een
anders-categorie waarin de respondent een andere ge-
zondheidsklacht kon invullen. Voorbeelden van de ge-
noemde klachten zijn: afhankelijkheid van alcohol,
angststoornissen, artrose/artritis, borstkanker, hartfalen,
rugklachten en verkeersongevallen. Voor elk van deze
aandoeningen werd gevraagd of de respondent last had
van de betreffende gezondheidsklacht. Vervolgens is voor
elke aandoening waar de respondent last van had ge-
vraagd of deze klacht de respondent belemmert bij het
uitvoeren van zijn of haar werk, met als antwoordcate-
gorieën 0=nee, 1=ja, in lichte mate, 2=ja, in sterke mate
(gehercodeerd als 0=nee, 1=ja). Daarnaast kon de res-
pondent aankruisen of deze klacht veroorzaakt is of ver-
ergerd wordt door het werk (0=nee, 1=ja). Op basis van
deze vragen zijn twee variabelen aangemaakt.

De eerste variabele is gebaseerd op de vraag of de
aandoening is veroorzaakt of verergerd door het werk.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds
werknemers zonder aandoening en werknemers met één
of meerdere aandoeningen, maar waarbij de aandoenin-
g(en) niet veroorzaakt of verergerd zijn door het werk en
anderzijds werknemers met één of meerdere aandoenin-
gen die zijn veroorzaakt of verergerd door het werk. In
totaal geven 391 werknemers (25%) aan dat zij één of
meerdere aandoeningen hebben die zijn veroorzaakt of
verergerd door het werk.

De tweede variabele betreft de vraag of de aandoening
werknemers belemmert in het werk. Hierbij wordt een

onderscheid gemaakt tussen enerzijds werknemers zon-
der aandoening en werknemers met één of meerdere
aandoeningen, maar waarbij de aandoening(en) geen
belemmering vormen in het werk en anderzijds werk-
nemers met één of meerdere aandoeningen waarbij de
aandoeningen wel een belemmering vormen in het werk.
In totaal geven 527 werknemers (33%) aan dat zij één of
meerdere aandoeningen hebben die een belemmering
vormen in het werk.

Contact met zorgverleners. Er is gevraagd hoe vaak de
respondent in de afgelopen twaalf maanden contact heeft
gehad met (a) een huisarts en (b) een bedrijfsarts. Voor
beide variabelen is een dichotome variabele aangemaakt met
als antwoordcategorieën 0 (geen contact) en 1 (wel contact).

Aandacht voor arbeid. Vervolgens zijn voor beide zorg-
verleners waarmee de respondent contact had gehad de
volgende vragen gesteld: ‘‘Heeft de huisarts/bedrijfsarts
met u besproken of en in hoeverre oorzaken van uw ge-
zondheidsklachten en/of ziekteverzuim in uw werk lig-
gen?’’ en ‘‘Heeft de huisarts/bedrijfsarts met u besproken
of en hoe u uw werk(zaamheden) zou kunnen uitvoeren?’’.
Bij elk van deze vragen kon de respondent kiezen uit de
volgende antwoorden 1=ja, wel besproken, 2=nee, niet be-
sproken, of 3=niet van toepassing. Hierbij zijn de ant-
woorden 2 en 3 samengenomen en op 0 gesteld. In het
geval van de bedrijfsarts zijn deze vragen alleen gesteld als
de respondent contact had gehad met de bedrijfsarts van-
wege ziekteverzuim of gezondheidsklachten en niet wan-
neer dit contact een andere reden had, zoals conflicten op
het werk, een aanstellingskeuring of kennismaking.

Tevredenheid met de zorg. Ten slotte is voor beide
zorgverleners waarmee de respondent contact had gehad
de volgende vraag gesteld: ‘‘Hoe tevreden was u, alles bij
elkaar genomen, over het contact met uw huisarts/be-
drijfsarts?’’, met een vijfpuntsschaal van 1 = zeer ontevre-
den tot 5 = zeer tevreden.

