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VOORWOORD bii de eerste druk

Aftsen werkzaam op het terrein van arbeid en gezondheid worden geconfronteerd
met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Alle bedrijven in ons land krijgen bin-
nen enkele jaren ondersteuning van arbodiensten. Daarin zijn artsen werkzaam
die, in samenwerking met andere deskundigen, zullen proberen ziekte waar moge-
Iijk te voorkomen en werknemers die vanwege ziekte verzuimen goed te begelei-
den. Hun inbreng zal nadrukkelijk vorm moeten krijgen binnen het totale sociale
beleid van de onderneming waaraan wordt geadviseerd. Doelstelling daarbij is dit
beleid mede te richten op humanisering van de arbeid. Deze bedrijfsartsen, wel-
licht aangeduid als bedrijfsarts of verzekeringsarts, staan daarbrj voor de niet gerin-
ge opgaaf om hun deskundigheid te vergroten. In het bijzonder geldt dit voor de
sociaal medische begeleiding van werknemers met problemen in de relatie tussen
hun gezondheid en het werk, waarbij vaak ziekteverzuim aan de orde is.

Psychische klachten vormen, als het gaat om arbeidsgebonden problematiek, ziek-
teverzuim en arbeidsongeschiktheid, eefi zeer belangrijke en in omvang nog steeds

toenemende categorie van aandoeningen. Organisaties die niet adequaat kunnen
anticiperen en reageren op psychische klachten en problemen bij hun werknemers
zullen dat uiteindelijk ook ervaren door teruglopende kwaliteit van de verrichte ar-

beid en van de geleverde produkten. Voldoende reden dus om alle zeilen bij te

zetten.

Geleideliik aan is echter duidelijk geworden dat er een groot gebrek is aan schrif-
teliik vastgelegde kennis en ervaring op dit terrein. Daarbij komt dat de verbindin-
gen met de curatieve sector in het verleden niet optimaal zijn geweest, wat ontwik-
kelingen naar een hoger deskundigheidsniveau heeft belemmerd.
Dit boek is daarom zeer welkom a1s een bijdrage aan de noodzakelijke kwaliteits-
bevordering van de dienstvedening door afisen. Het is geschreven vanuit een han-
delingsgerichte optiek en bevat naast de theoretische onderbouwing een groot
aantal prakrijkvoorbeelden. Het gaat daarbij niet al1een om processen die zich af-
spelen bij werknemers, maar ook om processen in bedrijven en in de relatie met
de curatieve sector. De bedrijfsarts of verzekeringsarts z^l zich mede met behulp
van dit boek verder kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van ar-
beid en gezondheid. Vanuit deze positie zal het mogelijk zljn om goede samenwer-
kingsrelaties aan te gaan met de curatieve sector en met andere disciplines in de

arbo-dienstverlening en in sociale zekerheidsorganen. §7ij bevelen dit boek daar-
om van harÍe aan als een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling.

Prof. dr. FJ.H. van Dijk; hoogleraar gezondheidskunde in het bijzonder ten aanzien
van arbeid en milieu.

Prof. dr. J.H.B.M. §Tillems; bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde
in het biizonder met betrekking tot de preventieve en arbeidsgebonden aspecten.



VOORWOORD bii de tweede druk

De eerste druk van 'psychische problemen en de werksituatie' is in meerdere
opzichten goed ontvangen. Zowel in boekbesprekingen als in het meer informe-
Ie circuit s/aren de commentaren positief. Het boek is binnen de Arbeid en Ge-
zondheid context vrij veel geciteerd. Bij de vier op de primaire doelgroep (be-
drijfs- en verzekeringsartsen) gerichte opleidingen staat het boek op de lijst van
verplichte of aanbevolen literatuur. Dit laatste geldt ook voor een aantal oplei-
dingen buiten de primaire doelgroep.
Ten slotte geven de verkoopcijfers een gunstig beeld: de eerste druk is ruim bin-
nen de geplande termiln uitverkocht.

Deze ontvangst heeft de stimulans gegeven om al bij de tweede druk de investe-
ring van een herziening en een uitbreiding te doen.

\Wat betreft de herziening zijn een tweetal wijzigingen door het hele boek uitge-
voerd:
- In de eerste druk werd de term 'Arts voor Arbeid en Gezondheid' gehan-

teerd voor de primaire doelgroep. Voor het gebruik van deze term was be-
wust gekozen om de omslag te benadrukken naar een nieuwe, meer actieve
rol in de sociaal-medische begeleiding. Bovendien sloot de term aan bij ten-
densen naar integratie van de twee functies en het voorstel van de beroeps-
verenigingen om te streven naar één begeleidend arts, van aanstellingskeu-
ring tot einde dienstverband, ook tijdens ziekte, zoals neergelegd in het rap-
port 'Eén Arts voor Arbeid en Gezondheid' (CAG, 1993). In de inleiding bij
de eerste druk werd gesteld: "Het is daarmee het concept 'Eén Arts voor Ar-
beid en Gezondheid' dat wordt onderschreven en niet de term 'Arts voor
Arbeid en Gezondheid' die niet bijzonder fraai en handzaam is" .

Inmiddels is duidelilk dat de teÍm 'Afts voor Arbeid en Gezondheid' in het
veld geen wortel heeft geschoten. Bovendien wordt, in de inmiddels van
kracht geworden TZ/Arbo wetgeving, de bedrijfsarts nadrukkelijk genoemd
als degene die het medische deel van de sociaal medische begeleiding uit-
voert. Veel voormalige verzekeringsgeneeskundigen van bedrijlsverenigingen
die inmiddels bij Arbodiensten werken hebben de term bedrijfsarts geadop-
teerd. Ik heb er dan ook voor gekozen in de tweede druk de term 'Arts voor
Arbeid en Gezondheid' te vervangen door 'bedrijfsarts' als aanduiding voor
de sociaal geneeskundige die de sociaal medische begeleiding uitvoert. Niet-
temin blijft het boek naar mi1'n mening relevantie houden voor verzekerings-
geneeskundigen, ook in hun nieuwe, adviserende rol zoals die in de nieuwe
wettelijke context vorm krijgt. In een beperkt aantal gevallen is de term 'Arts

voor Arbeid en Gezondheid' vervangen door 'bedrijfs- of verzekeringsarts' of
'sociaal geneeskundige'.

- De American Psychiatric Association heeft inmiddels de DSM-IV uitgebracht.
De hoofdstukken van deel II ziin tn dat opzicht geactualiseerd.



Naast deze herzieningen die het hele boek betreffen zijn in de hoofdstukken 1,

6, 8 en 14 (de hoofdstukkeo 7, 5, 7 en Il van de eerste druk) min of meer in-
grijpende veranderingen doorgevoerd. In de andere hoofdstukken zijn, buiten
de hierboven genoemde, geen of slechts minimale veranderingen of aanvullin-
gen aangebracht. Voor hoofdstuk 13 (hoofdstuk 10 van de eerste druk) beteken-
de de aanpassing aan de DSM{V een ingrijpende wijziging van het addendum.

Het boek is uitgebreid met drie nieuwe hoofdstukken:
Deel I 'Uitgangspunten voor een actieve sociaal-medische begeleiding' is uitge-
breid met een vijfde hoofdstuk: 'Communicatie bii allochtone cliënten'.
Deel II 'Klinische beelden' is met twee hoofdsrukken uitgebreid: 'Angststoornis-
sen' en'Alcoholproblemen' .

Ik hoop dat dit boek daarmee in nog bredere zin de sociaal-medische begelei-
ding door de bedrijfsarts kan ondersteunen. Deze ondersteuning van de bedrijfs-
arts is ook bij de tweede druk richtlijn geweest voor de onderwerpkeuze voor
de aamrrllingen. Het boek heeft zeker niet de pretentie van volledigheid wat
betreft de behandeling van psychiatrische beelden.

Jac van der Klink
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WOORD VAN DANK

Allereerst wil ik degenen bedanken die aan dit boek met enthousiasme heb-
ben meegewerkt. In de eerste plaats geldt dit de auteurs, Í\aaÍ ook de uitge-
ver, met name Marleen van Toorn en Connie Franssen. Van de auteurs hebben
Karel Odink en Jan Maasen bij de eerste druk een bijzondere rol gespeeld. Ka-

rel heeft, vanuit onze gemeenschappeiijke cursusactiviteiten, mede aan de wieg
van dit boek gestaan. Jan heeft een belangrijke klankbordfunctie vervuld ten
a nzien van de hoofdstukken van deel I. Ook voor de tweede druk hebben bei-
den een belangrijke rol gespeeld in het actualiseren van de hoofdstukken 'Rol
en positie van de bedrijfsarts' en 'Persoonlijkheidsstoornissen'. Van de 'oude' au-

teurs wil ik bovendien Berend Terluin bedanken die voor de tweede druk, naast

het hoofdstuk 'Surmenage', ook de hoofdstukken over 'Stress' en 'Depressie'
heeft becommentarieerd. Ook de nieuwe auteurs wil ik graag bedanken voor
hun professionele en enthousiaste bijdrage. Het is een bijzonder plezierige en
stimulerende ervaring geweest het boek door hun bijdragen verder te zien
groeien. In het bijzonder wil ik \v'/im van den Brink bedanken die, naast de bij-
drage in de vorm van het hoofdstuk 'Alcohol', ook het hoofdstuk 'Persoonlijk-
heidsstoornissen' heeft becommentarieerd.
Op de tweede plaats wil ik de huidige en ts/ee voorgaande directeuren van KPN

Arbo bedanken. Piet Feskens heeft in 1997 de cursussen voor KPN-bedrijfsartsen
geëntameerd waaruit dit boek is voortgekomen. Ziln opvolger Henk Stremme-

laar en de huidige directeur, Gerard Heuvelman, hebben steeds de randvoor-
waarden gecreëerd voor een voortgaande, praktiikgerichte professionalisering.
Naast de goede ontvangst van de eerste druk heeft dit stimulerende klimaat de

motivatie gegeven voor de uitbreidingen en herzieningen van de tweede druk.
Ook het NIA, waar ik voor een ander project dan dit boek, een hechte samen-

werkingsrelatie mee heb, biedt een dergeliike, stimulerende omgeving.
Op de derde plaats wil ik degenen bedanken die de eerste druk hebben becom-
mentarieerd. Met de boekbesprekingen van \Wout de Boer en Michiel Kompier,
heb ik mijn voordeel kunnen doen. In het bijzonder wil ik ook Aarl Hazewinkel
bedanken die in een persoonlijke reactie de hoofdstukken 1 en 4 heeft becom-
mentarieerd. In hoofdstuk t heeft dit tot een aaotal fundamentele wiizigingen
geleid. Verder wil ik de leden van 'Claudius' bedanken alsmede Frank van Dijk,
Peter Buijs en Frans Onlep.
Ten slotte, maar niet in de laatste plaats, wil ik Ariane bedanken. De tweede
druk heeft minder in het gezinsleven ingegrepen dan de eerste, maar toch tijd
gekost waarin mijn gezin beschikbaarheid had mogen verwachten. Ariane heeft,

als altijd, op fantastische wijze, het evenwicht bewaakt. Het is dan ook meer
dan een cliché dat dit boek aan miin gezin bliift opgedragen.

Jac van der Klink
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vakgroep Klinische Psychologie en Persoonlijk-
heidsleer; Katholieke Universiteit Nilmegen. Mana-
ging partner HSK, Niimegen

klinisch psycholoog en organisatie psycholoog;
verbonden aan de vakgroep Klinische Psychologie
en Gezondheidspsychologie van de Rijksuniversi-
teit Utrecht

Prof. dr. B.P.R. Gersons

Dr. N.H. Groenman

Prof. dr. C.A.L. Hoogduin

ver-
Uni-
Psy-

Dr. R.D. de Jong
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Prof. dr. E.A.G.C, Keirse

Drs. A. Kladler

Drs. JJ.L. van der Klink

Dr. E.L.H.M. van de Loo

Drs..f.H.§7. Maasen

Drs. A.T. Odekerken

Drs. K.S. Odink

Drs. H. Roelofs

Dr. C.D.P.R. Schaap

Drs. R.M.§7. Smeets

Drs. F.M. Sijtsma

Dr. B. Terluin

klinisch psycholoog; diensthoofd Patiëntenbege-
leiding, Universitaire Ziekenhuizen Katholieke
Universiteit Leuven; hoofddocent Faculteit der Ge-
neeskunde Katholieke Universiteit Leuven

psycholoog; verbonden aan de maatschap HSK,
Niimegen

bedrijfsarts en psycholoog; werkzaam biy de Ar-
bodienst van de Koninklijke PTT Nededand NV
(KPN Arbo)

klinisch psycholoog; verbonden aan en (mede)op-
richter van het Institute for Human Resource Ma-
nagement

bedrijfsarts; hoofd Gemeenschappelijke Bedrijfs-
gezondheidsdienst voor Academisch Ziekenhuis
en Rijksuniversiteit Leiden (GBGD)

verzekeringsgeneeskundige; werkzaam bij de Be-
drijfsvereniging voor de Gezondheid (BVG)

psycholoog en psychotherapeut; zelfstandig ge-
vestigd te Amsterdam

bedrijfsarts; werkzaam bij de arbodienst van de
Koninlijke PTT Nederland NV (KPN Arbo)

psycholoog; universitair hoofd-docent verbonden
aan de vakgroep Klinische Psychologie en Per-
soonlijkheidsleer van de Katholieke Universiteit
Nijmegen

psychiater; hoofdinspecteur voor de Geestelijke
Gezondheidszorg en Gehandicapter,zorg, Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg; destijds chef de
clinique en A-opleider psychiatrie, Academisch
Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam

bedriffsarts; werkzaam bij de bedrijfsgezondheids-
dienst van Fokker Vliegtuig Fabrieken

huisarts, Stichting Eerstelijns Voorzieningen Alme-
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INLEIDING

Dit boek beoogt een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van de so-
ciaal-medische begeleiding door bedrijfs- en verzekeringsaftsen van werknemers
met psychische klachten.

Veel mensen maken tijdens hun leven één of meer periodes van psychische
klachten of een psychisch ziektebeeld door. Ormel en Giel (1983) schatten de
jaarprevalentie van psychiatrische ziektebeelden op 77 tot 260/0. Cijfers specifiek
voor de werkende bevolking zijn niet bekend. riTel kan de omvang van de pro-
blematiek worden geschat aan de hand van de ziekteverzuimcijfers. Ongeveer
een vijfde tot een kwart van het totale ziekteverzuim in Nederland is op grond
van psychische klachten. 'Wanneer men de verzuimduur hierbii betrekt, neemt
het percentage van psychische ziektebeelden toe met de verzuimduur. Circa 300/o

van het aaotal ziektegevallen dat langer dan een jaar duurt heeft psychische pro-
blematiek als oorzaak. Begin 1994 zaten ruim 250.000 werknemers uit het parti-
culier bedrijfsleven op deze grond in de §7AO/AA\7. Het aandeel van de ernstige
psychiatrische ziektebeelden hierin is slechts klein. Het overgrote deel van deze
mensen kwam buiten het arbeidsproces te staan als gevolg van toestandsbeel-
den benoemd als 'overspanning', 'surmenage', 'stressverschijnselen' en 'psycho-
sociale problematiek'. In klinisch psychiatrische zinvrij onschuldige beelden zet-
ten blijkbaar processen in gang, zowel bi1 de patiënt als in de werkomgeving als

in de relatie tussen die twee, die een succesvolle reïntegratie moeiliik en soms
zelfs onmogelijk maken.

Op individueel niveau worden de ontreddering en het lijden die met een psy-
chisch ziektebeeld kunnen samenhangen vaak nog versterkt door het onbegrip
en soms zelfs wantrouwen waarop de patiënt rn zlin omgeving stuit, met name
als hij of zij maatschappelijke verplichtingen - waaronder in veel gevallen het
werk - niet (meer) kan nakomen. Zelfs wanneer collega's en leidinggevenden
wel begrip tonen, kunnen gevoelens van angst en schuld tot vermijding van de
werkomgeving leiden. Dit geldt in het bijzonder wanneer deze omgeving door
werkdruk of conflicten toch al als belastend werd ervaren. Bovendien kan een
langdurig verzuim op zichzelf , met het daarmee gepaard gaande verlies aan
structuur in het leven, een bepalende factor in het verloop van het ziektebeeld
worden. Hierdoor kunnen de mogelijkheden voor terugkeer naar het werk ver-
der afnemen. Naast het lijden dat het ziektebeeld zelf met zich meebrengt en de
draaglast van de problematiek die eventueel aan het ontstaan van het beeld
heeft bijgedragen, wordt de patiënt nu ook geconfronteerd met het probleem
van een dreigend verlies van zi)fi maatschappelijke positie. Daarnaast, of in wis-
selwerking daarmee, kan na enige tijd de aandacht en belangstelling vanuit de
werkomgeving afnemen. Er worden oplossingen gevonden om de voortgang
van het werkproces te waarborgen en er kan zelfs huiver ontstaan om het 'pro-
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bleemgeval', met alle afbreukrisico van dien, opnieuw in de organisatie op te
nemen. Een succesvolle reïntegratie wordt hierdoor bemoeilijkt en soms zelfs
onmogelijk.
Op macroniveau ten slotte, zijn de mogelijkheden geschapen om het financiële
risico met behulp van de Ziektewet en de §7AO te verzekeren. Er waren daar-
door tot voor kort op ondernemings- en op individueelniveau nauwelijks econo-
mische drijfveren om een reïntegratie-traject met alle daaraan verbonden inspan-
ningen, pijn en risico's, in te gaan.
De begin 1994 van kracht geworden wetgeving (TZIARBO) is erop gericht de
verantwoordelijkheid voor het ziekteverzuim nadrukkelijk neer te leggen bij
werkgevers en werknemers. Zii kunnen/moeten zich daarbi) laten ondersteunen
door deskundige diensten (arbodiensten).
Hiermede is het kader geschapen voor een model van sociaal-medische begelei-
ding zoals dat in dit boek wordt bepleit. Het sluit goed aan op een door de so-
ciale partners (te weten Algemene '§Terkgevers-Vereniging en Industriebond
(FNV) ontwikkeld en inmiddels breed gedragen model van sociaal-medische be-
geleiding (A§7V/FNV, l))4; Bujjs, 1995). De door A\XrVIFNV onderschreven de-
finitie van sociaal-medische begeleiding kan ook voor dit boek als leidraad die-
nert: "bet totaal aan inspanningen uan bet bedriif, de arbodienst en de curatieue
gezondbeidszorg om samen met de betrokken werknemer zijn belasting-belast-
baarheidsbalans in euenwicbt re bouden clanwel te kriigen". (Bui1s, 1995).
Bedrijfsartsen moeten, net als overigens verzekeringsdeskundigen die de sociaal-
medische begeleiding uitvoeren, daarvoor een omslag maken in rol en attitude:
van medisch expert naar medisch adviseur; van een rol die grotendeels betrek-
king had op oordeelsvorming en op sanctionering van beperkingen en die zich
vooral op de patiënt richtte, naar een adviserende en interveniërende rol gericht
op terugplaatsing of reïntergratie in het arbeidsproces. Er zijn in beide beroeps-

éaroepen duidelijke tendensen waarneembaar in de richting van een meer actie-
ve en intereniërende rol. Deze tendensen dateren overigens al van vóór de
wetss/ijzigingen van 1994. Dit boek beoogt deze ontwikkeling te ondersteunen
op het gebied van de sociaal-medische begeleiding bif psychische klachten.
De bepleite actieve opstelling richt zich niet uitsluitend op de werknemer, maar
ook op het bedriif en op de curatieve sector.