Ziekteverzuim is gemeten door respondenten te vragen
of ze in de afgelopen twaalf maanden van hun werk thuis
zijn gebleven vanwege ziekte of ongeval met de ant-
woordcategorieën 1=ja en 0=nee. Vervolgens zijn vragen
gesteld over het aantal keren dat iemand verzuimd heeft
en het totaal aantal kalenderdagen dat is verzuimd. Om-
dat verzuimfrequentie en totale verzuimduur zeer scheef
verdeelde variabelen zijn is in dit onderzoek gebruik ge-
maakt van een logaritmische transformatie van deze va-
riabelen. Na een dergelijke transformatie was de correla-
tie voor totale verzuimduur en verzuimfrequentie zeer
hoog (r = 0,74). Daarom gebruiken we in dit onderzoek
alleen de maat voor totale verzuimduur.

Analyses
Voor het analyseren van de data is gebruik gemaakt van
SPSS 14. Allereerst is gekeken hoeveel procent van de
werknemers contact heeft gehad met de huisarts en de
bedrijfsarts. Tevens is er gekeken in hoeverre zij aandacht
hebben besteed aan de factor arbeid, waarbij een onder-
scheid is gemaakt tussen de aandacht voor arbeid als
oorzaak van klachten en aandacht voor belemmeringen
in het werk door klachten. Hierbij is gebruik gemaakt van
de bevindingen op de tweede meting.

Tevredenheid met zorgverlening: Vervolgens is gekeken
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naar de tevredenheid van de werknemers met de zorg-
verlener. Hierbij zijn twee variantieanalyses uitgevoerd.
De eerste richt zich op de mate waarin het werk de
klachten heeft veroorzaakt of verergerd en de tweede op
de mate waarin de klachten een belemmering vormen in
het werk. Er is gekeken naar:
1 Het effect van de aandacht van zorgverleners voor ar-

beid als oorzaak van de klachten op de tevredenheid
met de zorgverlening, en de mate waarin dit verschilt
tussen werknemers bij wie naar eigen zeggen de
klachten daadwerkelijk zijn veroorzaakt of verergert en
werknemers bij wie dit niet het geval is.

2 Het effect van aandacht van zorgverleners voor de mate
waarin de klachten een belemmering vormen in het
werk op de tevredenheid met de zorgverlening, en de
mate waarin dit verschilt tussen werknemers bij wie naar
eigen zeggen de klachten daadwerkelijk een belemme-
ring vormen en werknemers bij wie dit niet het geval is.

Ziekteverzuim: Zowel de vragen over verzuim als de vra-
gen over contacten met zorgverleners hebben betrekking
op de twaalf maanden voor het invullen van de vragen-
lijst. Bij het bepalen van de effecten van de aandacht van
zorgverleners voor arbeid op het verzuim, hebben we
gebruik gemaakt van hiërarchische regressieanalyses van
verzuim op de derde meting met als predictoren het
verzuim op de eerste meting en de contacten met zorg-
verleners op de tweede meting. Per type zorgverlener is
een tweetal regressieanalyses uitgevoerd, waarbij onder-
scheid is gemaakt tussen de aandacht voor de mate
waarin het werk de klachten heeft veroorzaakt en de
aandacht voor het uitvoeren van het werk in relatie tot de
klachten.

In de hiërarchische regressie van ziekteverzuim op T3
wordt in de eerste stap het ziekteverzuim op T1 inge-
voerd, in de tweede stap wordt een variabele ingevoerd
die aangeeft of er volgens de respondent een relatie be-
staat tussen het werk en de klachten (op T2). In de derde
stap wordt het contact met de zorgverlener op T2 inge-
voerd. In de vierde stap wordt de aandacht van de zorg-

verlener voor arbeid op T2 ingevoerd. Deze variabele is
gecodeerd als 0 (geen aandacht voor arbeid) of 1 (wel
aandacht voor arbeid). Als er geen contact is geweest met
de zorgverlener heeft deze variabele waarde 0. Door deze
codering is de betekenis van de contacten met de zorg-
verleners verschillend in de derde en de vierde stap. In de
derde stap geven ze de hoofdeffecten aan van wel of geen
contact met de zorgverlener. In de vierde stap geven ze de
effecten aan van contact met de zorgverlener die geen
aandacht besteedt aan arbeid.

Resultaten

Beschrijvende analyses
In tabel 1 is weergegeven welk deel van de werknemers
contact heeft gehad met de huisarts en de bedrijfsarts en
in hoeverre deze medici aandacht hadden voor arbeid.
Uit tabel 1 blijkt dat de huisarts veel vaker wordt bezocht
door werknemers (72%) dan de bedrijfsarts (13%). De
bedrijfsarts heeft vaker aandacht voor de factor arbeid
dan de huisarts. De huisarts heeft vaker aandacht voor de
mate waarin het werk de klachten veroorzaakt of verer-
gert dan voor de mate waarin de klachten een belemme-
ring vormen in het werk. De bedrijfsarts heeft voor beide
ongeveer even vaak aandacht.

Tevredenheid met zorgverlening
In tabel 2 is weergegeven hoe tevreden werknemers zijn
met de zorg van de huisarts en de bedrijfsarts en hoe dit
verschilt indien zij wel of geen aandacht besteden aan
arbeid. In overeenstemming met hypothese 1 zijn werk-
nemers meer tevreden met de zorgverlening wanneer de
huisarts of de bedrijfsarts aandacht besteedt aan de factor
arbeid. Dit geldt zowel voor aandacht voor arbeid als
oorzaak van de klachten als voor aandacht voor belem-
meringen door de klachten in het werk. In tegenstelling
tot hypothese 1 maakt het voor de tevredenheid niet uit
of er volgens de werknemers daadwerkelijk sprake is van
een relatie tussen het werk en de klachten.

Tabel 1 Contacten met zorgverleners en aandacht voor arbeid

Contacten met zorgverlener op
T2

Contacten met
zorgverlener N

Contacten met
zorgverlener % ja

Indien contact met
zorgverlener N

Indien contact:
aandacht voor oor-
zaak % ja

Indien contact:
aandacht voor uit-
voeren werk % ja

Huisarts 1597 71,6% 1143 23,3% 16,1%
Bedrijfsarts 1597 12,7% 203 70,4% 70,9%

Tabel 2 Invloed van aandacht voor arbeid op de tevredenheid met de zorgverlener

Aandacht voor relatie oorzaak
klachten en werk op T2

Werk is oorzaak van klachten op T2 F (aandacht) F (oorzaak) F (interactie)
Nee Ja (df) (df) (df)

Huisarts Nee 3,95 3,79 6,31* 2,97+ 0,95
Ja 4,04 3,99 (1,1139) (1,1139) (1,1139)

Bedrijfsarts Nee 3,33 3,45 10,26** 0,08 0,32
Ja 3,88 3,84 (1, 199) (1, 199) (1, 199)

Aandacht voor relatie klachten
en uitvoeren werk op T2

Klachten belemmeren uitvoering werk op T2 F (aandacht) F (belemmering) F (interactie)
Nee Ja (df) (df) (df)

Huisarts Nee 3,98 3,80 4,47* 2,75+ 0,99
Ja 4,05 4,01 (1,1139) (1,1139) (1,1139)

Bedrijfsarts Nee 3,46 3,23 15,03*** 2,21 0,12
Ja 4,00 3,80 (1, 199) (1, 199) (1, 199)