Het werkveld van de bedrijfsarts en zljn ro1 van adviseur omvat naast de sociaal-
medische begeleiding ook preventieve aspecten. De gelijkwaardigheid van deze
twee functie-bestanddelen is één van de uitgangspunten geweest van het con-
cept 'Eén Arts voor Arbeid en Gezondheid' (CAG, 1993); en is ook uitgangspunt
voor het genoemde door A\7V en FNV gedragen model van sociaal-medische
begeleiding. In de dagelijkse werkpraktijk van de bedrijfsarts liggen beide be-
standdelen van ziin functie vaak in elkaars verlengde: aan de sociaal-medische
begeleiding zullen regelmatig signalen worden ontleend die aanleiding geven
tot onderzoek van de werksituatie en tot advisering. In dit op sociaal-medische
begeleiding gerichte boek krijgen deze preventieve aspecten geen geliikwaardi-
ge plaats. Het is goed hierbij te benadrukken dat dit een beperking is vanuit de
onderwerpskeuze voor dit boek en niet een principiële keuze of stellingname
van redacteur of auteurs ten aanzien van het werkveld van de bedrijfsarts.
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Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste hoofdstuk van deel I worden posi-

tie, functie en rol van de bedrijfsarts beschreven en wordt een aantal modellen
en paradigmata behandeld van waaruit de bedriifsarts in praktijk opereert. Dit
hoofdstuk heeft hiermee een enigszins theoretische invalshoek. In hoofdstuk 2

wordt een aantal technieken, ontleend aan de directieve therapie, gepresenteerd
die de bedrijfsarts tot instrumentarium kunnen dienen in ziio meer actieve en
sturende rol ten opzichte van de cliënt. De directieve benadering wordt geken-

merkt door actieve advisering, omgevingsgerichtheid en het hanteren van con-
crete doelstellingen en geeft daarmee een kader voor de rolverandering zoals

die in het boek wordt bepleit. In hoofdstuk 3 worden consultvoering en ge-

sprekstechnieken behandeld. Hierbil wordt zowel gediffèrentieerd naar een aan-

tal categorieën patiënten (open, geremd en gesloten) als naar gesprekken: het
diagnostisch-, het beoordelings- en het begeleidingsgesprek. In hoofdstuk 4

worden, vanuit een systeemtheoretisch begrippenkader, rol en positie van de

bedrijfsarts ten opzichte van het werksysteem en de curatieve sector verder uit-
gewerkt. Strategische opbouw en gebruik van een netwerk binnen deze syste-

men worden behandeld. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de proble-
men die kunnen onstaan in de communicatie met allochtone werknemers

Het eerste deel geeft in deze uorm de kaders en uoonuaarden AAn uoor een actie'
ue en effectieue sociaal-mediscbe begeleiding bij psycbiscbe klacbten. Het is uoor-
al gericbt op attitude en uaardigbeclen.

In heí tweede deel wordt een aantal psychische (ziekte)beelden als uitgangspunt
genomen. Per beeld wordt de ro1 die de bedriifsarts kan spelen geëxpliciteerd.

Om een adequate prognose te kunnen geven en een bijdrage aan een reïntegra-
tieplan te kunnen leveren - acties die in de nieuwe Arbowet (1 januari 1994) en

in het besluit Arbodiensten (1 januari 1994) aan de Arbodiensten/bedrijfsgezond-
heidszorg ziln opgedra,gen - moet de bedrijfsarts een goede diagnose kunnen
stellen en het beloop van het beeld kennen; ook moet er inzicht bestaan in fac-
toren die het beloop beïnvloeden en moet een verstoord beloop worden her-
kend. Deze aspecten - diagnostiek, beloop (met en zonder behandeling), facto-
ren die het beloop beïnvloeden en mogeliike verstoringen - komen per beeld
aan bod. DaarnaasÍ worden de interventies die de bedrijfsarts kan plegen en de

actieve rol van case-manager die in het eerste deel is bepleit, per ziektebeeld
besproken en uitgewerkt.

Het lweede deel omvat negen hoofdstukken; per hoofdstuk wordt een beeld -

of een groep beelden - behandeld.

Het betreft de volgende ondetwerpen:
- stressgerelateerdestoornissen
- surmenage/overspanning
- depressie
- angststoornissen
- posttraumatische stress-stoornissen
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- alcoholproblemen
- chronischepijnklachten
- persoonlijkheidsstoornissen

Het tweede deel geeft inzicbt in een aanral (ziekte)beelden en de relatie met de
arbeidssituatie; daarnaast worden de in bet eerste deel aangereikte uitgangspun-
ten en uaardigbeden uoor de genoemde beelden uerbijzonderd en uerdiept. Actu-
aliseren en uerdieping uan kennis en inzicht nenlen een centrale rol in.

Tot slot moet kort iets worden gezegd over de ontstaansgeschiedenis van het
boek. Dit kan tevens dienen ter toelichting van de keuze voor de zeven beelden
zoals die in deel II worden behandeld.
In 1991, en 1,992 is binnen KPN Arbo (de toenmalige bedrilfsgezondheidsdienst
KPN), een aantal cursussen gegeven waaraan alle circa 60 bedrijfsartsen hebben
deelgenomen. Deze cursussen hadden hetzelfde onderwerp als dit boek: soci-
aal-medische begeleiding bij psychische klachten. De redacteur en een aantal
auteurs van dit boek zijn bij het opzetten en uitvoeren van deze cursussen nauw
betrokken geweest. Het idee en het enthousiasme voor dit boek vinden hun
grondslag in die cursussen. Door de interactie met de cursisten, hun inbreng aan
casustiek, de evaluaties en de aangegeven belangstelling voor vervolgmodules,
kristalliseerde zich een groep beelden uit die de kern voor deel II van dit boek
vormen. Frequentie van vóórkomen in de dagelijkse werkpraktijk dan wel de
'moeilijkheidsgraad' van het omgaan met het betreffende beeld bleken daarbij
zwaarwegende criteria. Op grond van deze criteria is de keuze voor de onder-
\À/erpen van deel II gemaakt, zowel in de eerste als de tweede druk. Getracht is
de voor de bedrijfsarts relevante psychische klachten en ziektebeelden te behan-
delen zonder de pretentie van volledigheid.

Het is verheugend en goed voor het vak dat veel vrouwen werkzaam zijn rn de
sociale geneeskunde en de curatieve sector. Toch zullen - terwille van de lees-
baarheid - aftsen in dit boek worden aangeduid met het mannelijk persoonlijk
voornaamwoord. Meer in het algemeen geldt dit voor alle in dit boek voorko-
mende categorie-aanduidingen (werknemer, cliënt, patiënt etcetera).

Jac van der Klink
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DEEI I

UITGANGSPUNTEN VOOR EEN ACTIEVE

SOCIAAL-MEDISCH E BEGELEI DI NG
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ROL EN POSITIE

VAN DE BEDRIJFSARTS
.l.H.W.Maasen enJJ.L. uan der Klink

§qmenvctti,ng, r

ne lbe*riifsans srax,l:ii de sociaal-medisehe begeleiding van werkne-
mers met psychische klachten in een krachtenveld van drie partijen: de
werknemer, het bedriif en de behandelende sector. Als hij aan zijn be-
geleiding op een meer actieve, srurende en probleemgeoriënteerde
wijze gestalte wil geven, zoals in dit boek wordt bepleit. zal de be-
drijfsarts zijn positie. functie en rol in dit krachtenveld opnieuw moe-
ten bezien. ln dit hoofdstuk wordt dit gedaan aao de hand van het
zorgmodel van Hattinga Verschure. Aangegeven wordt dat de bedrijfs-
arts in veel gevallen een adviserende rol zal hebben ten aanzien van
de bestaande (zorg)systemen. Hiermee hangt samen dat de bedrijÍsarts
zijn expertise aanbiedt vanuit de adviseursrol, meer dan vanuit de ex-
pertrol. In de slotparagraaf wordt een aantal modellen en paradigmata
gepresenteerd van waaruit de bedrijfsarts in de praktifk opeÍeert. De
samenhang tussen paradigmata en rolinvulling wordt geschetst.

I .l lnleiding

In een lezing onder de titel 'Dwalend in de doolhof van Miser Abile' geeft de
psychiater Kuilman een treffende gevalsbeschrijving die voor ons betoog van dit
inleidend hoofdstuk zodanig illustratief is dat we hem als uitgangspunt nemen
voor deze paragraaf . In deze gevalsbeschrijving worden de lotgevallen van een

37-larige autochtoon gevolgd, "die model staat voor de ellende van veel lotge-
noten". Kuilman schetst Miser Abile als een (kleine) ondernemer die door hard
te werken, zonder ooit ziek te ziin of vakantie op te nemen, een modern, flore-
rend bedrijf opbouwt. Op een dag valt Miser Abile van ziin fiets waarbij hi1 wat
ongelukkig terecht komt en een pijnlijke rug oploopt. 'Wanneer de klachten met
enkele weken niet verbeteren, wendt Abile zich tot zlin huisarts die geen ernsti-
ge afwijkingen kan vaststellen en rust, q/armte en fysiotherapie voorschriift. De
klachten nemen echter niet af. Abile meldt zich officieel ziek en wordt verwezen
naar een orthopedisch chirurg, s/aarmee zíin gang door het medisch circuit en
de sociale zekerheid aafivangt. Een gang die onderzoeken, behandelingen, te-
leurstellingen en conflicten met zich mee brengt en die hem uiteindelijk tot aan
het bureau van de psychiater voert.
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"Als ik hem spreek", schrijft Kuilman, "maakt hij een aanklagende, verbitterde
en ontmoedigende indruk. Tildens onze eerste ontmoeting is zijn openingszet
veelzeggend. Gezeten aan gene ziide van mijn tafel pakt hi1 misprijzend een
plastic tasie uit. Tussen ons beiden rijst al gauw het torentje op van medicijnpot-
jes en doosjes en doordrukstrips, gegarandeerd met verwijsbriefjes als even zo-
vele bewijzen die zijn ziekten legitimeren, gidsfossiele resten van zijn gang door
het medisch circuit."

Deze beschrilving zal bij veel bedrijfs- en verzekeringsartsen herkenning oproe-
pen; ook op hun tafels worden soms dit soort bouwwerkfes opgericht. Deze
non-verbale communicatie is bijzonder krachtig in het betrekkingsaspect: de pa-
tiënt legt het gewicht van alle voorgaande artsen die hem hebben behandeld in
de schaal om zijn positie te onderstrepen.

Verderop in zijn bijdrage geeft Kuilman een korte analyse van de g fig y^n pa-
tiënten, lotgenoten van Abile, door het medisch circuit en de effecten daawan:
"Er voltrekken zich aan de patiënt in het medisch circuit gebeurtenissen, s/aar-
van de samenhang niet altiid even duidelijk is, zodat ze gemakkelijk als inciden-
ten worden opgevat, voorafgegaan door hoop en (bange) verwachting en afge-
sloten met de zoveelste teleurstelling, waaÍrra het nieuwe medische incident zich
weer aandient. Er vinden onderzoeken plaats en intakes, het traject is gemar-
keerd door verwiizingen, geneesmiddelen worden voorgeschreven en weer ge-
stopt, andere behandelingen toegepast, dit alles niet zelden weinig consistent en
consequent, bij de onder diagnosecategorie V gelabelde, meestal zonder dat ob-
iectieve lichamelijke afwijkingen kunnen worden vastgesteld. Miser Abile efl zo-
veel andere miserabelen bestijgen het medisch carrousel, draaien hun rondjes
zonder op de loop van de gebeurtenissen veel invloed te kunnen uitoefenen. En
al deze gebeurtenissen spelen zich af tegen de achtergrond van een maatschap-
pelijk en biografisch decor."

Kuilman betrekt ook de rol van de bedrijfsarts in zijn beschouwing:
"Deze constatering ten aanzien van het gebrek aan samenhang en eenheid wordt
zeker niet afgezwakt wanneer ik de taak en de rol van de bedrijfsartsen en meer
in het bijzonder van verzekeringsdeskundigen in mijn overwegingen meeneem.
Zij behoren ondanks hun deskundigheid en verfrissend nieuw elan in de laatste
jaren, en geestdrift bij de uitoefening van hun werk, tóch nog steeds tot de rela-
tieve buitenstaanders ten opzichte van het medisch curatieve circuit. Vanuit hun
perifere positie en hun specifieke taak die bovendien door de omgeving vaak
nog tot karikatuur wordt gemaakt, kunnen ze maar weinig invloed uitoefenen
op de loop van de gebeurtenissen. Nog afgezien van het feit dat ze vaak pas io
een laat - te laat - stadium hun oordeel kunnen geven."
In de praktijk blijken steeds meer bedriifs- en verzekeringsartsen op zoek naar
een meer actieve rol waarin zij meer sturing kunnen geven aan de patiënt en
waarbij de samenhang tussen de gebeurtenissen in het medisch circuit, maar
ook binnen het werksysteem waar vaak evenzeer sprake is van gebrekkige
coördinatie en desinteresse, beter wordt gegarandeerd.
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Dit boek, en meer in het bijzonder dit deel, wil voor die meer actieve rol een
onderbouwing geven. In dit eerste hoofdstuk van deel I worden daartoe eerst
de positie, functie en rol van de bedrijfsarts beschreven en wordl een aantal mo-
dellen en paradígmata gepresenteerd van waan.rit de bedrilfsarts in praktijk ope-
reert. Dit hoofdstuk heeft hiermee een enigszins theoretische invalshoek.

1.2 Positie

In de sociale geneeskunde is veel gediscussieerd over de vertrouwenspositie
van de bedrijfsarts en de verzekeringsgeneeskundige. Daarbí1 werd in het alge-

meen gesproken over de formele ofwel organisatorische positie van de betrok-
ken medicus. Deze formele positie moet een professionele onafhankelijkheid
garanderen ten opzichte van de werknemer, de werkgever en de sociale fond-
sen. In de praktilk bleek ook de informele ofwel relationele positie een grote rol
te spelen. In het algemeen geldt dat een goede vertrouwenspositie een belangrij-
ke, maar niet de enige voorwaarde is voor een goede vertrotwensrelatie met de
patiënt/werknemer.
In het kader van dit boek wordt de praktische invalshoek gekozen dat de posi-
tie van de bedrijfsarts het mogelijk moet maken dat hij zlin functie uitoefent. Dit
betekent dat hij een bijdrage moet kunnen leveren aan het oplossen van proble-
men in het krachtenveld van drie partijen: de verzuimende werknemer, het be-
drijf en de curatieve sector.

Als de bedrijfsarts zijo rol op een actieve, sturende wijze wil inr.tillen, zal hlj
zich moeten concentreren op een probleemgerichte benadering van de vragen
die worden voorgelegd. Probleembeoordeling en -advisering moeten dan ook
prevaleren boven claimbeoordeling (CAG, 1993). Probleemoriëntatie kan zich, in
tegenstelling tot claimbeoordeling, zowel op het individu richten als op de orga-
nisatie en de arbeidsomstandigheden.
In de casus die in de vorige paragraaf werd weergegeven, liikt de doelsteiling van
Àbile in het contact te zijn om een claim gehonoreerd te krijgen en niet om hulp
te krijgen bij de oplossing van een probleem. In het voorbeeld is de arts een psy-

chiater en geen bedrijfs- of verzekeringsarts, maar juist ook de laatsten worden re-
gelmatig vanuit een dergelijke perceptie benaderd. Het wrange is dat het beoor-
delen van de claim iuist voor betrokkene geen enkele oplossing biedt. Een afwii-
zngvan de claim zal de verbittering versterken en het is zeer onwaarschijnlijk dat
Abile hieruit een conclusie zal trekken die een resocialisatie en reïntegratie in
g t'rg zet; toekenning van de claim versterkt de fixatie op de klachten en bevestigt
de invaliderende werking ervan. Een probleemgeoriënteerde benadering is de

enige - moeizame - weg die tot reïntegratie en sociale revalidatie kan leiden. In
hoofdstuk 2 wordt aarr de hand van principes uit de directieve therapie een pro-
bleemgeoriënteerde benadering geïntroduceerd. Bij zo'n benadering moet de be-
drijfsarts rekenen op forse weerstand van de cliënt; deze kan een probleemgeo-
riënteerde benadering in de aanvang ervaren als miskenning van ziin klachten en

- dreigende - afwijzing van zijn claim. In het derde hoofdstuk wordt nader inge-
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gaan op de wifze waarop cliënten met weerstand door de bedrijfsarts kunnen
worden benaderd. In de visie van de auteurs kiest de bedrijfsarts vóór alles de
positie van probleembeoordelaar en adviseur. Dit heeft echter consequenties
voor zijn positie ten opzichte van de drie partijen in het eerder genoemde
krachtenveld.

De positie van bedrijfs- en verzekeringsartsen ten opzichte van de indiuiduele
werknemer wiikt principieel af van de positie van een behandelend arts. In de
eerste plaats heeft de werknemer geen vrijheid van artsenkeuze als het gaat om
de keuze van een bedrijfs- of verzekeringsarts. Daar komt bij dat het contact van
de werknemer met deze arts niet altijd plaatsvindt op basis van vrijwilligheid.
Een werknemer kan op grond van wettelijke of contractuele verplichtingen wor-
den opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfs- en verzekeringsarts. De
werknemer is verplicht om medewerking te verlenen aan daartít voortvloeiende
onderzoeken.
Ten slotte zal de bedrílfsarts op basis van zijn bevindingen de werkgever moeten
informeren over de arbeids(on)geschiktheid, de prognose, de mogelijkheden en
de beperkingen. 'W'eliswaar staat het beroepsgeheim van de arts daarbij niet ter
discussie, maar toch moeten de bevindingen worden 'vertaald' in adviezen aan de
werkgever. De professionaliteit van de bedriifsarts schuilt vooÍ een belangrifk deel
in de wijze waarop hij met de toevefirouwde medische gegevens omgaat (CAG,

1,993).

Ten opzichte vao bet bedrijf heeft de bedrijfsarts de positie van een adviseur. Dit
betekent dat de arts niet de verantwoordelijkheid van een werkgever op het ter-
rein van arbeidsomstandigheden en/of ziekteverzuim kan overnemen. De arts be-
perkt zich tot het geven van een gemotiveerd advies en de werkgever neemt ziin
eigen beslissing, al dan niet in overleg met de individuele werknemer of de werk-
nemersvertegenwoordiging. Uiteraard heeft dit consequenties voor de organisatori-
sche positie van de bedrijfsarts. ln deze positie moet een aantal moeiliik verenigba-
re eisen met elkaar worden verzoend. De arts moet een onafhankelijke positie in-
nemen ten opzichte van de belangen van het bedriif, maar hrj moet voiledig be-
driffsgericht kunnen werken en voldoende dicht bij de werkvloer staan om de
arbeidsomstandigheden en de sleutelfiguren in het bedrilf goed te kennen (CAG,
199). In de praktijk zijn er verschillende organisatievormen ontstaan, waarin deze
eisen in meerdere of mindere mate van succes worden verenigd, zoals grote en
kleine enkelvoudige diensten, gezamenlijke diensten en diensten verbonden met
bedrijfsverenigingen.
Naast deze organisatorische aspecten, kent de positie van de bedriifsarts ook bij-
zondere inhoudelijke aspecten, die de positie van adviseur compliceren. De arts
vertegens/oordigt voor het bedrilf een specifieke (gezondheidskundige) experti-
se. Het ontbreken van deze expertise in het bedrilf kan gemakkelijk ertoe leiden
dat adviezen klakkeloos worden overgenomen, s/aarmee de arts 'de facto' een
beslisser wordt. Dit gevaar kan zich met name voordoen bij maatregelen ten
aanzien van individuele gezondheidskundige problematiek, bijvoorbeeld reïnte-
gratieplannen. Dit geeft niet alleen een oneigenlijke positie voor de bedrijfsarts
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mÀar gaat vaak ook gepaard met \Meinig 'commitment' met en draagvlak voor
genomen beslissingen. Om dit te voorkomen, zal de arts het advies altiid zorg-
vuldig moeten motiveren; uiteraard voorzoveÍ dat binnen de gedragscode moge-
lijk is. Hier schuilt de professionaliteit van de bedriifsarts in de vaardigheden om
een zodanige informele positie in te nemen binnen het bedrijf, dat het mogelijk
bliift om zowel de rol van adviseur als de rol van expert te kunnen uitvoeren
(zíe paragraaf 1.4).