+ p<0,10 * p < 0,05
** p < 0,01 *** p < 0,001
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Verzuim en klachten veroorzaakt door werk
In tabel 3 is de regressie van ziekteverzuim op de derde
meting weergegeven waarbij de invloed van de aandacht
van de arts voor arbeid als oorzaak van de klachten wordt
onderzocht. Uit tabel 3 blijkt dat het verzuim op de eerste
meting een voorspellende waarde heeft voor het verzuim
op de derde meting. Verzuim op de eerste meting ver-
klaart 14% van de variantie. Wanneer werknemers een
aandoening hebben die is veroorzaakt of verergerd door
het werk, verzuimt men in het algemeen ook meer op de
derde meting. Dit verklaart nog eens 2% van de variantie
van het verzuim. Ook het contact met een zorgverlener
op de tweede meting gaat samen met meer verzuim op de
derde meting. Dit effect is groter voor de bedrijfsarts
(5%) dan voor de huisarts (2%).

In tegenstelling tot hypothese 2 blijkt ten slotte dat
wanneer de huisarts en de bedrijfsarts aandacht hebben
besteed aan het werk als mogelijke oorzaak voor het
ontstaan van de klachten, het verzuim op de derde me-
ting hoger is. Dit verklaart respectievelijk nog eens 1% en
0,4% van de variantie van verzuim op de derde meting.
Alle variabelen samen verklaren bij de bedrijfsarts 21% en
bij de huisarts 19% van de variantie in verzuim op de
derde meting.

Verzuim en klachten die het werk belemmeren
In tabel 4 is de regressie van ziekteverzuim op de derde
meting weergegeven waarbij de invloed van de aandacht
van de arts voor de mate waarin de klachten het werk
belemmeren wordt onderzocht. Ook in tabel 4 is te zien
dat het verzuim op de eerste meting ongeveer 14% van de
variantie van verzuim op de derde meting verklaart. Het
al dan niet door klachten worden belemmerd in het werk
verklaart nog eens 3% van de variantie. Wederom blijkt
dat contact met een zorgverlener in het algemeen gepaard
gaat met een hoger ziekteverzuim op de derde meting.
Ook hier is dit effect groter voor de bedrijfsarts (4%) dan
voor de huisarts (2%)

Wanneer de huisarts en de bedrijfsarts aandacht be-
steden aan de uitvoering van het werk in relatie tot de
klachten, is dit van invloed op het ziekteverzuim op de
derde meting. In tegenstelling tot hypothese 2 is dit bij de

huisarts gerelateerd aan meer ziekteverzuim. Wanneer de
bedrijfsarts aandacht heeft voor de uitvoering van het
werk in relatie tot de klachten, gaat dit - in overeen-
stemming met hypothese 2 - echter gepaard met minder
verzuim op de derde meting.

Bij de huisarts verklaart dit 0,9% van de variantie van
ziekteverzuim op de derde meting, en bij de bedrijfsarts
verklaart dit 0,4% van de variantie. Alle variabelen samen
verklaren bij de bedrijfsarts 22% en bij de huisarts 20%
van de variantie in verzuim op de derde meting.

Discussie

In dit onderzoek is nagegaan welke effecten het heeft
wanneer huisartsen en bedrijfsartsen in hun spreekuur
aandacht besteden aan de factor arbeid. In overeenstem-
ming met de hypothese blijken werknemers meer tevre-
den met de zorg wanneer hun huisarts of bedrijfsarts
informeert hoe het gaat op het werk. Dit geldt zowel voor
aandacht voor het werk als mogelijke oorzaak van ge-
zondheidsklachten, als voor aandacht voor de uitvoering
van het werk in relatie tot de klachten. Of er volgens de
werknemer daadwerkelijk een relatie is tussen de klach-
ten en het werk blijkt in tegenstelling tot de hypothese
geen rol te spelen. Dit duidt erop dat de aandacht van
artsen voor arbeid door werknemers prettig gevonden
wordt, zelfs wanneer er volgens de werknemer van een
relatie geen sprake is. Het kan zijn dat de aandacht van
zorgverleners voor arbeid voor de werknemer een indi-
catie vormt voor de zorgvuldigheid waarmee de zorgver-
lener te werk gaat.