De relatie tussen sociaal-geneeskundigen en de curatieve sector heeft altijd pro-
blematische aspecten gehad (Bui1s, 7985). Tot dusver wordt deze relatie, enigs-

zins karikaturaal gesteld, vooral gekenmerkt door het vragen om diagnostische
en prognostische informatie door de sociaal-geneeskundige en het (soms mond-
jesmaat) verstrekken van de gevraagde informatie door de behandelend arts.

Van enige wederkerigheid in de informatieverstrekking, laat staan van samen-

werking, is meestal geen sprake. Eind 1991 werd door de KNMG een werkcon-
ferentie ('Artsen en arbeidsongeschiktheid') georganiseerd waaraan naast artsen

alle andere betrokken partijen deelnamen zoals: werkgevers, werknemers, over-
heid, uitvoeringsorganisaties en patiëntenorganisaties. Hierbij werd over een

groot aantal knelpunten consensus verkregen. Belangriikste knelpunten zlin het
gebrek aan kennis over de arbeidssituatie bi1 de behandelend artsen en het ont-
breken van een duidelijk gezondheidskundig aanspreekpunt in het terrein van
arbeid en gezondheid. Verder constateert de KNMG dat de huidige sociale ze-

kerheidswetgeving de werknemer dwingt om zich te beroepen op ziekte of 8e-
brek. "De huidige uiwoeringspraktilk biedt onvoldoende ruimte en impulsen
voor de verzuimende werknemer om zich actiever en minder afhankeliik in het
hele proces op te stellen." (KNMG, 1991)

Op grond van de principiële verschillen tussen de arts-patiëntrelatie in de curatieve

sector en in de sociale gezondheidszorg moet worden vastgesteld dat een volledig
identieke veÍtrouwenspositie niet mogelijk is. Explicitering van ziin positie en een

actieve opstelling van de sociaal-geneeskundige tijdens de sociaal-medische bege-

leiding, zal echter aanzienlíjk bijdragen aan een meer geliikwaardige relatie met de

behandelend artsen. Daarnaast zal door deze actieve opstelling ook de behoefte
om informatie te vragen aan de behandelend arts, afnemen en leiden tot een posi-

tie waarin van de bedrijfsarts wordt gevraagd om ook informatie te verstrekken. In
hoofdstuk 4 wordt dit aspect verder uitgewerkt.

1.3 Functie

De bedrijfsarts en de deskundige dienst waarin deze afis werkzaam is, leveren
aan arbeidsorganisaties produkten (in dit geval diensten) met als doelstelling om
arbeidsgebonden aandoeningen en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Dit is

niet de primaire doelstelling van de klantorganisatie, en de diensten die worden
geleverd, voorzien niet vanzelísprekend in de behoeften van die organisatie. De
deskundige dienst zal daarom een duidelijke boodschap moeten formuleren die
aansluit bii de behoeften en de verwachtingen van de klantorganisatie.
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Deze boodschap kan worden geformuleerd als de functie die de deskundige
dienst vervult binnen de klantorganisatie. Voor de medische discipline heeft
Plomp deze functie omschreven: "Het leveren van een bijdrage aan het regule-
ren en voorkomen van conflicten tussen gezondheidskundige en bedrijfsmatige
waarden en belangen." (Plomp, 1992)

Dit boek beschrijft slechts een deel van het werkterrein van de bedrijfsarts. A1-
leen de activiteiten in het kader van de reïntegratie van werknemers, die ar-
beidsongeschikt zijn met psychische problemen, komen aan de orde. In dit ka-
der kan de functie van de bedrijfsarts binnen de klantorganisatie dan ook speci-
fieker worden omschreven als: Het leveren van een gezondheidskundige bijdra-
ge aarr de arbeidsrevalidatie van werknemers met psychische problemen.

Deze bljdrage van de bedrijfsarts kan worden beschreven aan de hand van 'Het
verschijnsel zorg' (.Hattinga Verschure, 1.977). Daarin wordt beschreven welke zorg-
verleningskaders mensen hanteren bi1 het oplossen van gezondheidsproblemen.
Hattinga Verschure maakt gebruik van het volgende schema:

Scbema 1.1: Zorgmoclel

(Bron: J.C.M. Hattingd Verscbure (1977); Het uerschijnsel zorg. De Tijd.stroom)

De psychische energie en de vaardigheden die iemand gebruikt bij het oplossen
enlof verwerken van (gezondheids)problemen worden in dit model aangeduid
als zelfzorg. Een meer eigentijdse term, afkomstig uit stressonderzoek, is 'ver-
werkingsvermogen'. Deze term heeft ook een bredere betekenis, waardoor hij
bruikbaar wordt in het model belasting/belastbaarheid.
De bereidheid van de omgeving om toe te laten dat iemand tijdeliik minder
goed functioneert of het overnemen van taken, evenals de welwillende hulp en
aandacht voor iemands problemen en emoties, kan worden aangeduid als man-
telzoÍ+. Ook voor deze term bestaat een meer actuele term uit het stressonder-
zoek: sociale ondersteuning. De professionele zorg uit het zorgmodel staat in de
sociale geneeskunde vooral bekend als de 'curatieve sector'.

Het zorgmodel van Hattinga Verschure is met enige aanpassingen ook bruikbaar
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in de praktijk van de bedrijfsarts. Daawoor dient het model uitgebreid te wor-
den met een nieuwe dimensie: naast de privésfeer bestaat er ook een werksfeer.
Ook in de werksfeer is er sprake van zorgprocessen, die voldoen aan de om-
schrijving van mantelzorg. Beide mantelzorgprocessen voltrekken zich echter
grotendeels onafhankelijk van elkaar. Een belangrijk verschil met de mantelzorg-
processen in de privésfeer is bovendien dat de werksfeer geheel is afgesloten
van (informatie uit) de professionele zorg.

Scbema 1.2 Zorgmodel uoor een werknemer

Het is niet voldoende om de bedrijfsarts een plaatsje te geven in dit aldus uitge-
breide schema. Het is noodzakelijk om verder in te gaan op de gezondheidkun-
dige bijdrage, die de bedrijfsarts kan leveren.

In de ontstaansperiode van het zorgmodel waren er meerdere auteurs, die wezen
op de toenemende medicaiisering van onze samenleving (Hattinga Verschure, I1-

lich, Achterhuis). Deze auteurs beschreven hoe ziekte steeds minder wordt toege-
laten in ons normale menselijke bestaan. Tegelijkertijd zorgt de nog steeds voort-
schrijdende individualisering dat de bereidheid afneemt om elkaar wederzijds en

belangeloos te helpen. Daardoor komt de zoÍg voor de gezondheid en het welzijn
van onszelf en onze medemens meer en meer in handen van professionals (pro-
fessioneie zorg). Het was onder andere de aansprekende terminologie van 'Het
verschijnsel zorg' die ertoe heeft bijgedragen dat deze terechte constateringen
zeer snel algemeen gedachtengoed werden. Het cliché-achtige karakter van de
termen zelfzorg en mantelzorg, afgezet tegefl een zakeliik professionalisme, gaf
deze begrippen een sterk positieve klank. Enige iaren later werd er echter op
gewezen dat zelfzorg en mantelzorg vanuit professioneel oogpunt niet vanzelf-
sprekend leiden tot goed (c.q. gezond) gedrag (Schnabel, 1984).

Een werknemer die zicb ziek meldt na een conflict met een leid.inggeuencle, er'
uaan allerlei licbamelijke klacbten zod,ra hij in de buurÍ uan zijn werkplek komt;
zijn zelfzorgmechanismen aduiseren hem daarom om die plek te uermiiclen; een

professional kan bem uerÍellen dat bij door dit uermiidingsgedrag een sociale fo-
bie kan ontwikkelen of een werkheruattingssyndroom (Kabela, 1984) dat tot blii-
uende arbeidsongescbiletbeid kan leiden.
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Een werknemer die met lage rugpijn uitualt, beeft de natuurlijke neiging om de
ntg minder te belasten; de regels uan de pcttiëntenrol en de regels uan de sociale
zeleerbeid uersterken de neiging tot inactiuiteit; de professional kan betrokkene
uet'tellen dat bij ueel aspecffieke rugklacbten een preuentieue werking uitgaat uan
gerichte dynamiscbe belasting uan de rugspieren.

De beschouwingen van Hattinga Verschure en anderen hebben duidelijk ge-
maakt dat deze bijwerkingen niet moeten worden bestreden met steeds meer
professionele zorg. Er is echter wel behoefte aan professionele beïnvloeding van
zelfzorg en mantelzorg door professionele opvattingen over te dragen op 'le-
ken'. De gedachte daarachter is dat deze professionele beïnvloeding de zelfzorg
en de mantelzorg kan verbeteren. De Swaan (1985) bedacht daarvoor de term
'proto-professionalisering'.

Als de werknemer met bet conflict, zijn klacbten bescbrijft als 'byperuentilatie',
d.an is dat proto-professionalisering.

Als de patiënt met lage rugpijn, op eigen initiatief aansluiting zoekt bij een
n uem-trimclub, d.an is dat proto-professionaliseri ng.

Schnabel (1984) beschrijft de professionele functie ten opzichte van zelfzorg en
mantelzorg als 'complementaire zorg'. Beter is wellicht om te spreken van 'meta-
zorg', dat is 'zorg-voor-de-zorg' (Hazewinkel , 1994). De bedrijfsarts dient des-
kundig te zijn op het gebied van zorgprocessen en dient in staat te zijn om deze
processen te beïnvloeden

Als cle bedrijfsarts de werknemer met bet arbeidsconflict kan ouertuigen uan de
noodzaak om - ondanks zijn byperuentilatieklacbten - contact te onderbouden
met zijn werkomgeuing, dan is dat een uerbetering uan de zelfzorg.

Als de bedrijfsarts de leid,inggeuende uan de uerknemer met het conflict bereid.
uindt om zelf het initiatief te nemen uoor bet berstellen uan bet contact, dan is
dat een uerbetering uan de mantelzorg.

De bedrijfsats treedt niet op als hulpverlener of als behandelaar, maar zorgt door
begeleidingsgesprekken en door advisering voor een verbetering van bestaande
zoÍgprocesset Deze taak wordt niet alleen uitgevoerd ten opzichte van de indivi-
duele werknemer, maar ook ten opzichte van het bedriif (laatste voorbeeld) of ten
opzichte van de curatieve sector.

Als de bedrffiarts de huisarts betero-anamnestische informatie uerccbaft ouer bet
arbeiclsconflict, dan kan dat leiden tot uerbetering uan de professionele zorg.

Juist de 'zorg voor de zorg' maakt de bedrijfsarts bij uitstek geschikt als case-ma-
nager voor de curatieve sector, als coach voor de mantelzorg in het bedrijf, of
als adviseur van de werknemer. Met andere woorden: de bedriifsarts heeít een
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eigen plaats in het zorgsysteem van de werknemers met problemen op het ge-

bied van arbeid en (geesteliike) gezondheid. De interventies van de bedrijfsarts
richten zich op verbeteren van bestaande zorgprocessen. Deze eigen functie ten
opzichte van bestaande zorgprocessen wordt in het schema weergegeven met
andere pijlen.

Scbema 1.3 Zorgmodel uoor de beclrijfsarts

-

Monlelzorg Werk 
I

+

+

.*----:---=====*[ ,"0,,,*"u. 
--l

1.4 Rol

Aan de hand van de beschouwing over positie en functie van de bedrijfsarts in
deparagrafen 1.2 en 1.3 wordt in deze paragraaf de beroepsrol beschreven: "Of-
tewel de wijze waarop hij zich in zijn positie dient te gedragen." (Plomp, 1992)
De inhoud van die rol beweegt zich tussen drie polen, s/aarop afhankeliik van
de omstandigheden meer of minder nadruk kan komen te liggen. Deze drie rol-
Ien worden door Plomp aangeduid als 'de rol van expert', 'de rol van begeleider
of adviseur' en 'de rol van organisatiegenoot' (Plomp, 798D.ln het kader van de
doelstelling van dit boek worden deze rollen enigszins gemodificeerd weergege-
ven.

De expertrol heeft uiteraard betrekking op de medisch-gezondheidskundige ex-
pertise van de bedrijfsarts. In deze rol kan hij exclusieve handelings- en beoor-
delingsbevoegdheid voor zich opeisen. In de expertrol geeft de bedrijfsarts me-
disch-gezondheidskundige beoordelingen. Concrete voorbeelden van situaties
waarin de bedrijfsarts de expertrol kan opeisen, zrjn de prognostiek bij somati-
sche ziekten of de diagnostiek van beroepsziekten. In het kader van dit boek
kan met name worden gedacht aan het aangeven van gezondheidskundige be-
perkingen en mogelijkheden bi1 werknemers met psychische klachten.
Ook de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling wordt meestal tot het domein van
de bedrijfs- of verzekeringsarts gerekend. Toch is het maar de vraag of het oor-
deel van een medicus, over de arbeidsmogelijkheden van werknemers met psy-
chische klachten, per definitie superieur is aan het oordeel van bedrijfsmaat-
schappelijk werkers of psychologen. Dit geldt des te meer als in het kader van
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dit boek wordt gepleit voor een dynamische beoordeling van de mogelijkheden
om het arbeidsverzuim te beëindigen en - tegelijkertijd - een zo groot mogelijke
gezondheidss/inst te bereiken (probleembeoordeling). Deze benadering zal de
rol van andere disciplines alleen maar versterken.

De aduiseursrol heeft betrekking op situaties waarin gezondheidskundige aspec-
ten deel uitmaken van het probleem. Arbeidsconflicten of andere problemen in
de arbeidsverhoudingen vormen een voorbeeld. Maar ook arbeidsverzuim door
psychische klachten heeft aspecten die geen deel uitmaken van de medische ex-
pertise. Naast de gezondheidskundige invalshoek kunnen klinisch psychologi-
sche of arbeidspsychologische benaderingen worden gebruikt, maar ook organi-
satiekundige of bedrijfskundige gezichtspunten spelen een rol. In de adviseurs-
rol geeft de bedrijfsarts gezondheidskundige adviezen aan de werknemer, het
bedritf en de behandelende sector. Deze adviezen dragen - met de adviezen van
andere disciplines - bij aan het oplossen van het probleem van het arbeidsver-
zuim. De bedrijfsarts beseft in deze rol dat hij deel uitmaakt van een team van
deskundigen en stelt dan ook geen exclusieve domeinaanspraken.

Het verschil tussen de expertrol en de adviseursrol is dat een expert wordt inge-
schakeld om een beslissing te nemen, terwijl de adviseur wordt ingehuurd om
argumenten aarr Íe dragen die tot een beslissing leiden. Het advies wordt eerst
gewogen tegen andere advrezen en andere belangen. De bedrijfsarts zal zich in
de rol van adviseur dus terdege moeten bezighouden met de kracht van zilo ar-
gumenten. Dit geldt in de eerste plaats voor de advisering aan de individuele
werknemer. De verwijzingen in dit boek naar technieken uit de directieve thera-
pie zijn voor een groot deel gebaseerd op de noodzaak om het gedrag van de
werknemer met adviezen te beïnvloeden. Daarmee wordt de individuele sociaal-
medische begeleiding een vorm van gedragsbeïnvloeding, die verder gaat dàn
advisering alleen. Hier komt de gezondheidskundige 'behandeling' om de hoek
kijken.

Ook in de benadering van het bedriif spelen deze 'stÍategische' overwegingen
een ro1. De bedrijfsarts moet in staat zlin om zich een beeld te vormen van het
krachtenveld waarin zijn adviezen worden onrv=angen. In dit boek wordt onder
meer het systeemdenken behandeld (hoofdstuk 4), waarmee zo'n analyse moge-
lijk is. Het is daarbii belangrilk dat de bedrijfsarts mogeliikheden zoekt om - met
andere disciplines als bedrijfsmaatschappelijk werk of arbeids- en orp;anisatie-
psychologie - ook het bedrijf te 'behandelen'. Daarbij kan met name worden ge-
dacht aan de beïnvloeding van managers ten àanzien van het omgaan met werk-
nemers met stress of psychische klachten. Maar ook de beïnvloeding van ar-
beidsinhoud en arbeidsverhoudingen hoort daarbii. Daarnaast mag niet worden
vergeten dat de bedrijfsarts ook een adviserende rol ver',ult voor de behande-
lende sector. Tot nog toe richten bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen
zrch in veel gevallen tot de behandelend artsen met verzoeken om informatie.
Daarbil maken zij hun oordeelsvorming ondergeschikt aan de opinies van de
behandelend afisen. Al in 1990 adviseerde de commissie verzuimpreventie van
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de N\rVG dat aan de behandelend artsen ook informatie moet worden verstrekt
(NWG, 1990). Als de verzuimbegeleiding meer het karakter aanneemt van een
gerichte behandeling met een concreet doel dan wordt het verstrekken van in-
formatie ook een noodzaak. Daarmee adviseert de bedrijfsarts zijn curatieve col-
lega's over de wiize s/aarop de arbeidsrevalidatie kan worden opgenomen in
het geheel van de behandelingsdoelstellingen.

De uoonlaarcíenscbeppende rol wordt door plomp aangeduid als 'de rol van or-
ganisatiegenoot'. Deze naamgeving wekt volgens de auteurs nogal sterke asso-
ciaties met een bedrijfsarts in een enkelvoudige dienst. veel deskundige dien-
sten staan op afstand van het bedrijf. Gezamenlijke bedrijfsgezondheidsdiensten
of arbodiensten van bedrijfsverenigingen worden in het algemeen niet gezien als
onderdeel van een bedrijf. De medewerkers van de deskundige diensten zullen
dan ook zelden worden gezien als 'organisatiegenoten'. Des te meer is het
noodzakelijk dat de medewerkers van de deskundige dienst (waaronder de be-
drijfsarts) activiteiten ontplooien die gericht zijn op "(...) het posirioneren in de
organisatie, het onderkennen van problemen en het scheppen van de condities
voor het vervullen van beide andere rollen." (Plomp, 7987 en 1992)
In hoofdstuk 4 van dit boek wordt dit aangeduid als het opzetten en het onder-
houden van een strategisch netwerk; daar zal ook uitgebreid worden ingegaan
op de wijze v/aarop de bedrijfsarts deze rol kan vervullen.

1.5 Porodigmoto

voor de expertrol en de adviseursrol is specifieke kennis en vaardigheden no-
dig. Het is van belang om vast te stellen welk model van de werkelijkheicl de
expert en de adviseur hanteren als zij zich beroepen op deze kennis en vaardig-
heden. Dit model (het paradigma) geelt aan wat de leden van een wetenschap-
pelijke gemeenschap gemeen hebben (fundamentele uitgangspunten). In een
paradigma liggen opvattingen besloten die men niet in twijfel trekt, die zo van-
zelfsprekend zijn dat men ze niet eens meer formuleert (De Smit, 1985).
De bedrijfsarts maakt in de praktijk gebruik van meerdere paradigmara. tsii de
beoordeling van arbeidsongeschiktheid maakt hij in het algemeen gebruik van
het medisch model; beter is in dit verband wellicht te spreken van het verzeke-
ringsgeneeskundig referentiekader (Timmer, 1986). In toenemende mate wordt
bepleit dit model ook als uitgangspunr te nemen in de begeleidings- en beoorde-
lingspraktijk (A\VVIFNV, 7994). Bij de advisering over arbeidsinhoud en arbeids-
omstandigheden wordt in het algemeen het model belasting/belastbaarheid ge-
hanteerd; in de bedrijfsgezondheidszorg meestal in de nieuwe versie (van Dijk,
1990). Bij het werken in en aan organisaties gaan veel bedrijfsartsen en verzeke-
ringsgeneeskundigen in het algemeen uit van een structuurbenadering van de or-
ganisatie: de organisatie als eenvoudig organogram. Een effectief werkende be-
drijfsarts zal meer kunnen bereiken met een procesbenadering: de organisatie als
dynamisch organisme. Als model voor deze wijze van werken in en aan organisa-
ties wordt in dit boek een lans gebroken voor het systeemdenken (hoofdstuk 4).