In deze studie is tevens gekeken of de aandacht voor
arbeid van invloed is op het ziekteverzuim van werkne-
mers. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer er volgens de
werknemers een relatie bestaat tussen de klachten en het
werk, het verzuim op de derde meting hoger is. Deze
bevinding ligt in de lijn der verwachting: Wanneer
klachten een belemmering vormen in het werk of door
het werk worden verergerd, is voorstelbaar dat werkne-
mers minder snel weer aan het werk gaan dan wanneer er
geen verband bestaat tussen de klachten en het werk. Ook
het hebben van contact met de huisarts of de bedrijfsarts
gaat samen met een hoger ziekteverzuim op de derde

Tabel 3 Regressieanalyse van verzuim op T3 en aandacht voor oorzaak van klachten door zorgverleners

Predictor Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Huisarts
Verzuim T1 0,379*** 0,362*** 0,335*** 0,321***
Aandoening veroorzaakt door werk T2 (0=nee/1=ja) 0,138*** 0,118*** 0,097***
Contact met huisarts T2 (0=niet/1=wel) 0,145*** 0,120***
Huisarts oorzaak in werk besproken T2 (0=niet/1=wel) 0,111***
R2 0,143*** 0,161*** 0,180*** 0,190**
D R2 0,143*** 0,019*** 0,020*** 0,011***

Bedrijfsarts
Verzuim T1 0,379*** 0,362*** 0,302*** 0,300***
Aandoening veroorzaakt door werk T2 (0=nee/1=ja) 0,138*** 0,102*** 0,097***
Contact met bedrijfsarts T2 (0=niet/1=wel) 0,225*** 0,132**
Bedrijfsarts oorzaak in werk besproken T2 (0=niet/1=wel) 0,115**
R2 0,143*** 0,161*** 0,206*** 0,210***
D R2 0,143*** 0,019*** 0,045*** 0,004**

Noot: de getallen zijn gestandaardiseerde regressiegewichten
+ p<0,10 * p < 0,05
** p < 0,01 *** p < 0,001
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meting. Dit komt overeen met bevindingen uit eerdere
onderzoeken.22-24 Een vermoedelijke verklaring is dat
contact met de arts een indicatie vormt voor de ernst van
de gezondheidsklachten, maar mogelijk is soms ook
sprake van onnodige medicalisering.

Aandacht voor de factor arbeid blijkt gerelateerd te
zijn aan ziekteverzuim. Conform hypothese 2 blijkt dat
wanneer de bedrijfsarts aandacht besteedt aan het uit-
voeren van het werk in relatie tot de klachten dit leidt tot
minder ziekteverzuim op de derde meting. Dit suggereert
dat aandacht van de bedrijfsarts voor de uitvoering van de
werkzaamheden in relatie tot de klachten daadwerkelijk
bijdraagt aan het beter functioneren op het werk met
gezondheidsproblemen, waardoor verzuim beperkt
wordt. De bedrijfsarts heeft in principe ook een positie
om daadwerkelijk belemmeringen in het werk aan te
kunnen pakken.

Wanneer de huisarts aandacht besteedt aan het uit-
voeren van het werk in relatie tot de klachten, leidt dit
echter tot een hoger ziekteverzuim. Een mogelijke ver-
klaring hiervoor is dat de huisarts in tegenstelling tot de
bedrijfsarts minder bij machte is om belemmeringen in
de werksfeer aan te pakken en mogelijk vanuit gezond-
heidsoogpunt adviseert om het werk (nog) niet te her-
vatten. Dit is in lijn met onderzoek van Amstel en Buijs
waaruit blijkt dat huisartsen eerder geneigd zijn tot het
adviseren tot werkstaking dan tot werkhervatting.28

Aandacht voor arbeid als oorzaak van de klachten leidt
zowel bij de bedrijfsarts als bij de huisarts tot een hoger
ziekteverzuim. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat
de huisarts en de bedrijfsarts weliswaar erkennen dat het
werk de gezondheid schaadt, maar dat zij niet in staat zijn
daar iets aan te doen. Wanneer de werkgerelateerde
klachten door de zorgverlener worden onderkend, zal de
zorgverlener wellicht terughoudender zijn met het advies
om het werk te hervatten c.q. (te) snel te re-integreren,
met een langere verzuimduur tot gevolg.

Onze bevindingen laten zien dat aandacht van de be-
drijfsarts voor gezondheidsproblemen die het werk be-
lemmeren het verzuim vermindert, terwijl aandacht van
de bedrijfsarts voor de negatieve invloed van werk op de

gezondheid het verzuim verlengt. Als onze interpretatie
klopt, betekent dit dat bedrijfsartsen vaak wel in staat zijn
om gedragsadviezen te geven of aanpassingen in werk-
zaamheden voor te stellen waardoor werknemers met
gezondheidsproblemen toch kunnen werken. Maar dat
zij minder goed of minder snel in staat zijn om schadelijk
werk zodanig aan te passen dat werknemers op een ver-
antwoorde wijze in dit werk kunnen hervatten.

Een sterk punt van deze studie is dat het een longitudi-
nale opzet heeft met drie metingen. Hierdoor kan de
invloed van het contact met de zorgverlener en de aan-
dacht van zorgverlener voor arbeid worden onderzocht
op het ziekteverzuim dat volgt op dit contact (prospec-
tief), waarbij wordt gecorrigeerd voor het ziekteverzuim
dat voorafging aan dit contact. Daarnaast zijn de gegevens
gebaseerd op een grote, heterogene groep respondenten
die in grote lijnen representatief is voor de populatie van
werknemers in Nederland. Zo kan erop vertrouwd wor-
den dat de conclusies op basis van deze studie niet slechts
op de respondenten van dit onderzoek van toepassing
zijn, maar een meer algemene geldigheid hebben.

Een beperking van het huidige onderzoek is dat het
onbekend is of de klachten waarmee de werknemer de
zorgverlener opzoekt ook daadwerkelijk de klachten zijn
waarmee de werknemer heeft verzuimd. Een andere be-
perking is dat alle gegevens in dit onderzoek zijn geba-
seerd op zelfrapportage. Eerder onderzoek heeft uitge-
wezen dat zelfrapportage in geval van ziekteverzuim kan
leiden tot onderrapportage.29 Ook in de huidige studie is
het dus mogelijk dat er sprake is van een onderschatting
van het feitelijke ziekteverzuim.

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat in het hui-
dige onderzoek weliswaar is gevraagd of de relatie tussen
de klachten en het werk met de zorgverlener zijn be-
sproken. Er is echter geen informatie bekend over wie
hiertoe het initiatief heeft genomen, de zorgverlener of de
werknemer. Tevens is onbekend welke houding de zorg-
verlener in het gesprek heeft aangenomen. Zo is het mo-
gelijk dat een huisarts vanuit gezondheidsoogpunt wel-
licht minder snel geneigd is te adviseren tot werkhervat-

Tabel 4 Regressieanalyse van verzuim op T3 en aandacht voor belemmering door klachten bij uitvoeren werk

Predictor Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Huisarts
Verzuim T1 0,379*** 0,342*** 0,320*** 0,309***
Door klachten belemmerd in werk T2 (0=nee/1=ja) 0,179*** 0,154*** 0,140***
Contact met huisarts T2 (0=niet/1=wel) 0,132*** 0,115***
Huisarts belemmering in werk besproken T2 (0=niet/1=wel) 0,100***
R2 0,143*** 0,173*** 0,189*** 0,197***
D R2 0,143*** 0,031*** 0,016*** 0,009***

Bedrijfsarts
Verzuim T1 0,379*** 0,342*** 0,288*** 0,291***
Door klachten belemmerd in werk T2 (0=nee/1=ja) 0,179*** 0,140*** 0,140***
Contact met bedrijfsarts T2 (0=niet/1=wel) 0,216*** 0,302***
Bedrijfsarts belemmering in werk besproken T2 (0=niet/1=wel) -0,106**
R2 0,143*** 0,173*** 0,214*** 0,217***
D R2 0,143*** 0,031*** 0,042*** 0,004**