35



Het medisch model heeft een belangriike plaats in het verzekeringsgeneeskundig

denken door de centrale lol van de begrippen ziekte en gebrek. Ziekte of gebrek

moeten worden aangetoond vóórdat de verzekeringsgeneeskundige kan gaafi \a'
denken over inteÍventies. Dit is de grote invloed van de verzekelingsgedachte op

het werk van de verzekeringsgeneeskundige: in cte sociale arbeidsongeschiktheids-

verzekeringen (Z§f, §7AO, ABP, enzovoort) v/ofdt het arbeidsvefmogen van de

werknemer alleen verzekerd tegen aantasting door ziekte of gebrek en zslanger-

schap. Deze aandacht voor ziekte of gebrek vormt het reductionistische beginpunt

van een paradrgma dat verder wel degelifk elementen bevat die voor de actieve in-

terveniërende bedrijfsarts v^fi belarrg ziit.

In het verzekeringsgeneeskundig referentiekader beschrijft Timmer het verzeke-

ringsgeneeskundig beoordelingsproces in een aantal stappen.

Scltema 1.4: Verzekeringsgeneeskundig referentiekacler

(Bron: M. Timmer (1989; Verzekeringsgeneeshunig referentiekader. Tijdscbrift uoor Verzeherings'

geneeskunde)

Ziekte of gebrek leidt tot'stoornissen, relevant voor de verzekeringsgeneeskunde'.

Deze stoornissen zijn waarneembare uitingen van ziekte of gebrek, die een nade-

lig effect uitoefenen op het arbeidsvermogen. Stoornissen kunnen eÍ ziiÍr op het

energetische vlak, op het motorische vlak, op het cognitieve vlak, op het sociale

vlak en in de vorm van 'bestendigingsstoornissen' (het onvermogen om zich 8e-
durende lange tifd in de fysieke of sociale arbeidsomgeving te handhaven).

Het arbeidsvermogen is opgebouwd uit het vermogen om afzonderlilke, inten-

tionele handelingen en gedÍagingen uit te voeren (de vaardigheden). Daarnaast

wordt het arbeidsvermogen mede bepaald dor>r persoonlijkheidskenmerken en

door lichamelijke kenmerken. De omzetting van dit arbeidsvermogen in werkelii-
ke loonvormende arbeid wordt mede bepaald door de wefkuitvoeringseisen (pro-

ceseisen, besturingseisen, werkvormen, werkomstandigheden en bijzondere eisen

door de werkgeveÍ). De reïntegratie-activiteiten (bijvoorbeeld het aanbieden van

voorzieningen om stoornissen te compenseren) vloeien - in het model - recht-

streeks voort uit het beoordelingsproces.

Het is evident dat dit model (door ons voor het gemak aangeduid als het me-

disch model) ook bruikbare elementen bevat voor stoornissen die niet door
ziekte of gebrek worden verooÍzaakt. Sociale stoornissen kunnen bijvoorbeeld
het gevolg zijn van een afbeidsconflict of cognitieve stoornissen kunnen het ge-

volg zijn van psycho-sociale problemen in de privésituatie van de werknemer.
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Het verzekeringsgeneeskundig referentiekader biedt een lineair, causaal model
voor de analyse van arbeidsongeschiktheid.

Het model belasting/belastbaarheid (schema 1.5) beschrijft de evenwichtssituatie
tussen enerzijds de taken die worden opgelegd, en de omgeving waarin deze
moeten worden verricht (uitwendige belasting) en anderzijds de draap;kracht van
de arbeidende mens (belastbaarheid). De verhouding tussen deze twee Éroothe-
den bepaalt de feitelijke inspanning (de belastingsgraad). Dit model werd door
Van Dijk en anderen (1990) uitgebreid en van nieuwe, eigentijdse concepten
voorzien.

In dit model zijn de belastende factoren in feite alle aspecten van de kwaliteit
van de arbeid (arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en
arbeidsvoorwaarden), die responsen oproepen (belastend kunnen ziio). Deze
belastende factoren kunnen in meerdere of mindere mate door de werknemer
zelf worden beïnvloed. Daarom wordt de arbeidsbelasting gezien als de combi-
natie van de belastende factoren met de regelmogelijkbeden. Het verwerkings-
vermogen is in dit model het geheel van de lichamelijke en geestelijke kwalifica-
ties van de werknemer op een bepaald moment. Het gaat daarbij dus om alle fy-
sieke, cognitieve en emotionele aspecten. Belastingsuerscbijnselen ziin alle tijdens
de arbeid waarneembare indicatoren van belasting en de na-effecten die tijdeliik
zijn. Denk daarbi) aan polsversnelling en toename van ademhalingsfrequentie tij-
dens fysiek inspannend werk. Belastingsgeuolgen zijn de na-effecten met een meer
permanent karakter. Van Diik en anderen wijzen er op dat deze na-effecten ook een
positief karakter kunnen hebben: conditieverbetering, kennisvermeerdering, en der-

Scbema1.5: Hetmodelbelasting-belastbaarbeid

belostings-
gevolgen

beloslings-
verschijnselen

verwerkingsvermogen

belostende foctoren:

- inhoud
- omstondioheden

uoor*ooId.n
- verhoudingen

(Bron: FJ.H. uan Dijk en anderen (199O); Herutaard.ertng model belasting-belastbaarbeid. Tijd-
sch rtft uoor Sociale Gezondb eidszorg)
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gelijke. Voor de praktijk van de bedrijfsarts zijn vooral de negatieve gevolgen van

belang: vermoeidheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid.
Het model belasting/belastbaarheid is in deze vorm een circulair, cybernetisch mo-

del, dat meer aanknopingspunten biedt voor probieemanalyse en interventie dan

het eerder beschreven verzekeringsgeneeskundig referentiekader.

Het systeemdenken is ontstaan als reactie op reductionistische en mechanistische

modellen van de werkelijkheid. In het systeemdenken wordt de werkeliikheid be-

schouwd vanuit gehelen ('wholes') en niet vanuit analytische stukken. Bovendien
wordt in het systeemdenken de omgeving als essentieel beschouwd. Systemen wor-
<ien gezien in wisselwerking met hun omgeving (De Smit, 1985). Het systeemden-

ken biedt daarmee aanknopingspunten voor interventies die niet alleen de individu-
ele werknemer maar ook zijn (relatie met de) omgeving betreffen. Voor de sociaal
geneeskundige kan het daarmee een belangrijk referentiekader zijn. Pleidooien
voor het systeemdenken in de sociale gezondheidszorg zrin gehouden door Siitsma
(1985) en Van den Toorn (1989). In hoofdstuk 4 worden de kenmerken van het sys-

teemdenken nader uitgewerkt.

Een model dat vanuit een andere invalshoek dan het model belasting,/belast-

baarheid of de systeemtheorie, de lineaire monocausaliteit van het 'medisch mo-
del' doorbreekt, is het beslissingsmodel. Ook dit model biedt aangrijpingspunten
voor probleemanalyse en intelventie.
Dit model, geïntroduceerd door De Groot (1958) en door Philipsen (19681 in
zijn dissertatie verder uitgewerkt, benadrukt het procesmatige karakter van ver-
zuim, met een accent op de 'beslissingsmomenten': de ziekmelding en de her-
steldmelding.
Het medisch aspect, de ziekte of de klacht, door De Groot en Philipsen gevat in
de term 'verzuimnoodzaak' rs uiteraard een belangrijke determinant in dit proces;

maar niet de enige, allesverklarende zoals in het medisch model. In het beslis-

singsmodel worden daarnaast de begrippen 'verzuimbehoefte', 'verzuimgelegen-
heid' en'verzuimmogelijkheid' geïntroduceerd.
De verzuimbehoefte manifesteert zich op het individuele niveau (het psycholo-
gisch aspect) waarbij rn zrjn algemeenheid geldt dat de verzuimbehoefte kleiner
is naarmate de binding met het werk groter is. Deze binding kent drie aspecten:

binding met het bedriif, met de inhoud van het werk en met belangrijke anderen
in de werksituatie: collega's, chef, klanten. Verzuimgelegenheid en -mogelijkheid
worden veel meer bepaald op meso- en macroniveau en representeren sociolo-
gische en economische aspecten.

Philipsen vat de elementen verzuimbehoefte, verzuimgelegenheid en verzuim-
mogelijkheid samen in het begrip 'drempel'.
Hij onderscheidt twee drempels. Als eerste noemt hii de ziektedrempel. Vanaf

dat moment aaovaardt de betrokkene een deel van de patiëntenrol: hij toont
zich bereid genezing te zoeken. Dit gedrag wordt aangeduid met zlektegedrag.

Bi1 het volledig aanvaarden (of opeisen) van de patiëntenrol vraagt de betrokke-
ne ook om ontheffing van zíio of haar sociale verplichtingen. Daarmee wordt
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een tweede drempel overschreden: c7e alwezigheidsdrempel (Veerman (1990)

spreekt van verzuimdrempel). Het gedrag na het ovefschriiden van cleze drem-

pel wordt aangeduid met afwezigheidsgedrag (verzuimgedrag).

Èeide drempels kunnen met elkaar samenvallen (biivoorbeeld bii een been-

breuk) maar in veel gevallen - en zeker bii psychische ziektebeelden - z.al er een

zekere tijdsspanne verlopen tussen het overschrijden van beide drempels.

De belangrijkste determinanten voof het verloop van het verzuimproces ziin:

- de ernst van de aandoening en de mate van onwelbevinden
- de hoogte van de ziektedremPel
- de hoogte van de afwezigheiclsdrempel op grond van de relatieve aantrek-

kingskracht van de rol van patiënt boven de arbeidsrol

- de hoogte van de afwezigheiclsdrempel op grond van de anticipering op de

kansen van erkenning en de feiteliike beleving van die erkenning door de

medische en sociale omgeving

De eerste drie factoren bepalen vooral de aanvang van het verzuim, terwiil de

laatste ook de werkhervatting zal beïnvloeden.

Het proces <lat Philipsen heeft beschreven, omvat in principe zowel het begin

als het verloop en de beëindiging van het verzuim. In de toepassing van het

model is het beslismoment van de werkhervatting in verhouding sterk onderbe-

licht gebleven.

Er ziin argumenten om een aparte 'werkhervattingsdrempel' aan te nemen, die

niet zonder meer het spiegelbeeld is van de afwezigheidsdrempel ('§Tolvetang,

7974; Maasen, 1985; Veerman, 1990). Voor de verzuimende patiënt stelt zich een

nieuw dynamisch evenwicht in, met een nieuwe verhouding tussen de partijen

in de relatie arbeid en gezondheid: de werknemer, het bedrijf en de curatieve

sector. Bij een wat langel durend verzuim treden er veranderingen op in het soci-

aal en geestelijk functioneren van de patiënt en in de binding met het bedriif.

Daarnaast komen er andere (professionele) actoren in het proces, zowel vanuit de

sociale gezondheidszorg (de bedrijfsarts) als vanuit de curatieve gezondheidszorg:

huisarts en specialisten. In dit 'medisch circuit' kunnen verzuimverlengende pro-

cessen ontstaan, biivoorbeeid wachttijden of problemen in coördinatie tussen me-

dici (Veerman, 1990; vergelilk ook de casus van Miser Abile)'
De afwezigheidsdrempel zal ef , vanwege deze factoren, in de ene richting - van

gezond fiaar ziek - anders uitzien dan in de andere richting - van ziek naaf ge-

zond (Maasen, 1985).

1.6 lntegrotie

De positie van de bedrijfsarts werd in dit hoofdstuk beschreven in relatie tot

drie partijen: de werknemer, het bedrijf en de behandelende sector. Deze positie

is weergegeven in schema 1.4.
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Scbema 1.6: Heï slsteem uan de werknemer met psycbische klacbten

In feite is het in het schema geschetste systeem al een vereenvoudigde vorm
(een model) van een geweldig complex sociaal systeem. In dit systeemmodel
wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de privésituatie van de werk-
nemer of met de rol van de sociale verzekeringen en de overheid. De functie
van de bedrijfsarts ten opzichte van het systeem kan worden omschreven als
het verlenen van adviezen ter versterking van het probleemoplossend vermogen
van het systeem.

Deze functie kan niet worden uitgeoefend vanuit de traditionele doktersrol
(=expertrol), maar alleen vanuit de adviseursrol. (Zie ook A§?V/FNV, 1994).
sociaal-medische begeleiding bestaat in dit model uit het professioneel beïn-
vloeden van het verwerkingsvermogen van de werknemer met psychische
klachten, van de belastende factoren in het werk, van de sociale ondersteuning
in het bedrijf en van de behandeling.

Scbema 1.7: Model uan d,e uerzuimbegeleiding

De modellen en de paradigmata die zijn besproken, geven elk een eigen invals-
hoek op (delen van) dit systeemmodel. Al deze modellen kunnen van nut zijn

40



bij de analyse of de planning van intelenties. Daarbii heeft elk model en elk
paradigma zijn eigen waarde en bereik maar ook zijn beperkingen.
Het 'medisch model' geeft, door ziin hneair en causaal karakter, een reductionis-
tische visie op de werkelijkheid, maar juist vanuit die beperking is het mogeliik
om te komen tot redelijk eenduidige en praktisch bruikbare uitspraken op het
gebied van claimbeoordeling en prognostiek. De andere modellen hebben door
hun grotere complexiteit een groter werkelijkheidsgehalte. Zii bieden daardoor,
elk vanuit een eigen invalshoek, meer aanknopingspunten voor probleemanaly-
se en probleemgerichte interventies dan het statische medisch model waarin
weinig plaats is voor interacties. Juist door hun grotere complexiteit geven zli

minder houvast voor prognostiek of voor een eenduidige, statische beoordeling
van de arbeids(on)geschiktheid.
Hoewel de sociaal geneeskundige ook in de verzuimbegeleiding formeel advi-
seur is, ligt in het medisch model het accent op de expertrol; de andere model-
len sluiten meer aan op de adviseursrol.

Het is wenselijk dat de bedrijfsarts beide rollen kan invullen en vanuit meerdere
paradigmata kan werken. Een belangrijk deel van de toegevoegde waarde van
de bedrijfsarts in de sociaal-medische begeleiding ligt erin dat hij kan beoorde-
len welke interventies - onderbouwd vanuit het model belasting/belastbaarheid,
het beslissingsmodel of het systeemdenken - de sequentie die in het medisch
model is gegeven, kunnen beïnvloeden . Daarbri kiest hij niet a priori één model,
maar hii gaàt ervan uit dat meerdere verklaringsmodellen mogelijk ziin voor de

aangetroffen werkelijkheid. Dit 'eclectische' gebruik van modellen leidt tot de

pragmatische aaopak, die zo kenmerkend is voor de directieve behandeling.
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2 UITGANGSPUNTEN VOOR EEN

DIRECTIEVE BEGELEIDING
C,A.L. Hoogduin, C.D.P.R. Schaap en A. Kladler

Somenvotting

In dit hoofdsxuk worden de uitgangspunten van de directieve therapie
sreergegeven. De directieve trenadering wotdt gqkenmerkt'door actieve

advisering,' omgevingsgeriehtheid en het hanteren'v&Il coficrete doelgtel-
lingen. Daarmee is deze benadering zeer goecl toepasbaar op het terrein

dat door dit boek wotdt Lrestrelrenr de sociaal-medische begeleiding bij
psychische klachten. De directieve benaderlng is b*vendien pqagmatlsch

en eclectisch; Dit beteke$ dat de bedriifsarls eich selectief een aànBl
vooÍ zijn situatie gegehikte inteíven{re§ kan eigen rnaken. rfreortreeiden

hiervan worden in dit hoofdstuk gepresenteerd en qit$ewerkt.

2.1 !nleiding

Directieve therapie is een manier van kijken naar problemen en uitvoeren van

behandelingen, waarbij niet zozeef theoretische, maar vooral pragmatische over-

wegingen voorop staan. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende theo-

retische modellen en daaraan ontleende behandelingsstrategieën, waarbii de

vraag .§íat werkt het best bij deze patiënt met dit probleem?' het uitgangspunt is.

Bii het beantwoorden van deze vraag wordt bij voorkeur een behandelingsstra-
tegie geselecteerdwaarvan de effectiviteit op basis van onderzoeksgegevens kan

wor<len aangenomen. Dit betekent dat in de directieve benadering de laatste ja-

ren steeds meer gebruik wordt gemaakt van gedragstherapeutische technieken.
Dit omdat vooral op dit terrein goed effectonderzoek heeft plaatsgevonden.

De ouerspannen wetboucler
Drs. Van Willigen, wetboud.er uan een middelgrote Semeente, was uenoezen om'
dat bij depressieue klacbten had ontwikkeld. lí/at was bet geual? Een journalist
uan een plaatselijk dagblad. uas nadat de wetbouder een interuiew had geuei-
gerd, tocb uan plan een artikel ouer de wetbouder te scbriiuen. Van diuerse kan'
ten hoorde de patiënt dat de iournalist adn nxensen uit ziin omgeuing urdgen

ouer bem stelde. De beer Van Willigen uet'telde daardoor niemand meer te uer-

trouuen. Hii sliep slecbt, gemiddeld uiif uur per nacbt en bii uoelcle zicb moe en

uitgeput. Hij bad concentratieproblemen. In de buiseliike sfeer uaren er spcln-
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ningen door zijn toegenomen prikkelbaarbeid. Bij uerdere ta.xatie bleek dat bet
probleem rond het leranteartikel als een uitlokkende factor uan zijn klacbten
moest worclen gezien. De wetbouder uas een nogal ijdele man die ueel te ueel ac-
tiuiteiten naar zicb toe trok. Hij gaf gemiddeld tien spreekbeurten per maand en
bij was zeer actief in zijn politieke pónÍij. Hij bad naast zijn Íulltime wetboucler-
scbap een tiental neuenfuncties in diuerse besturen en landelijke commissies. In
de weekends scbreef bij nota! en andere beleid,sstukken. Zijn uerkweken bedroe-
gen 7O uur of soms nog meer. Daarnaast leefde bij zeer ongezonel: bii rookte 2O
sigaretten per dag, bij woog 15 kilo te ueel en bij dronk bouenmarig alcobol (ge-
middeld 5O-60 Eenbeden per week). Hij bad geen bobby's en deed niets aan li-
cbaamsbeweging.
De conclusie luidde: cbroniscbe ouerbelasting bij een man met een persoonliik-
beid met wat ijclele trekken en een bijzonder ongezond.e leefuijze

Het beband.elplan was als uolgt:
- De lelacbten worden geïntetpreteerd als een geuolg uan een langdurige ouer-

belasting in combinatie met zijn ongezond.e leefutijze. Het roken, drinken,
ouergewicht en ontbreken uan licbamelijke actiuiteiten en ontspanning heb-
ben bem mede in deze situa.tie gebracht. Beilnuloeding uan deze factoren zal
leiden tot een betere slaap, een betere concentra.ïie en geleidelijk aan ook tot
een afname uan de spanningsklacbten.

- Vermindering uan bet adntal werkuren per ueek naar 45. Afgesproken wordt
dat bij niet meer dan acbt uur per werkdag zal werken en uijf uur in bet
weekend. Wanneer bij een dag toch lanp4er werkt, zal hij de uolgende ocbtend
zijn eerste afspraak aJbellen. Met zijn secretaresse maakt bij de afspraak d.at
nog nxctar gedurende een beperkt gedeelte uan zijn dag afspraken mogen wor-
clen gemaakt. Indien iemand aandringt ntet een uerzoek om bijuoorbeeld een
spreekbeurt te bouden dan zal bij een standaard,formulering geuen, die onge-
ueer als uolgt luidt: "Neem me niet kwalijk ik ben het laatste jaar in ernstige
mate oue/"1)raagd. Ik kan deze spreekbeurt (deze extra uergadering, dit nieu-
we commissielidmaatscbap) nier aanuaarden u zou mij zeer ue?plicbten, ge-
let op mijn ernslig oueruraagd zijn, niet uerder dan te dringen."

- Vermindering uan cle alcobolconsumptie. Er wordt een registratie-opdracht
gegeuen: bii moet alle alcobolgebruik noteren. Het gebruik zal geleiclelijk
moeten word,en uerminderd tot maximadl 14 Eenheclen per week.

- Het roken uord.t besproken als een geuoonte die in een latere fase uan de be-
bandeling aan bod, zal komen.

- Het ouergewicbt zal ueruolg4ens in combinatie met een geleidelijke opbouu)
uan licbamelijke actiuiteiten ter band worden genomen. Een wekelijkse ge-
wicbtsmeting zal grafiscb worden ueergegeuen. Hij wordt gestimuleerd drie
ïot uijf uur per week te fietsen en geleidelijk te gaan duurlopen.

De bebandeling uerloopt uoorspoedig. De patiënr houdt zicb goed aan de afspra-
ken. Hij stopt met roken en bij brengt zijn geuicbt met een tiental kilo's omlaag.
Hij loopt driemaal per rueek een duuiloop uan een balf uur. De bebandeling nanx
12 ueken in beslag en leiclde, zonder dat speciale aandacbt aan de depressieue
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klacbten werd gegeuen, tot een belangrijke uerbetering. Hii sliep gemiclcleld zeuen

uur per nacbt, de concentratieproblemen uerdwenen en bii uoelde zicb een an'
cler mens. De journalist, ten slotte, beeft bet geureesde artikel nooit gescbreuen.

Dit voorbeeld illustreert hoe soms met een wel heel pragmatische aanpak een

belangrijk resultaat kan worden geboekt.

2.2 Directieve theropie

De essentie van directieve therapie kan in tien uitgangspunten worden weerge-
geven (Van der Velden en Van der Hart, 1985):

- Directieve therapie is primair bedoeld voor mensen met klachten. Met dit uit-
gangspunt wordt vooral de intentie van de therapeut die een directieve bena-

dering toepast, tot uitdrukking gebracht. Er moeten kiachten zijn.

- Tijdens de behandeling wordt er aangesloten bi1 de verwachtingen van de

patiënt. De visie van de patiënt op de problematiek wordt vooralsnog als

een zinvolle zienswiize geaccepteerd. Bovendien wordt de patiënt op een

hoffelijke manier tegemoet getreden.
- De klachten worden in een positieve context geplaatst. Dit houdt onder

meer in dat directieve therapeuten met respectering van de waarneembare
klinische gegevens eefl zo optimistisch mogelijk uitgangspunt nemen. Als re-
gel wordt ewan afgezien de symptomatologie te interpreteren als een gevolg
van een verschrikkelijke leugd - waar minder aan te doen is.

- De therapeut geeft richtlijnen en adviezen. Dit houdt in dat de therapeut
zich actief bemoeit met de opiossing van de problematiek waar de patiënt

mee komt. De patiënt wordt inzicht verschaft in de aard van de problema-
tiek. Vervolgens worden richtliinen gegeven voor hoe te handelen om deze

problemen op te lossen (of soms, er minder last van te hebben).
- De relevante personen uit de omgeving van de patiënt worden soms bii de be-

handeling betrokken. §Tanneer iemand ernstige klachten heeft, heeft dit vriiwel
altiid ook consequenties voor de andere gezinsleden. Dit kan ziin in de vorm
van extra beroep op hun steun of hulpvaardigheid, maar soms kunnen de re-

acties van deze gezinsleden de klachten doen ontstaan of instandhouden of
zelfs versterken. Ditzelfde kan ook in relatie met collega's op het werk spelen.

- De doelstellingen van de behandeling worden concreet gehouden. Dit
houdt in dat het ook voor de patiënt duidelijk moet ziin wat de doelstelling
van de behandeling is. Deze zal concreet worden geformuleerd.

- De behandeling is in principe beperkt in tijd. Er zlin aanwiizingen dat lang
durende psychotherapie (van 20 of meer zittingen) niet veel effectiever is

dan psychotherapie die slechts tien tot vijftien zittingen beslaat.

- De therapeut appelleert aan het voorstellingsvermogen van de patiënt. Er

wordt niet alleen een appèl gedaan op de verstandelijke en emotionele mo-
gelijkheden van de patiënt, maar ook op ziin voorstellingsvermogen. De pa-

tiënt kan worden uitgenodigd zich een bepaalde voorstelling te maken en
zich in die verbeelde situatie op een bepaalde wiize te gedragen.

- De behandeling is eclectisch. Hierbii wordt ervan uitgegaan dat voor de ver-
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2.

klaring van een bepaalde klacht diverse theoretische modellen geschikt zijn.
Binnen de directieve therapie is er een voorkeur die behandelingsstrategie -

eventueel dat theoretisch verklaringsmodel - toe te passen s/aalvan door on-
derzoek of ervaringen is aangetoond dat deze werkzaam is bij de aangebo-
den klachten.

- De benadering is pragmatisch. Dit uitgangspunt '§íat werkt bij dit probleem
bíj deze patiënt in deze situatie?' sluit aan bii het vorige. Afhankeliik van een
bepaalde situatie kan worden gekozen voor een gezinstherapeutische bena-
dering van een bepaalde klacht of voor een meer individuele aanpak. Eer-
dere behandelingen die een patiënt heeft gehad, kunnen bijvoorbeeld bepa-
lend ziin voor de te volgen strategie.

De therapeutische technieken en interventies aan het begin van de behandeling
verschillen van de interventies die worden gebruikt s/anneer de therapie enige
tijd loopt of bijna wordt afgesloten. 'We onderscheiden de volgende drie fasen:

De interventres zijo vooral erop gericht een eventuele crisis te bestrijden en
een goede werkrelatie met de patiënt en zlin relevante omgeving tot stand
te brengen.
De interventies hebben tot doel bepaalde problemen op te lossen en symp-
tomen te laten verdwil'nen.
De interyenties ontlenen in deze fase hun betekenis aan het bestendigen
van de oplossing - dit mag ruim worden opgevat - waardoor kansen op een
recidief kleiner worden.

Afhankelilk van het probleem zullen de verschillende fasen korter of langer du-
ren. §Tanneer mensen behandeling zoeken, zien ze zelf geen (goede) uitweg
meer. Er kan in feite altijd worden gesproken van een crisis. Soms is de crisis zo
ernstig, bijvoorbeeld bij zelfmoordgeyaar, dat er onmiddellijk hulp moet komen;
in andere gevallen is het mogelijk een meer reguliere afspraak te maken. Gedu-
rende de eerste fase van de behandeling sluit de therapeut zich aan bij de op-
vattingen van de patiënt; er wordt ingegaan op de vraag .q/aarmee de patiënt
komt. '§Tanneer patiënten merken dat het probleem dat hen het meeste dwars zit
alle aandacht van de therapeut krijgt, geeft dat veftrouwen dat ef aan hun pro-
bleem wordt gewerkt en er dus uitzicht is op een oplossing. In de tweede fase
vindt de feitelijke behandeling van de klachten plaats. Met behulp van de inrer-
venties wordt geprobeerd het ongewenste gedrag te beïnvloeden. Na deze be-
handelingsperiode kan er aanleiding ziin de therapie nog enige tijd voort te zet-
ten, om een te voorzien recidief te voorkomen. Het is ook wel eens mogelijk
dat symptoomgedrag in korte tijd gunstig te beïnvloeden is, terwiil allerlei facto-
ren, zoals sociaal isolement, slechte woonomstandigheden, school- en werkpro-
blemen, pas op langere termiin of soms in het geheel niet oplosbaar zijn.

De behandeling wordt ten slotte bij voorkeur afgesloten met de afspraak dat
bij nieuwe problemen de patiënt snel opnieuw contact met de therapeut op-
neemt.
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2.3 Directieve theropie en de bedriifsorts

In deze paragraaf zullen vooral die gebieden de aandacht krijgen die in het (toe-
komstige) domein van de bedrijfsarts van belang zijn. '§Tanneer werknemers met
bepaalde psychische problemen, gerelateerd aan het werk, een beroep doen op
de bedrijfsarts, kan deze soms met enkele relatief eenvoudige maatregelen be-
langrijke veranderingen bewerkstelligen. In de huidige situatie heeft vooral de
bedrijfsarts door zijn positie een bijna ideale mogelijkheid om direct en effectief
te interueniëren. De bedrijfsarts is een vertrous/enspersoon en aÍts bij wie ken-
nis van stress, overbelasting en dit soort klachten wordt verwacht, zonder dat de
spanningen direct als 'psychiatrisch' worden genterpreteerd. Hii zal veel eerder
kunnen worden ingeschakeld dan bijvoorbeeld een externe hulpverlenende in-
stantie. Bovendien is deze afis soms in staat direct in de werksituatie te interve-
niëren door gesprekken met de andere betrokkenen.

In het hierna volgende wordt ingegaan op probleemidentificatie en behande-
lingsstrategieën.

2.3.1 Toxotie en probleemidentificotie

De klacht moet in korte tijd, maar wel zorgvuldig in kaart worden gebracht. Naast
ernst, frequentie en duur moet aandacht worden besteed aan eventuele antece-
dente en consequente factoren van de klacht. Anders gezegd: zijn er gebeurtenis-
sen die steeds aan de problemen voorafgaan, of heeft de klacht steeds bepaalde
gevolgen? Is er sprake van een sequentie waafvan de klacht de resultante is? Bi1-

voorbeeld: een werknemer komt gespannen op zijn werk. Hij reageert geïrriteerd
op een opdracht. Hij wordt daarop aangesproken waarna hij een paniekaanval
krijgt en zich ziek meldt. De antecedente factoren blijken vóór de werksituatie te
liggen: er ziin bijvoorbeeld huwelijksproblemen. De ziekmeldingen en het naar
huis gaan, zouden een vaker terugkerend gevolg kunnen zijn van zijn klacht: de
paniekaanval op het werk. \ilZanneer hij namelijk ziek thuis komt van het werk,
blijkt zijn partner bezorgd en worden geschillen en ruzies begraven. Het plaatsen
van problemen in een sequentie is belangrijk vanwege de mogelijkheden die dit
geeft voor interventies (zie de volgende paragraaf).
'Wanneer er ernstige problemen zijn op het werk, is het ongebruikelijk dat in cle

andere levenssferen van de patiënt - gezio en vrije tijd - harmonie en geluk
heersen. Meestal bliiken er op de diverse niveaus problemen te bestaan, die bij-
dragen tot de klachtenontwikkeling. De draagkracht van een werknemer in de
werksituatie wordt sneller op de proef gesteld wanneer er thuis eÍnstige relatie-
problemen bestaan, of wanneer een gehandicapt kind met gedragsstoornissen
moet worden verzorgd. Bij de taxatie moet de bedrijfs- of verzekeringsarts naast
de werkproblemen globaal een indruk verkrijgen van de gezinssituatie en de
vrije tijdsbesteding.
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2.3.2 Specifieke voor de werksituotie geschikte interventies

De bedrijfsarts heeft twee belangrijke doelstellingen, die kunnen worden samen-
gevat met het wat ouderwetse woord rehabilitatie: herstel van de gezondheid en
verbetering van de arbeidsmogeliikheden. Typisch aan de werksituatie gerela-
teerde klachten zijn verschijnselen van overvraagd worden waardoor het even-
wicht van draagkracht en draaglast wordt verstoord. De interventies die in deze
paragraaf worden besproken, zijn soms specifiek gericht op het motiveren van
de patiënt om bepaalde richtlijnen op te volgen, op het verkleinen van de
draaglast en op het vergroten van de draagkracht.

Het geven von een rotionole
Een belangrijke ingrediënt voor een positief resultaat van psychotherapie is het
voor handen zijn van een goede verklaring van de klachten. Deze rationale
moet geioofwaardtg zrjn en moet helpen de patiënt zijn klachten te laten begrij-
pen. Bij voorkeur zou de rationale ook moeten aangeven hoe de klachten kun-
nen worden verminderd (Van Dyck, 1985). Een voorbeeld hiervan is 'De kaars
brandt aan twee kanten'. Deze rationale is bruikbaar bij patiënten die overwerkt
zijn door hun tomeloze rnzet en naast hun klachten als gevolg van de overbelas-
ting bovendien nog iets van spijt- en schuidgevoelens hebben: "Dat hem dat nu
moest gebeuren. Hoe jammer nu dat het werk blifft liggen." Zij gedragen zich als

een kaars die aan twee kanten brandt en veruolgens zijn ze ontstemd omdat het
erop lijkt dat de kaars eerder is opgebrand dan een kaars die op de gebruikelii-
ke wijze brandt. Aan deze metafoor kan de vaststelling worden gekoppeld dat
er gelukkig geen onherstelbare lichamelijke schade heeft plaatsgevonden. Hier-
bij kan met een verdere detaillering de patiënt wat relativering van zijn klachten
worden bijgebracht: "Gelukkig is uw geestelijke belastbaarheid de zwakke plek
gebleken $/aarop het lichaam het laat afweten, en niet het hart of de bloedva-
ten", waarna een programma gericht op revalidatie en stressreductie kan worden
gestart.

De dubbele hypothese bii somotische klochten
Patiënten met diverse klachten, die niet organisch bepaald zijn, worden vaak
min of meer gedwongen om zich onder psychologische behandeling te stellen.
Gebruikelijk hebben ze dao al een lange periode van hoge medische consump-
tie achter de rug met veel overbodige diagnostische onderzoekingen. W'anneer

de patiënten uiteindelijk worden verwezen naar psychotherapie, voelen ze zich
vaak in de steek gelaten door de artsen die hen tijden hebben vergezeld op hun
speurtocht naar de onderliggende kwaal. 

.Wanneer 
deze mensen zich uiteindelijk

bij de psychotherapeut vervoegen, hoeft het geen verbazing te wekken dat ze

nret zo heel erg, of in het geheel niet gemotiveerd zijn voor behandeling. Deze
patiënten ziin nogal eens van mening dat als er sprake is van enige psychische
klachten (depressiviteit, spanningen, slapeloosheid, relatieproblemen, werk-
stoornissen) deze vanzelf verdwijnen als nu eindelijk eens de oorzaak, de licha-
melijke ziekte, wordt ontdekt en met een adequate behandeling wordt genezen.
Het probleem bij deze patiënten is dat een geloofwaardige rationale eigenlijk
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niet voor handen is. De verklaring die de patiënt voor ziio klachten heeft, is
voor de hand liggend en ook geloofwaardig: "Ik heb lichameliike klachten. Die
komen voort uit een lichameliike ziekte, die nog steeds niet goed is gediagnosti-

seerd." De psychologische hypothese is veel minder geloofwaardig: "U hebt li-
chamelijke klachten die doen vermoeden dat u een lichamelijke ziekte hebt.

Dus is het psychisch." Dit, terwiil er talloze gevallen bekend ziin Yan mensen bij
wie de diagnose fout is gesteld, of gedurende lange tiid is gemist. De patiënt
kent zeker enige voorbeelden Ltit ziir\ omgeving en is geneigd de plotselinge
verklaring dat ziyr klachten psychisch zouden zrin, zooder dat hi1 enige psychi-

sche klachten bii zichzelf waarneemt, als onzinnig te verwerpen.
Een hypothese die aan beide aspecten aandacht geeft, wil de patiënt nog wel
eens aanvaarden. Hierbij krijgt de patiënt tv/ee rationalen aangeboden. De eer-
ste stemt in grote lijnen overeen met die van de patiënt: er is sprake van een li-
chamelijke aandoening die niet is vast te stellen met de diagnostische middelen
die op dit moment ter beschikking staan. De lichameliike klachten hebben ook
psychische gevolgen: onzekerheid, nervositeit, depressiviteit, werk- en relatie-
problemen. De behandehog, zal erop ziln gericht deze problemen wat weg te
nemen, de aandacht van de patiënt weer op andere dingen van het leven te le-
ren richten en eventueel de secundaire vermindering van het levensgeluk, ont-
staan door onzekerheid, spanning en depressiviteit, proberen te veranderen. In-
tussen zal de lichameliike toestand zorgvuldig in de gaten worden gehouden.
De tweede rationale wordt indirect geboden. Bijvoorbeeld: "Indien het niet li-
chamelijk zou ziin, maar psychisch, dan hebben s/e te maken met s/at bekend
staat als een somatoforme stoornis, waarbri op lichamelijk niveau een geestelijk
probleem tot uitdrukking komt." Dus: "Stel dat het bij u ook om een psychische
aandoening zou gaan en niet om een lichamelijke stoornis, zou de oorzaak dan
mogelijk in te veel stress kunnen liggen? Zot dat bij u het geval kunnen ziln? In
dat geval kan het zeker geen kwaad daaraan iets te doen..." Etcetera. (v81.

Hoogduin, 1P87).

Een werkweek bestqot uit 40 uur
Veel mensen komen in moeiliikheden doordat ze rn de loop der jaren geleidelijk
meer werk op de schouders nemen. Het begint met een uurtje later naar huis
gaan, een avondvergadering, een nota schrijven in het weekend. Bij sommige
patiënten die ook nog moeite hebben met nee zeggefl, ontstaat ten slotte de si-
tuatie dat de hoeveelheid werk die per week wordt aangeboden niet langer in
die week, de avonden en het weekend inbegrepen, kan worden afgewerkt. Het
gaat vooral om mensen die naast een idealistische opvatting over de werkinvul-
ling, perfectionistisch ziin aangelegd. Bii deze patiënten kan het verstandig zijn
de tiid die wordt besteed aan activiteiten die met het werk hebben te maken, te-
rug re brengen tor 40 uur. Her zal duideliik zijo dat dit iuist bii deze mensen niet
gemakkelijk is. De eerste stap bestaat uit een registratie van de tijd die per dag

wordt besteed aan het werk en een registratie van de diverse taken. Op deze ma-
nier kan de patiënt worden geholpen bii de keuze welke taken hij moet afstoten

om tot een 40-urige werkweek te komen. Nadat de werktiiden ziin geanalyseerd,

moet de patiënt ziin werktiiden bliiven registreren. Vaak zullen na verbetering
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zich weer situaties voordoen die de patiënt 'noodzaken' op een dag meer dan
acht uur te werken. Een goede strategie is de afspraak te maken dat de patiënt,
wanneer hij een dag te veel uren maakt, hij die uren de volgende dag moet
compenseren met vrije tijd. Bii een patiënt met een ziekteperiode achter de rug,
is het gemakkelijker om tot een 4O-urige werkweek te komen. Maar ook in dit
geval geldt dat het beter is een registratie van alle tiid die wordt besteed aan het
werk op lange termiin te handhaven.

Het één-von -de-d rie-odvies
Dit is een strategie die geschikt is voor werknemers die zelf in enige mate in
staat ziin om hun werkzaamheden in te delen. In het volgende voorbeeld van
een overv,/erkt journalist wordt dit advies beschreven (Hoogduin, 7977):

De heer Karels moest een lijst aanleggen uan alle ideeën, opdracbten en uerzoe-
ken die zouden leiden tot werkzaamlteden, en bij moest deze uerzoeken en
ideeën numnl,eren. Op die uerzoeken die correspondeerden met nunTmers d.eel-
baar door drie mocbt bij niet ingaan. Ak bij onmogelijk kon weigeren, moest bij
zicb er met een Jantje uan Leiclen uan afmaken.
"Natuurlijk zou bet beter zijn om bij opdracbten of uerzoeken d.irect te zeggen
d.at bet uoor u niet mogelijk is op dit moment de opdracbt te aanuaarden, mddr
ja, dat is uoor sommige mensen moeilijk."
Bij bet uolgencle bezoek uertelde de beer Karels zicb met plezier aan cle opdracbt
te bebben gebouden; met ueel binnenpretjes bad bij een aantal uerzoeken afge-
wimpeld. Ook zijn eigen ideeën die corespondeerden met rdngnummers d.eel-
baar cloor dríe hacl hij kunnen laten ntsten.