Noot: de getallen zijn gestandaardiseerde regressiegewichten
+ p<0,10 * p < 0,05
** p < 0,01 *** p < 0,001
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ting dan de bedrijfsarts, die vanuit zijn of haar achter-
grond beter zicht heeft op de mogelijkheden om het werk
ondanks de klachten voort te zetten. De resultaten van de
huidige studie doen vermoeden dat hiervan in de praktijk
inderdaad sprake is.

De huidige studie laat zien dat wanneer huisartsen en
bedrijfsartsen aandacht hebben voor arbeid dit soms leidt
tot een afname en soms tot een toename van ziektever-
zuim, maar geeft geen inzicht in de processen die hieraan
ten grondslag liggen. Vervolgonderzoek met een meer
kwalitatieve insteek kan inzicht verschaffen in het proces
dat ten grondslag ligt aan de bevindingen. Hoe komt het
dat aandacht voor arbeid als oorzaak van de klachten leidt
tot een toename van ziekteverzuim? En hoe komt het dat
aandacht voor klachten als belemmering bij het werk
alleen bij de bedrijfsarts leidt tot een afname van het
ziekteverzuim, en niet bij de huisarts?

Concluderend blijkt uit dit artikel dat aandacht voor
arbeid door zorgverleners een gunstige invloed heeft op
de tevredenheid van de werknemer met de zorgverlener.
De relatie tussen aandacht voor arbeid en ziekteverzuim
is minder eenduidig. Aandacht voor arbeid als oorzaak
van de klachten leidt zowel bij de huisarts als bij de be-
drijfsarts tot een toename van het ziekteverzuim. Aan-
dacht voor het uitvoeren van het werk in relatie tot de
klachten leidt bij de huisarts tot een toename, maar bij de
bedrijfsarts tot een afname van het ziekteverzuim. Onze
interpretatie van deze bevindingen is dat aandacht voor
arbeid een gunstig effect heeft op ziekteverzuim wanneer
de zorgverlener daadwerkelijk in staat is om iets te ver-
anderen aan de relatie tussen het werk en de klachten,
bijvoorbeeld door werkzaamheden aan te passen aan de
beperkte belastbaarheid van de werknemer. Wanneer de
zorgverlener hier geen invloed op uit kan oefenen lijkt
aandacht voor arbeid juist een toename van ziektever-
zuim tot gevolg te hebben.

Noot

Dit artikel is door TNO geschreven in het kader van het
onderzoeksprogramma Innovatie van Arbeid, dat wordt
uitgevoerd in samenwerking met de Ministeries van VWS
en SZW.

Abstract

Attention to work paid by general practitioner and occupa-
tional physician: Effects on satisfaction with health care and
sickness absence
A longitudinal study with three yearly waves of data col-
lection among 1.597 employees was used to examine the
effects of attention to work paid by general practitioner
(GP) and occupational physician (OP) on satisfaction with
health care and sickness absence of the employee. In this
study both attention paid to work as a cause of health
complaints and attention paid to health complaints limit-
ing work performance were examined. This study shows
that attention paid to work was positively related to em-
ployee’s satisfaction with health care, regardless of whether
the employee reported a relation between work and health
complaints. Attention paid to health complaints limiting
work performance reduced sickness absence in case of the

OP, but increased sickness absence in case of the GP. At-
tention paid to work as a cause of health complaints in-
creased sickness absence both for OP and GP. The results
suggest that paying attention to work may reduce sickness
absence only if the health care worker is able to influence
the relation between work and complaints. If a health care
worker cannot influence this relation, paying attention to
work may increase sickness absence.

Keywords: occupational physician, general practitioner,
attention to work, sickness absence, satisfaction with care
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