Bi1 het één-van-de-drie-directief wordt de werknemer zich als gevolg van het re-
gistreren bewust s/aartegen hij allemaal 'ia' zegt. Dit kan op zrchzelf al een ge-
wenste vermindering van werkactiviteit opleveren. Hij staat bekend als een har-
de werker. Iedereen weet wel dat lrri) te veel hooi op zijn vork neemt. W'anneer
hij eindelijk eens 'nee' zegt, zal men in aànvang wel verbaasd zijn, maar het
toch begrijpelijk vinden. Nadat de patiënt enige tijd het één-van-de-drie-advies
heeft opgevolgd, blilkt het aantal verzoeken en opdrachten vaak af te nemen.
§Tanneer men twee of drie keer iets verzoekt en steeds op een stereotiepe wijze
wordt afgepoeierd met de mededeling dat het "helaas nu niet mogelijk is", dan
laat men zo'n verzoek in het vervolg soms achterwege. De patiënt leert noodge-
dwongen om 'nee' te zeggen en hij zal, \À/anneer de hoeveelheid werk weer bo-
venmatig toeneemt, op het juiste moment opnieuw 'nee' weten te zeggen. Het is
ook denkbaar dat de patiënt het één-van-de-drie-advies staakt als zrin werksitu-
atie is gesaneerd. §Tanneer er $/eer een te groot beroep op hem wordt gedaan,
zal hi1; de methode opnieuw kunnen toepassen. In beide gevallen is hii in staat
om beter met een te grote werkdruk om te gaan.
Interessant is ten slotte dat patiënten deze oplossing met veel plezier toepassen.
Hoewel zij zich in het verleden bij het krijgen van nieuwe opdrachten en ver-
zoeken nogal gestreeld voelden, is het niet uitgesloten dat zi1 anderen deze han-
delswijze toch ook kwalijk namen.
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Te veel en te weinig
Deze strategie is vooral geschikt voor patiënten die in bepaalde levensgebieden

te veel activiteiten hebben ontplooid: overbelast zijn door te veel werkactiviteit,
clwangrituelen, te veel eten, te veel drinken, roken, en in andere levensgebieden

te s/einig activiteiten ontplooien: matig studeren, weinig lichaamsbeweging, niet
de straat opgaan wegens fobische klachten, geen sociale activiteiten uitvoeren.

Bij 'te-veel-en-te-weinig' s/ordt de activiteit die te veel wordt uitgevoerd, bi1-

voorbeeld werken, 'gestraft' met het uitvoeren van activiteiten in het gezin, met

de kinderen spelen en de tuin verzorgen, en dergeliike. In aansluiting aan het

uitvoeren van te veel werkactiviteiten, voefi de patiënt een van te vofen over-

eengekomen activiteit uit die nuttig of plezierig is, maar waar de patiënt niet
meer toe komt. De strategie biedt het voordeel dat er naast de bestrijding van

het ongewenste gedrag direct aandacht q/ofdt besteed aan uitbreiding van wel
ge$/enste activiteiten.
De hier beschreven techniek heeft naast de toepassing om $/erkactiviteiten te

verminderen, eefl zeef ruime toepassing gekregen om meer controle te krijgen
over ongezonde leefgewoonten, biivoorbeeld door lichaamsbeweging te koppe-
len aan te veel eten, drinken of te veel roken.

Een gezond lichoom, een gezonde geest

Mensen die ten gevolge van een chronische overbelasting ten slotte allerlei
klachten hebben gekregen (zoals paniekaanvallen, angsten, spanningen, depres-

sieve gevoelens, maar ook spanning op de borst, pseudo-angineuze klachten,

maag/darfnklachten of spanningshoofdpiln), hebben vaak ook weer als gevolg

van <leze klachten hun lichamelijk welziln vefwaadoosd. Roken, alcoholmis-

bruik, overgewicht en geen lichamelijke activiteit ziin factoren die stuk voor stuk

een ongunstige invloed op het geestelijke en lichamelijke welbevinden kunnen
hebben.
'W'anneer wordt besloten deze aspecten bi1 de behandeling te betrekken, kan

niet worden volstaan met de mededeling "U moet wat minder drinken". Dat

werkt helaas zelclen. Betef is het de behandeling van deze klachten aan te pak'
ken met een gedragstherapeutische zelfcontroleprocedure (Hoogduin, 1980).

Met behulp van zelfcontroleprocedufes kan de patiënt leren weer macht te krij-
gen over gedragingen die uit de hand zijn gelopen. Therapeut en patiënt maken
een gedragsanalyse, de patiënt observeert en registreert zijn (on)gewenste ge-

drag en voefi ten slotte een door beiden opgesteld programma uit.
De rol van de therapeut blijft beperkt tot het motivelen van de patiënt en het ge-

ven van adviezen. De programma's ziln opgebouwd uit maatregelen die kunnen

worden genomen vóór het ongewenste gedrag de kans krijgt plaats te vinden (sti-

muluscontrole, Stimulus-responsinterventie) en maatregelen die kunnen worden
genomen wanneer dit gedrag eenmaal heeft plaatsgevonden (responsconsequen-

ties, met name zelfbeloning en zelfbestraffing).

Bijvoorbeeld:
- Het op tafel zien sÍaarl van een trommel koekies kan iemand met een over-

gewicht in verleiding brengen te gaan eten. Door de koektrommel uit het
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zicht te plaatsen, kan de kans op het optreden van aanvallen kleiner wor-
den (stim,ulusc ontrole).

- Bij de gedragsanalyse van een patiënr met alcoholmisbruik bliikt dit ge-
bruik te worden voorafgegaan door een spanningsgevoel. De patiënt zal
zodra hij dit gevoel ervaàrt, een uur gaan fietsen of een flink eind gaan
wandelen. De kans op voorkómen van het ongewenste gedrag neemt toe
naarÍ]fate er vroeger in de responsketen wordt ingegrepen (stimulus-re-
sponsinteruentie).

- Een patiënt beloont zichzelf nadat hij iets moeilijks heeft gedaan. Hij kan
bijvoorbeeld iets moois kopen rÀ/anneer zijn gewicht is verminderd (zeWelo-
ning),

- De patiënt moet een bepaalde consequentie na de uitvoering van een onge-
wenst gedrag uitvoeren, bijvoorbeeld zich lichamelijk inspannen na de over-
treding van het dieetvoorschrift (zefuestraffinP.

Zelfcontroleprocedures blijken effectiever te zijn naarmate de verschillende moge-
lijkheden in combinatie worden toegepast. stimuluscontrole, de stimulus-respons-
interventie en de responsconsequenties kunnen goed worden gecombineerd.

Een biJzondere vorïn van stimulus-responsinterventie is .'cue conditio-
ning'. Hierbij wordt de patiënt geleerd een diepe spierontspanning toe
te passen in aanSluiting aan signalen dat de spanning (of paniek, hart-
kloppinlen, hlperventileren) dreigt op te gaan rreden. Hierbij wordt
de patiënt eerst getraind in ontspanningsoefeningen. (progressieve re- 

.

De vaardigheid om. zich te ontspannerL is helaas juisr bii deze patiën-
ten nogal moeilijk te vervr'erven. Dat met een enkel advies een patlënt
leert zich te ontspannen, is een illusie. peze training waagtvanàe the-
rapeut een intensieve begeleiding. Naast de uitleg is het nodig dat de
patiënt drie-. tot zesmaal een dergelijke oefening onder begeleiding van
de therapeut.ui&odt. Yan deze Íiuingen r,ncret een audio-opnenre wor-
den gemaakt, zodat de patiënt t\À/ee- tot víifmaal per dag de spieront-
spasai{1g1huis ,kan ssfeneri Yervo.lgens wordt de patiént geleerd de
splerontSpanaing" rc verkr!§en Írlet een minimale instrucrie, bijvoor-
breeld.sp het wmird rontspanl, De laatste fase bestaat enr,ir dat de pa-
li'ent leèr+ de?e rrààíiligheid.in de pràktiik roe te passen, Bijvoortreeld
ap hét móment dar hif are,lkr dar hii lichr in zijn hoofd wordt (het eer-
ste §rgnaal:rtra& eeq peliOde mer spànniagshoofdpijn), zal hij in gedach-
te zich de instructie 'ontspan' geven waarna de spierontipanning op
treedt en de ongewenste toename van de klacht niet plaatsvindt tzie
Ost. 1987; Smith-van Riethoven en Hoogduin,'1991).
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2.4 Een voorbeeld: over de directieve benodering
von de lostige, ogressieve potiënt

Er zijn twee domeinen waarin uitvoerig is gepubliceerd over beiegening van las-

tige mensen: in de psychotherapie en de verkoopkunde. Deze bronnen leverden
de volgende algemene richtlijnen:
- Geen angst uoor gezicbtsuerlies. Laat u zich niet van de wijs brengen door

opmerkingen van patiënten. §7ees niet bang voor gezichtsverlies. De bedoe-
ling van alle activiteiten die nu volgen, is immers elvoor te zorgen dat het
ongewenste gedrag ophoudt, niet dat u gezichtsvedies bespaard bliift.

- Bliif boffelijk en correct. Negeer de negatieve kanten van de patiënt. \Wan-

neer kleding of uitedijk u niet aanstaan, wat dan nog, onthoudt u van kri-
tiek. '§Tanneer de betrokkene schreeuwt en kabaal maakt, zal dit zelden ver-
minderen wanneer hem wordt medegedeeld dat hij schreeuwt en kabaal
maakt. Een verzoek, op zachte toon gedaan, om iets zachter te spreken om
de anderen niet te hinderen, helpt vaak ook niet, maar kan meestal op een

betere ontvangst rekenen. Ook bij onvriendelijke of autoritaire patiënten
verdient deze bejegening de voorkeur.
Zelden zijn onvriendelijke uitingen persoonliik bedoeld, maar het gaat

meestal om een (te betreuren) eigenaardigheid van deze mensen. Wanneer

de arts hierop met irritatie reageeft, kan verdere escalatie ontstaan waar
noch de patiënt, noch de arts mee zijn gediend.

- Probeer de patiënt te begriipen. Probeer er achter te komen wat hij wil. Hier-
voor is het belangriiker te luisteren naar wat er gezegd wordt, dan zelf te
spreken. 'Wanneer de patiënt, hoe woedend ook, zijn verlangen heeft ken-
baar gemaakt, vat het nog eens samen en vraag of het goed is weergegeven.
Bijvoorbeeld, wanneer een patiënt zich schreeuwend en tierend over u of
het bedrilf heeft geuit, past de reactie "Ik begriip dat u nogal ontevreden
bent over de gang van zakeo, dat moet anders".

- Geen autoritair gedrag. Verschuil u zelf niet achter een formele houding
waar richtlijnen, regels en autoriteit vanaf stralen. Bij de hier beschreven
problemen gaat het immers allang niet meer oYer het navolgen van regels.

Het probleem dat nu moet worden opgelost, is een lastige, agressieve pa-

tiënt rustig krijgen, zonder dat er schade wordt aangericht. Richt u op deze

doelstelling en benader de patiënt zo natuurlijk mogelijk. Sommige patiën-
ten hebben er plezier in anderen te kleineren en een machtsstrijd aan te

gaan. Een formele houding nodigt deze mensen daartoe uit.
- Aansluiten bij het gedrag octn de patiënt. Dit kan met een paradoxale bena-

dering. Hierbij wordt meegegaan met het gedrag van de patiënt. '\Wanneer de

patiënt zegt dat de wereld niet deugt, zal de arts hierop kunnen reageÍen,

dat er inderdaad veel rnis is op de wereld. Als een patiënt ze4Í dat het be-
drijf niet deugt, kan het soms verstandiger ziin zich te uiten in de zin van:

"Heeft u het ook gemerkt?", dan dat de zegeningen van het bedriif worden
benadrukt. Vanzelfsprekend moet deze reactie gelooftvaardig z1in. Wanneer

een verwarde patiënt meedeelt overal afluisterapparaten \Maar te nemen, is
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het onjuist te zeggen dat u dat ook vindt. In dit geval is het wel correct om
verdere informatie te vragen, bijvoorbeeld wie geïnteresseerd zou zljn in
wat hier wordt besproken, of iets dergelijks.
Aansluiten bij het gedrag betekent ook proberen het taalgebruik in enige
mate af te stemmen op de bezoeker. Gebruik zo mogelijk de termen, die
door de patiënt worden gekozen.

- Tijd winnen zoncler uerdere escalatie. 'We kennen allen het huismiddel ter
voorkoming van agressief gedrag: tel eerst tot tien. Vaak is dat voldoende
om de eerste woede te verminderen. \íanneer een boze patiënt vriendelijk
en met begrip tegemoet wordt getreden, valt het ook voor hem niet mee om
kwaad te blijven.

Probeer de consequenties van het gedrag op een indirecte manier te bespreken.
Bijvoorbeeld bij een dreigende patiënt: "Meneer, ik doe ook maar mijn werk. Ik
ben aangesteld om medewerkers zoals u behulpzaam te zi,n."

Een vriendelijk bejegening, een beschaafde benadering, belangstelling voor de
problemen van de patiënt zijn de belangrijkste ingrediënten van een effectieve
strategie om met lastige, agressieve patiënten om te gaan. Mogelijk komt deze
strategie u bekend voor. Mogelijk dacht u "Zo zouden s/e toch altijd met elkaar
om behoren te gaan." En mogelijk is het ook zo dat nare, argwanende, lastige
mensen vooral lastig zijn als ze op een nare onvriendelijke manier worden beje-
gend. Manifest agressief gedrag ontstaat immers meestal direct in aansluiting aan
een frustratie. Op psychiatrische afdeiingen, zijn het meestal dezelfde verpleeg-
kundigen die slachtoffer worden van agressief gedrag. Zij provoceren klaarblijke-
lijk agressieve patiënten.
Tot slot moet het duidelijk zijn dat soms vriendelijkheid, meegaandheid en em-
pathie tekortschieten. In het geval van een psychotische, agressieve, dronken
man moet er niet worden gezeurd. De aardigste, meest meegaande houdt hem
aao de praat, de andere medewerkers ziin 'stand by' en de snelste gaat hulp ha-
len.

2.5 Tot slot: consultotie

Van de bedrijfsarts wordt gevraagd in zifn contacten met werknemers met psychiatri-
sche klachten in relatief korte tijd zich niet alleen een indruk te vormen, maar ook
een idee te hebben op welke wijze de patiënt verder zou moeten worden geholpen.
Daar is de arts echter niet voor opgeleid en ook zullen zich steeds nieuwe situaties
voordoen waarbij een meer gespecialiseerde kennis nodig is. Dit vereist een voort-
durende bijscholing. Daarnaast zouden echter bedrijfs- en verzekeringsartsen de ge-
legenheid moeten hebben tot een goede consultatiemogelijkheid met psychiater en
psycholoog. Voor deze consulenten geldt echter dat zii iÍr het algemeen niet vol-
doende deskundig zijn op het specifieke terrein van de bedrijfsarts. Dat vereist voor
deze deskundigen evenzeer een bilscholing en een íntensief contact met de artsen
met deze specifieke deskundigheid.
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3 CONSULTVOERING EN GESPREKS.

TECHN ISCH E VAARDIGH EDEN
E,L.H.M. uan d.e Loo

§amgnvqlÍing. ., :.', r ,,i1,'' ,: 
r. 

"

De. pdncipes-,.,proce§$§Ít, en, ree&hiekèa die,"i$: di1:.hor:fd.st*k,vrordeq,

besprokeÀ, gelden in principe zowel vöor het diagnostisch- en beoor-

aefiaelpiqses.fl}S,yoor,:tààt '.begèleidirtgàp4oees.rrt§reedàl vi{rd1 hqt i,Ce-

iprek,,plaats j6:,een rdee!§,'doCIr- *lrdereii.,bepaalder'or$ér,,,De.pry1tuït
,van àe r ontmoeliÍtg ,i§rdaarmgé:;deels,'dào1,,'aíd,ererl. gese,,lqevenrl'§tàed.s .l

,ii,,5€t,beldà8l'iik vo oveleeÀsteiírliug:te,iD-eréïlier,nver, e:doelstel'
Íing ,an het gesprek. Om de doelstelling vervolgens ook te kunnen ha-

lea; 'is het, a*À,!e'b,é+eieo,hqt.§esprek gestru'qtligËl,r{Íe lateh'ryérlopqn'
In de: versrlr;11sadsl rfès§! :íi*agt rdit 'onr uirceÉloÉ nde,:e§cénlen. en

technieken. De toe te passen vaardigheden en de te volgen route in
het gesprek worden bovendien bepaald'door de diagnostische Í.o:Can-
- 

t'iï<trÉia (open,,gàiernd,;'gg!lo*-rr),va4,derpatlerrvóor,eenrip«r.bleeö-
georiëhteeide, lrinàd*rlng. Daalmee §tuiten \n e,:§p: nieltewlBte' $iet: i

ratiónetéi aspqEten'ln tiet gespr'eks§oàt4o1 36615-wëersland; a.S§eÍ en

oyerdr*cfrr, lle:arts zelf.blilkt àen belaíSrÍjke:dràg+osti§chervqn+bele in

het .gssptek, Hi| Spsglt een sleutelrol in de p§ir9.hody4àm,lèI1vau1'het' :

ecntaii nret.de pet&i*; A*.hijr:?iin,èi8§i gedaehten. en gerrcetreRs,iq het :

gesprek àpqd "/ect 
íè'Leíàrt;,'dan,§'$akt h§: een,vrue&tfraar gpbrui& v*nI

(te gen)ov erdrachtsv.erschljnselen.

3.1 lnleiding
Voor bedrijfS- en verzekeringsartsen is het gesprek een van de trelangrijkste ins-

trumenten. Het is de hoeksteen van het contact met de patiënt. In een kort
tijdsbestek wordt informatie verzameld ten behoeve van diagnostiek, beoorde-

ling van de belastbaarheid en begeleiding. Dit hoofdstuk behandelt enkele al-

gemene principes en raadgevingen voor een effectieve gespreksvoering. Deze

iijn afgestemd op de specifieke situatie waarin het gesprek bij de bedriifsarts

plaatsvindt en waarin het verschilt van andere professionele gesprekken. De

bedrijfsarts hanteert een multidisciplinair perspectief waarin er aandacht is voor

medische, psychologische, sociale en organisatorische asPecten. Zonder dat hij

psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker of organisatiedeskundige is. Hij
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wordt s/el geacht in staat te zijn relevante informatie uit deze verschillende dis-
ciplines te verzamelen en te integreren in een afgewogen oordeel en aanpak.
De ontmoeting wordt bovendien mede geregisseerd door wettelijke kaders (Ar-
bowet, sociale verzekeringswetten), een beroepsethische code (KNMG) en be-
langentegenstellingen (individuele werknemer, bedrijf, bedrijfsvereniging, over-
heid, etcetera). De actuele maatschappetijke en politieke discussie hierover laat
zien dat de opvattingen in beweging zijn. In deze context zljn de rol en de iden-
titeit van de bedrijfsarts in ontwikkeling.
Met erkenning van de noodzaak van een multidisciplinaire benadering ligt de
nadruk in dit hoofdstuk op de psychologische aspecten. Aan de hand van een
bespreking van de fasering en de opbouw van het gesprek worden enkele spe-
cifieke aspecten van houding en techniek uiteengezet. vervolgens wordt voor de
toe te passen gesprekstechniek onderscheid gemaakt naar de mate van diagnos-
tische toegankelijkheid: is de patiënt open, geremd of gesloten? Het hoofclstuk
besluit met enkele bijzondere reacries die de arrs rijdens het gesprek bij zichzelf
kan waarnemen en die een belangrijke informatieve waarde hebben. Het op tijd
onderkennen hiervan is essentieel voor een goede gespreksvoering.

Het bestek van dit hoofdstuk vraagt om een beperking van de onderwerpen die
worden besproken. voor een uitvoerige inleiding en praktische leidraad voor
het klinisch diagnostische interwiew kan men uitstekend terecht bij othmer en
Othmer (1989). Giel (1982) biedt een handzaam overzichr van her hoe en waar-
om van een psychiatrische diagnose. Lang en Van der Molen (1991) geven een
heldere en systematische uilwerking van de verschillende technische vaardighe-
den voor de psychologische gespreksvoering. Musaph en van de Loo (1988) en
Stroeken (1988) gaan vooral in op de psychodynamiek van het gesprek.

3.2 Diognostiek, beoordeling en begeleiding
voor de bedrijfsarts worden ten minste drie soorten gesprekken onderscheiden:
het diagnostische gesprek, het gesprek waarin de belastbaarheid (het verwer-
kingsvermogen) in relatie tot de belasting wordt beoordeeld en het begelei-
dingsgesprek.
lo het cliagnostiscbe gesprek moet de arts in korte tijd komen tot een probleem-
taxatie, inzicht verwerven in de psychologische functie of de betekenis van cle
klacht en zich een oordeel vormen over de prognose van de mogelijkheicl om
het probleem tot een oplossing te helpen brengen. Als voor een (eerste) dia-
gnostisch gesprek maar tien minuten ter beschikking staan dan luistert het nauw
welke houding de arts aanneemt en welke techniek hij hanteert. Het vraagt om
een actieve, sturende opstelling waarvoor de arts gebruik kan maken van be-
proefde technieken. Deze noodzaak tot structurering en systematiek betekent al-
lerminst dat de bedrijfsarts een emparhische houding niet meer nodig zou heb-
ben. Een louter empathische, non-directieve of volgende houding zou in dit ver-
band echter ontoereikend zijn.
Het beoorclelingsgesprek ten aanzien uan het uentterkingsuernxogen is op te vat-
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ten als een biizondere vorm van een diagnostisch gesprek. Doelstelling is hier
tot een oofdeel te komen ovef iemands belastbaarheid. Zowel voor het diagnos-

tische als het beoordeiingsgesprek is het essentieel inzicht te krijgen in de ver-

houding tussen belasting en belastbaarheid en daarmee in de processen van

stress en coping. Hierop wordt uitvoerig ingegaan in hoofdstuk 6 dat handelt

over stressvers/erking en -hanterinS.
Het diagnostische gesprek kan de basis vormen voof begeleidingsgesprekken.

Ook hier ziin stfltcturering en systematiek aan de orde. Het Saat om versterking

van het copingrepertoire, vergroting van het probleemoplossend vermogen, het

laten afvloeien van spanning en emoties en het stellen van haalbare doelen voor
gedragsverandering. Nuttige suggesties ziin hiervoor gegeven in het vorige
hoofdstuk over directieve begeleiding.

3.3 Opbouw, houding en techniek

De volgende fasen in het gesprek kunnen worden onderscheiden: de voorfase,

de openingsfase, de middenfase en de eindfase.

VoorÍose
In de regel begint een gesprek voor het begonnen is. Zowel voor de arts als voor
de patiënt geldt dat er verwachtingen voofaf ziin. \rordt de arts Sezien als een

hulpverlener, iemand die te vertrouwen is, of biivoorbeeld als iemand die onder

één hoedie speelt met een chef met wie men het niet kan vinden? Dit kan eftoe

leiden dat vooraf al een houding wordt aangenomen die is terug te voeren op

een (niet-)realistische velwachting van de bedoeling, het kader, de duur en de

mogelijke uitkomsten van het gesprek. Deze verwachtingen kunnen al invloed heb-

ben op de manier s/aarop de afspraak wordt gemaakt, de moeite die dat soms kost,

het aantal malen dat een afspfaak wordt afgezegd, verzet of vergeten. \7elke bood-

schap gaat er schuil in het te laat komen? De eerste begroeting zet de toon vool het

verdere contact. Nog voor er een woord is gewisseld, worden posities ingenomen en

non-verbale boodschappen uitgewisseld. Voor veel mensen is het een spanningsvol

moment om een eerste gespÍek met een arts te hebben. De aÍts kan hier het iis snel

helpen breken door in de eerste begroeting de naam paraat te hebben en met een

gepaste warmte en hartelijkheid de patiënt tegemoet te treden. De eerste vijf minuten

zijn wezenlijk en leveren al een schat aan informatie (Musaph en Van de Loo, 1988):

de eerste begroeting en handdruk, het oogcontact, de taal van het plaatsnemen. De

afis moet zorgen hier al optimaal en open aanwezig te ziin. Daarin past het niet het

gesprek te beginnen met de ogen ds/alend door het dossier, op zoek naar de naam

en de reden van het spreekuurbezoek.

Openings[ose
Het gaat in de openingsfase allereeÍst om het leggen van contact en het vestigen

van een zo goed mogelijke werkrelatie. Zonder dat er een woord voor nodig is,

kan de arts hiertoe door zijn houding een positieve stimulans leveren. Dat kost
geen extra tiid. Het gaat hier om de door Carl Rogers centraal gestelde aspecten

59



die voor vrijwel elke professionele relatie van toepassing bliiken. Bedoeld wor-
den onvoorwaardelijke acceptatie, empathie en echtheid (Dijkhuis, 19BB).

Onuoonttaardelijk ctcceptatie betekent een aanvaarden van de patiënt zoals hij
is, met al zijn eigenaardigheden en onvolkomenheden. Dat is daarom zo beteke-
nisvol omdat iemand met psychische problemen dikwijls moeite heeft zichzelf te
aanvaarden. Of de ervaring heeft door anderen niet te worden geaccepteerd. Dit
kan een belangrijke drempel opleveren voor het tijdig hulp zoeken. Onvoor-
waardelijke acceptatie betekent nadrukkelijk niet 'een met alles eens zijn' of
'een alles goedkeuren .

Empatbie is het zich tildelijk in kunnen leven in de belevings- en betekeniswe-
reld van de ander. Zonder overigens ooit uit het oog te verliezen dat dit een
'alsof' situatie is. V/ant men is die ander niet. De verwoording door de arts van
hetgeen zijn empathie hem vertelt, helpt de patiënt om beter toegang tot zich-
zelf te vinden. De bedrijfs- of verzekeringsafis moet overigens emotioneel in
staat zijn om met behoud van empathie, toch een oordeel te geven of een koers
te bepalen waar de patiënt het onder omstandigheden heftig mee oneens kan
zijn.

Ecbtbeid verwijst naar de mate s/aarin iemand tijdens het gesprek in contact is
met ziin eigen gevoelens en belevingen. Is de arts zich hiervan bewust en kan
hij deze toelaten bii zrchzelf , dan verkleint dat de kans dat deze (onbewust) het
contact storen. De gedachten en gevoelens die tijdens het gesprek spontaan in
de arts opkomen, zijn ook van diagnostische betekenis. Bij de bespreking van
biizondere tegenoverdrachtsverschijnselen wordt hierop later in dit hoofdstuk te-
ruggekomen.

Een urouw ontwikkeld.e kofi na bet aantreden uan een nieuue cbef grote sp.tn-
ningsklacbten waardoor ze uoor baar weile uituiel. Met grote spctnning en
scbaamte ueftelde ze de beclrijfsans clat baar ouders in de tweede uereldoorlog
lid. waren geueest uan de NSB. Dit beeft ze steeds angstuallig uoor de buiteruae-
reld uerborgen ueten te bouclen. Haar nieuwe cbef uczs bet kind uan een uerzets-
stNjder die in de ooilog uas opgepa.let en na de oorlop4 zudar getraumatiseerd uit
een concentratiekamp was teruggekeerel. Met empathie uas de actuele emotionele
conflictsituatie zeer inuoelbaar uoor cle beclrffiarts. De uenaoording door de arts
hielp de uroub om cle emotionele crisissitutltie minder uia cle noodsprong uan de
somatisatie te boeuen oplossen. Het maakte haar bouendien duid.elijk dat de ge-
ureesd.e ueroordeling uitbleef. Tocb bleef de urouw gespctnnen. Ze kon uiteincle-
lijk zeggen dat ze elke uorm uan geueld.daetigbeid afwees, /naar dat ze zicb sterk
in extreem rechtsraclicale stand,punten kon teruguinden. Zij uefielde met entbou-
siasme lid uan de NSB-jeugcibeueging te zijn geueest en daar geen spijt uan te
bebben. Voor de arts ontstond een emotioneel moeilijk moment: zijn groorouclers
uaren in een concentratiekamp omgekomen. Hij bleek dit zelf niet uoldoencle
ueruerkt te bebben en signaleerde dat zijn eigen enxoties bet cont1tct uerstoorden.
Hoewel bij uerstand.elijk probeerde zicb ertegen te uerzetten, uoelde hij boosheid
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en ueruijten opleomen ten opzicbte uan ziin póttiënt. Ziin 'echtheid' leerde bem

dat hij niet meer in staat uas tot uoldoend.e empatbie en o'cceptalie. Hii uas zo
wijs om op grond bieruan te besluiten de patiënt aan een collega ouer te dragen.

Onvoorwaardelijke acceptatie, empathie en echtheid vormen een mooi wens-
profiel, maar of er in de praktijk iets van terecht komt, is behalve van de per-
soonlilkheid van de interviewer ook afhankelijk van de gespreksvaardigheid. Bij
een houding gaat het niet om een beginselverklaring maar om wat daadwerke-
lilk in het gesprek zichtbaar, hoorbaar en voelbaar wordt. Bepalend hiervoor is

de kwaliteit van iemands luistervaardigheden. Lang en Van der Molen (.1.991)

hanteren in dit verband een onderuerdeling in niet-selectieve en selectieve luis-
tervaardigheden.

De niet-selectieue luiste?"uaardigbeden (non-verbaal gedrag, verbaal volgen en
stilte hantering) geven de patiënt aandacht en ruimte waardoor deze in zo Sroot
mogelijke openheid en veiligheid zijn verhaal kan vertellen. Ondersteunt het
non-verbale gedrag van de interviewer dit aandacht en ruimte bieden? \Y'at com-
municeert de afis met ziin gelaatsuitdrukking, oogcontact, lichaamshouding en
gebaren (hoofdknikken, handgebaren)? Het met aandacht volgen van de patiënt
geschiedt ook verbaal: door tijdens het gesprek zoveel mogeiijk aan te sluiten bii
wat de patiënt heeft gezegd en hem zijn eigen spoor te laten volgen. Het gaat

om kleine verbale aanmoedigingen zoals "hm, hm", "ia, ia", "ga verder" of door
het herhalen van een woord of zin. Het goed hanteren van stiltes kan eveneens

stimulerend uitwerken. Een stiite even laten bestaan, kan de patiënt ruimte bie-
den iets te laten doorwerken of aan te vullen. Uiteraard moet de arts de zeer uit-
eenlopende mogelijke betekenissen en functies van stiltes goed in het oog hou-
den. Zwijgen is zoveel meer dan niets zeggen. Het kan bijvoorbeeld uitdrukking
zijn van angst, van gedeelde intimiteit of juist van een stil protest of aanval (Mus-

aph en Van de Loo, 1988). Na het leggen van het contact is een tlveede doelstel-
ling voor de openingsfase overeenstemming te kriigen over het doel van het ge-

sprek. Voor een eerste gesprek is dat meestal een probleemverkenning. Het is

a fl te bevelen om zelf het doel van het gesprek vragenderwiis aan de patiënt
voor te leggen. Dat verschaft als het ware agendapunten die al een eerste orde-
ning mogelijk maken. Andere elementen zoals de duur van het gesprek, de mate
van vertrouwelijkheid en mogelijke vervolgacties komen hier eveneens ter spra-

ke. Als over doelstelling en kader duidelijkheid bestaat, kan het eigenlijke ge-

sprek beginnen. Soms is het nodig eerst een korte samenvatting van een eventu-
ele voorgeschiedenis te geven. In andere gevallen kan min of meer met de deur
in huis worden gevallen door middel van een open en direct geformuleerde
vraag. Bijvoorbeeld: §7at brengt u hier? 

.§íat 
is er naar u$/ idee aao de hand?

Dit brengt ons bij het derde doel van de eerste fase van het gesprek: klachtin-
ventarisatie en probleemverkenning. f)e arts nodigt de patiënt uit om in zijn ei-
gen woorden zijn probleem en visie toe te lichten. De arts stelt zich hierbij actief
luisterend op door het gebruik van selectieue luisteruaardigbeelen (Lang en Van

der Molen, 1.991.'): door open en gesloten vragen, parafraseren (het in eigen
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woorden weergeven van de inhoud van wat de patiënt vertelt), reflecteren (het
\r/eergeven of spiegelen van gevoel), concretiseren (zo nauwkeurig en precies
mogelijk de problemen laten vertellen) en samenvatten van inhoud en gevoel.
Met behulp van deze selectieve vaardigheden legt de afts accent op bepaalde
inhoudelijke en gevoelsmatige aspecten en brengt hij vooral door het samenvat-
ten een eerste ordening aan in het verhaal van de patiënt.

Middenfose
In de middenfase van het gesprek vraagt de arts actief naar informatie. Het is
doorgaans aafl Íe bevelen allereerst de klachten nader in beeld te krijgen. Voor
het uitvragen van de klachten is het aan de gedragstherapie ontleende IBOET
schema zeer bruikbaar. IBOET vraagt naar vijf aspecten van de klacht: inhoud,
begin, oorzaak, ernst en tijdsverloop (Brinkman,7978),
1. §íat is de inhoucl van het probleem? Probeer dit in zo alledaags mogelijke be-

woordingen te benoemen. De interviewer vraagt net zo lang door tot hij een
duidelijk beeld heeft van de klacht. Voorbeeld: problemen op het werk met
collega's is te vaag. Met welke collega's doen zich welke problemen voor?

2. '§íaar ligt het begin van de problemen en was het steeds even ernstig als nu?

3. Zijn er door patiënt zelf oorzaken en aanleidingen aan te geven?
4. §7at is de ernst van de klacht? Hoezeer lijdt de betrokkene er zelf onder en

hoeveel de omgeving? Wat ziin de gevolgen van de klacht voor patiënt en
zijn omgeving?

5. '§7at is het tijdstip van de klacht: onder welke omstandigheden treedt het
niet en wel op?

Met deze gegevens vormt de arts zich een beeld van de klacht. Het zo precies mo-
gelijk benoemen ervan resulteert in een descriptieve diagnose. Maar de doelstelling
van het gesprek reikt verder dan het benoemen van de klacht alleen. Voor een
goede diagnostiek is het essentieel de klacht te begrijpen. Dat wil zeggei inzicht te
verwerven in de psychologische functie of betekenis van de klacht. De informatie
uit het IBOET schema draagt hiervoor belangrijk materiaal aan. Voor nader inzicht
in de functie van de klacht en voor een prognose van de mogelijkheid om de
klacht te laten verdwijnen, is meer informatie nodig. De klacht moet worden be-
zien in het licht van de persoonlijkheid en levensgeschiedenis, de thurssituatie en
de werksituatie. Het is vanzelfsprekend onmogeliik dit alles in tien minuten vol-
doende uit te vragen. Het gaat om een eerste globale verkenning die vraagt om
een vervolg. De snelheid van de informatieverzameling is behalve van de vaardi.g-
heid en de kennis van de arts ook afhankelijk van de gecompliceerdheid en de
veelheid van problemen, evenals van de diagnostische toegankelijkheid van de pa-
tiënt. Deze laatste factor, die later in het hoofdstuk wordt toegelicht, zal mede be-
palen of de psychologische diagnostiek door de bedrijfs- of verzekeringsarts zelf
kan worden verricht.

Gesprekstechnieken die in de middenfase veel worden gebruikt, zijn vragen om
verheldering en sturende interventies. De belangrijkste uerheld,eringstecbnieken
(Othmer en Othmer, 1989) ziin: vÍagen om specificaties bij te vage of algemene
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informatie (bijvoorbeeld: "rJíat bedoelt u met niet goed slapen?"), vragen naar al-
gemene gedragspatronen bij te specifieke informatie (bijvoorbeeld: "Reageert u
meestal zo geïrriteerd als u kritiek kriigt?"), het navragen van symptomen (bil-
voorbeeld om psychopathologie op te sporen: "Bent u 's ochtends somberder
dan 's avonds?"), het dooruragen, het opperen van verbanden (bijvoorbeeld tus-
sen klachten en gebeurtenissen) en het geven van samenvattingen. Vooral bij
onduidelijke informatie leveÍt een samenvatting van de eerste diagnostische im-
pressie een mogelijke bevestiging op van de kant van de patiënt.

Sturencle interuenties zijn bedoeld om het gesprek het gewenste verloop te ge-
ven. Dat is noodzakelijk gelet op de vele onderwerpen en domeinen die in kort
bestek aan de orde moeten komen. Voorbeelden van sturingstechnieken (Oth-
mer en Othmer, 7989) ziin aanmoedigen door te gaan (wanneeÍ de patiënt zich
reeds op het goede spoor bevindt), echoën (dat deel van het antwoord herhalen
waarop een uitwerking is gewenst), naar een eerder onderwerp terugleiden
(wanneer iemand afdwaalt van de te volgen loop) en veranderen van onder-
werp. Soms kan dit via een geleidelijke overgang, soms vraagt het om een cou-
peren van een verhaal en het vrij abrupt aansnijden van een nieuw onderwerp.
Kennis van psychische klachten en stoornissen komt zeker ook in deze midden-
fase van het gesprek zeeÍ vafl pas. Het gaat immers niet om het benoemen van
losse kenmerken maar om patroonherkenning: het in beeld krijgen van samen-
hangen tussen persoon-, klacht- en situatiekenmerken. Dergelijke patronen fun-
geren vervolgens als werkhypothesen die in de vervolgcontacten nader worden
getoetst.

Een 55-jarige stafmedewerker uan een ouerbeidsorganiso,tie klaagt ouer boofclpijn
en cbronische uermoeidbeid. De hoofdpijn zet zonclagauond op en eindigt zater-
dagmorgen. De moeheid is er uoortdurencl. De klachten begonnen twee jaar gele-
den, na bet afuijzen uan de aanbeuelingen d,ie de betrokkene in een rapport bad
neergelegd. In bet contact komt bij ouer als een ernstig ontgoochelcle man die
ouermatig zelfingenomen is. Meestal uijst dit juist op bet onbeuuste tegencleel: op
een kwetsbaar zelfgeuoel en onzekerbeid. Hij presenteert zicb als een beterweter
uat bij de interuiewer irritatie oproept. Het leidt tot de snelle blpotbese uan een

man met een uersterkte narcistiscbe kwetsbaarbeid en dus ook krenkbaarbeid,
die zicb mede claard,oor in d.e werksituatie bij collega's onmogelijk maakte en in
een toenemend isolement beland.de. De afuijzing uan bet rapport confronteert
hem met zijn onmacbt, uerscberpt zijn isolement en roept intense boosbeid op.

Deze uordt gesolnatiseerd, nxaakt uan hem bet door ancleren ogenschijnlijk niet
te belpen slacbtoffer en biedt bem een uitu)eg uit een ondraaglijke situatie. Door
een combinatie uan empatbie en kennis laat cle interuiewer zicb niet prouoceren
en ontstd.clt er een uoorzicbtig contctct in plaats uan strijd. en isolement. De uroege
bypotbesen worden in de ueruolgcontacten getoetst.

De hier bedoelde kennis van klachten en beelden overstijgt het paraat hebben
van rijtjes kenmerken die tezamen een syndroom kunnen vormen. Deze rijtjes-
kennis is overigens onmisbaar. De sleutelsymptomen voor een psychotische, een
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stemmings- of een angststoornis hebben als het goed is hun vaste plaats in de
diagnostische bagage van de bedrijfs- en verzekeringsaftsen. Dat is essentieel
voor diagnostiek en differentiaal diagnostiek (zie bijvoorbeeld Van de Loo, 1990).

Beslissingsbomen, stroomdiagrammen en diagnostische, klachtspecifieke draai-
boeken ziin nuttige hulpmiddelen. Handige zoekschema's om soms op terug te
vallen. Zie hiervoor bijvoorbeeld Giel (1982). Het spreekuurgesprek zal zich, wil
het niet in kunstmatigheid verzanden, doorgaans niet expliciet en al zeker niet
uitsluitend op het kompas van dergelijke schema's voltrekken. Ook niet wanneer
deze schema's zijn gecomputeriseerd.
Onderzoek naar klinische redeneerprocessen wijst overigens op het belang van
intuïtie (Van de Loo, 1.992'): het zonder tussenkomst van bewuste redenaties ko-
men tot een vaststelling of bevinding. Hoe dit razendsnelle en niet-bewuste
zoekproces precies werkt, is nog onbekend. Wel is duideliik dat intuïtie betere
resultaten oplevert naarmate de klinische ervaring waaruit de arts intuïtief kan
putten, groter en rijker is. En naarmate de arts in staat is het intuïtieve oordeel
vervolgens systematisch en rationeel te onderbouwen. De arts maakt in de prak-
tijk gebruik van een combinatie van bewust redeneren en intuïtie.

De auteur berinnert zicb nog goed zijn eerste psycbologische consultatie in een

algemeen ziekenbuis. In de aanuraag stond: "Graag uw diagnostiscbe beuindin-
gen bij deze depressieue urouw." Ik melclde mij euen later bij baar bed. met lijstjes
kenmerken uan de uerscbillende soo?ten depressie uoor alle zekerbeid binnen
bandbereik. Ik bad mij uoorgenomen diagnostiscb niets te missen. Bij haar bed
gekomen, trok d.e patiënt tot mijn uerbijstering bet laken ouer bactr boofd. lVat
nu? Dit stonel in geen enkel rijtje. Het maakte scberp etuidelijk dat er uoor diag-
nostiek contact nodig is. Er moet een werkrelatie kunnen worden opgebouud.

Eindfose
Het lijkt het beste het gesprek in de eindfase te brengen door het naderende
einde aan te kondigen: "'We moeten nu bijna stoppen." Het is aan te bevelen
hier een samenvatting te geven van wat er is besproken, met inbegrip van al die
dingen v/aarover nog aarzeling of onduidelilkheid bestaat. A1s er een conclusie
of indruk te geven is dan wordt die nu verwoord. Dat biedt opnieuw de moge-
lijkheid tot bevestiging door de patiënt. De arts kan nu ook vragen of er nog on-
derwerpen of aspecten zijn die niet aan de orde zijn gesteld. Dat kan leiden tot
een gezamenlijk oordeel over of een vervolggesprek nuttig is en wat daarvan
dan de bedoeling is.

3.4 Diognostische toegonkeliikheid

Het gespreksverloop en de toe te passen gesprekstechnieken zijn sterk afhanke-
lijk van de mate waarin de patiënt zich kan openstellen voor een probleemge-
oriënteerde, psychologische benadering. Hiermee stelt zich de vraag naar de
toegankelijkbeid voor een psychologisch georiënteerde diagnostiek en interven-
tie. Deze toegankelijkheid is in drie categorieën te onderscheiden: open, geremd
en gesloten.
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Open
De open patiënt is bereid en in staat zijn klachten en problemen te rapporteren.
Op de beginvraag van de arts v/at er aan scheelt, gaat de patiënt zonder veel aan-

sporing in. De belangrijkste taak is vervolgens de op gang komende informatie-
stroom zo goed mogelijk te kanaliseren. Dit vraagt structurerende en ordenende
activiteiten. Zeker wanneer de informatie in de korte tiid (tien minuten) van een

spreekuurbezoek moet worden verzameld, is systematiek geboden. De besproken
verhelderende en sturende technieken zrir, in deze categorie doorgaans effectief.
Naar verluidt valt het merendeel van de patiëntenpopulatie in deze open cateSo-

rie. Dat betekent niet dat diagnostiek, beoorcieling en begeleiding hier altijd ge-

makkelijk tot succes voeren. De moeilijkheden en beperkingen ziin echter goed
bespreekbaar en kunnen in redelijk overleg leiden tot vervolggesprekken enlof
doorverurijzin g naar psychologische of psychiatrische deskundigen.

Ook voor de open patiënt geldt dat er in meerdere of mindere mate sprake is van

weerstand en geremdheid in het gesprek. Dat is volkomen normaal. Het totaal ont-
breken van enige terughoudendheid is psychologisch bezien opmerkelijker. De zo-

genaamde open patiënt die zo makkelijk alles lifkt te bespreken en het overal mee

eens is, kan in feite daarmee weerstand veÍtonen: door biivoorbeeld niet in te dur-
ven brengen dat hij het ergens niet mee eens is. Iemand neemt bijvoorbeeld zon-
der aarzeling het advies van de afis voor een psychologische consultatie over en

vergeet deze afspraak vervolgens tot tweemaal toe. In tweede instantie bespreekt
de arts dit waarbij bliikt dat de patiënt toch angstige bedenkingen heeft. §fat dat

betreft onthult de schijnopenheid en schijnmedewerking zich vanzelf in de prak-
tijk. De weerstand steekt in tweede instantie zichtl;aar de kop op en ondanks de

openheid ontstaat er geen helderheid of uitzicht op een daadwerkeiijke oplossing.

Geremd
De geremde patiënt zou wel v/illen praten maar heeft er tevens grote moeite mee.

Er is sprake van een uitgesproken weerstand.. Belangrijke klachten, problemen, ge-

voelens en gedachten tracht de patiënt bewust uit het gesprek te houden. Taak

van de arts is hier de patiënt te helpen zeggen wat liever wordt verzwegen, be-

heerst, onderdrukt of verhuld. Daafioe is het nodig inzicht te hebben in het motief
voor de weerstand. Veel voorkomende weerstandsbronnen zijn: sociaal-wenselijk
willen overkomen, schaamte voor klachten en falen, angst voor veroordeling door
de arts, angst voor het beleven en uiten van belangrijke gevoelens en strevingen
(angst, agressie, seksualiteit), etcetera.

De weerstand van de geremde patiënt verschilt in intensiteit met die van de

open patiënt. Bij de geremde patiënt is de weerstand dusdanig sterk dat het een

vruchtbaar verder verloop van het gesprek in gevaar brengt.
De weerstand blilkt in het gespÍek door biivoorbeeld een openiijke weigering er-
gens over te praten. Indirecte uitingen van rÀ/eerstand ziin: vragen onvolledig of
niet beantwoorden, van onderwerp wisselen of iuist vasthouden aan een thema,

vaagheid, ontkenning. Er ziln verschillende nuttige strategieën om Ínet weerstand

in een spreekuursituatie om te gaan (Othmer en Othmer, 1989):
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2.

3.

Door uitdrukking te geven aan het accepteren van de gedachten en de ge-
voelens van de patiënt. De moeite ergens over te praten, berust vaak op de
vrees gek over te komen. Dit sluit aan op de bovengenoemde non-directie-
ve vaardigheden empathie en onvoorwaardelijke acceptatie. In dit verband
kan de mededeling dat u al vele mensen hebt gesproken die ook hiermee
zitten, dat het een veel voorkomend probleem is, eveneens zeer behulp-
zaam zijo.

Door de patiënt met de vefioonde weerstand te confronteren. De arts wi,st
de patiënt op de bij voorkeur gedragsmatige uitingsvormen van v/eerstand,
zoals blozen, zurtigen, overmatige gespannenheid, vermijden van oogcon-
tact, en trillen. Bijvoorbeeld: "Het valt mij op dat het grote spanning lijkt op
te roepen als ik met u over uw vorige chef en functie probeer te spreken."

Door het maken van een omtrekkende beweging. §Tanneer een patiënt over
een bepaald onderwerp niet wil praten, probeer het onderwerp langs een
andere weg te benaderen. De omweg hoeft niet lang te zi)n, vaak is het al
voldoende het accent of punt van aandacht iets te verleggen. Neem als
voorbeeld de bedriifsarts die een patiënt spreekt op de drempel van werk-
hervatting na een hartinfarct. In het kader van een afslankingsoperatie moet
ook de afdeling van patiënt inkrimpen. De arts vraagt of hij zich hierdoor
bedreigd voelt. De patiënt ontwijkt de vraag. Even later stelt de arts de ont-
slagdreiging indirect opnieuw aan de orde met een meer algemene vraag:
"Er zal op de afdeling wel heel wat worden gesproken over de op handen
zijnde veranderingen?"

Door gebruik te maken van ouerclrijuing. Yooral erg angstige, dwangmatige
en gewetensvolle patiënten hebben soms grote moeite een probleem of fa-
len toe te geven. Het kan dan zeer opluchtend werken als een kleine mis-
stap of tegenslag wordt vergeleken met iets veel ergers, een werkelijk drama
of catastrofe. Soms wekt dit zelfs een ontspannende lachlust op. De overdrii-
ving helpt de patiënt te relativeren hetgeen de weerstand doet verminderen.
Bijvoorbeeld: "Tja, als u echt zou zeggen tegen uw collega's wat u elvan
vindt dan overleven ze dat niet en zal waarschijnlijk de hele organisatie in-
storten. "

4.

Het gebruik van deze weerstandstechnieken is het voorzichtige proberen waard.
Essentieel is niet te proberen de weerstand snel even te slechten. Dat zou de weer-
stand alleen maar versterken. Het gaat eÍom de weerstand te begrijpen en in een
sfeer van veiligheid en vertrouwen de patiënt te helpen de weerstand te overwin-
nen. Lukt dat niet doe daar dan zo gewoon mogelijk over. "Ik merk dat het u nog
erg moeilijk valt hierover te praten, neemt u er gerust de tijd voor, ik kan me goed
voorstellen dat het ook niet gemakkelijk voor u is. Misschien kunnen we er een
volgende keer nog eens op terugkomen." Soms is de weerstand zo sterk en hard-
nekkig dat veel meer tijd en psychotherapeutische vaardigheden zijn geboden. Dat
is een indicatie voor doorvetwijzing of psychologische consultatie.
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Gesloten
In de derde en in aantal kleinste groep gaat het om patiënten die uiterst geslo-
ten zijn. Deze patiënten tonen zich volstrekt ontoegankelijk voor bespreking van
de situatie op een psychologisch niveau. Twee subgroepen kunnen hier worden
onderscheiden.

De eerste bevat personen die een psychologisch georiënteerd gesprek weigeren
en de consequenties daarvan volledig zeggen te aanyaarden.

In de tweede subgroep gaat het om personen met een vergaand onvermogen om
in psychologische termen over zichzelf en hun situatie te spreken. Er lijkt hier
sprake van een zeer sterke onbewuste afweer, bijvoorbeeld in de vorm van een
massale somatische fixatie. Het sterke onbewuste conflict vraagt om een sterke
onbewuste afweer. In het gesprek vertaalt zich dit in een zeer hardnekkige vorm
van weerstand. §7ie ondeskundig doorhamert op een psychologische benadering
kan dan veelal rekenen op een heftige tegenreactie van de patiënt. Dit kan lei-
den tot afbreken van het gesprekscontact. Directieve therapeuten gaan hier cre-
atiever mee om. In het geval van somatische fixatie is de in hoofdstuk 2 bespro-
ken techniek van de zogetaamde dubbele hypothese te beproeven.

Voor het omgaan met geslotenheid op basis van sterke onbewuste afweer wordt
een aantal technieken aanbevolen (Othmer en Othmer, 1989):

- de alweer respecteren of zelfs versterken, vooral bij een psychisch kwetsbare
of in een acute crisissituatie verkerende patiënt (Bijvoorbeeld: "Heel goed u
niet steeds met de problemen bezig te houden, hou vragen van anderen ero-
ver af eo probeer weeÍ wat te gaan spoten.")

- de afweer trachten te omzeilen (de techniek van de dubbele hypothese is
hiervan een voorbeeld)

- geruststelling en steun bieden (Bijvoorbeeld door niet op het angstvermij-
dende of zelfbestraffende karakter van het gedrag in te gaan maar wel op
de pijnlijke kant ervan en daaloor steun toe te zeggeni "Het li,kt me ook
niet makkelijk steeds in zulke moeilijke omstandigheden te verkeren, daar
wil ik u waar mogelijk graag bij helpen.")

- confronteren (Bijvoorbeeld: "Sinds wij hierover in gesprek ziln kijkt u mij
niet meer aan.")

- interpreteren (Bijvoorbeeld: .U kijkt mij niet aan omdat u bang bent dat ik
uw gedachten lees.")

Het hanteren van deze technieken kan om psychotherapeutische deskundigheid
vragen, die bedrijfs- en verzekeringsartsen in het algemeen niet hebben. De be-
langrijkste taak van de arts is in dergelijke gevallen het zo vroeg mogeliik onder-
kennen van de onwrikbare ontoegankelijkheid voor een psychologische benade-
ring en via een verstandig case-management de problematiek in goede banen te
leiden. Het is niet aan te bevelen op basis van onvoldoende diagnostisch inzicht
en therapeutisch gereedschap zelf aan de poort van de afweer te gaan rammelen.
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3.5 Overdrocht,tegenoverdrochtenenoctments
Tot slot enkele opmerkingen over de psychodynamiek van de gesprekssituatie.
De begrippen overdracht en tegenoverdracht zijn ontleend aan de psychoanaly-
se. Overdracht betekent hier dat de patiënt soms op de therapeut reageert met
gedrags- en gevoelspatronen dre zijn ontleend aan een doodeefde ontmoetings-
situatie met sleutelfiguren uit de vroege jeugd. Onder tegenoverdracht worden
de overdrachtsverschijnselen verstaan die optreden bii de gespreksleider. Van

een enactment is sprake wanneer tv/ee personen tezamen een situatie scheppen
die het gevolg is van een onbewust krachtenspel. Zo vinden bijvoorbeeld som-
mige heersers hun onderdanen en onderdanen hun heersers.

Ook in de diagnostische situatie spelen overdrachts- en tegenoverdrachtsreacties
een rol. Zowel de arts als de patiënt zijn geneigd om in nieuwe ontmoetingssitu-
aties soms te reageren met gedrags- en gevoelspatronen van vroeger (Musaph

en Van de Loo, 1988; Stroeken, 1989). De arts die zichzelf voldoende kent, is

zich bewust van de bijzondere bijdrage die hii soms aan het contact levert: bij-
voorbeeld snel geïrriteerd raken bij patlënten die zich eigenzinnig opstellen.
Overdrachts- en tegenoverdrachtsreacties zijn normale, onbewust verlopende
processen. Het niet voldoende onderkennen daarvan gaatteÍt koste van de kwa-
liteit van diagnostiek, beoordeling en begeleiding. In het ergste geval leidt dit
tot enactments: arts en patiënt wijken zonder dit zelf goed te beseffen, af van de
gebruikelijke gang van zaken. Het komt tot een acting out gedrag waarvan de
betekenis niet wordt gesignaleerd en \À/at dus ook niet tot tijdige correcties leidt.
Een voorbeeld is de arts die de tweede afspraak met een patiënt vergeet. Hii
neemt daarmee de rol aan waarin de patiënt hem onbewust heeft gemanoeu-
vreerd. Zo wordt de patiënt met een lange geschiedenis van verwaadozing op-
nieuw verwaarloosd.

Bii de volgende tegenoverdrachtsreacties (Altshul en Sledge, 1989) die de arts bij
zichzelf kan waarnemen, is het raadzaam extra alert te ziin op het onbev/uste
psychodynamische scenario van het contact.

1. Een geneigdheid zich uan de patiënt af te wenden.
Dit kan tot uiting komen in gevoelens van verveeldheid, onverschilligheid,
apathie, somberheid, slaperigheid en veÍgeetachtigheid. De empathie werkt
niet, dat wil zeggen wordt niet gernobiliseerd. Blijkbaar heeft de arts de nei-
ging om afstand tot de patiënt te bewaren.

2. Een geactiueerde positieue tegenouerdracbt.
In deze situatie is de arts opvallend sterk bereid de patiënt te helpen en te-
gemoet te komen. Er is een overidentificatie met de patiënt. Dit staat een
adequate empathie en hulpverlening in de weg. De arts bewondert de pa-

tiënt overmatig, voelt seksuele of andere aantrekkingskracht of heeft red-
dingsfantasieën. "Na zoveel ongelukkige eruaringen met personen en instan-
tres, zal ik nu wel eens zorgen dat u eindelijk goed wordt geholpen."
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3. Een geactiueerde negatieue tegenouerdracbt.
Hierbij wekt de patiënt overmatig negatieve of zelfs agressieve reacties bij
de arts op. De arts voelt boosheid en woede, en zou de patiënt het liefst
meteen wegsturen of bestraffen wanneer deze te laat komt. "Maakt u maar
bij de secretaresse een nieuwe afspraak, de eerste weken zit ik vol."

Iedere arts met enige praktijkervaring kent dergelijke reacties. Ze ziln normaal
en bevatten waardevolle informatie. Het vraagt om reflectie en waar mogelijk
om intervisie en supervisie. Zonder reflectie stijgt de kans op acting out gedrag.
Een bijzondere vorm daawan is seksueel contact in de arts-patiëntrelatie. Dit is
een uiterst complex verschijnsel. Ook hier geldt dat het seksuele gevoel niet het
probleem is; dat ontstaat pas $/anneer de arts er zich door laat meeslepen.

IrIet g aÍ dus om het tijdig onderkennen van problematische tegenoverdrachtsre-
acties. De belangrijkste signalen daawoor ziio:
- het ontbreken van betrokkenheid met en gevoel voor de patiënt
- ongebruikelijk sterke positieve en negatieve reacties op de patiënt
- het zonder geldige reden afwijken van de gebruikelijke technische regels en

routine

Het signaleren en onderzoeken van deze reacties draagt bi'1 aan een optimale
consulFoering en gesprekstechniek.

Voor een goede consultvoering komt het dus aan op een arts die gestructureerd
informatie s/eet te verzamelen over klacht, persoon en situatie. Zonder dat dit
ten koste gaat vao empathie, intuïtie en openheid voor de niet-rationele aspec-
ten van de situatie.
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4 STRATEGISCH NETWERK;
SYSTEEMDENKEN
JJ.L. uan der Klink en F.M. Sijtsma

Somenvofting

In dit hoofdstuk wordt bepleit zowel werkgebonden als niet-werkge-
bonden stÍucturen vanuit de systeemgedachte te benaderen, met als

belangrijk uitgangspunt de communicatieve aspeèten.
., :,Di["impiiCe'.g.ït.dalide bedrijfsarts aan vog4ry4àfden mtret hÉb,ben,,,vo1,

daan voordat hii tor interventies kan overgaan en dat hij deze strate-
;,giech,,e$,,ta6§ffir§@dacht:,.4i§§1,,uittfrere§i,:BS!§er.h911urs1trq5.1456*a*
'betelcent dit dat de bedrijfsams zich complementair moet opstellen zo-
wel wat betreft zijn rol-invulling (als kenmerk van de adviseursrol) als

. in conununlcatíeve zin. ln een'aantal gevallen kan de adviseursrol een
coachingsaspect krijgen. Van het gezondheidszorgsysteem kan de be-

{riifs4rts, ,,niq! i:t€!ry n,:dAt.,he!',fleb,:ieinder ,,tiiber ,Iaat, ,moliili§e1gn
voor arbeidsgezondheidskundige vraSgstellingen. Het verschil in doel-
gerichtheid laat dit niet toe. Vsor aan'"'ullende diagnostiek of zorg vàn-
uit een specifiek arbeidsgezondheidskundige vraagstelling zal de be-
drijfsarts een eigen rweede liin moeten creëren. Ten opzichte van de
curatieve gezondheidszorg kan de bedriifsarts een adviserende rol ver-
vullen. Hii kan dit.zorgsysteem door informatie rachten te versterken
Qa,rr!9: : riluienl,i,§tglhen de ,;nr4Íges , t'en;r de, 'dtielgàitahih{id.. v,an hét gys-

teem zef. In die zin zal dé bedrijfsarts ten opzichte van de curatieve
sector nadrukkelijker de positie van speciàlisi op het eigen vakgebied
tu§giön ;§aan.,inrr*uqn,, iBii,,ar6*t*UnU**e*probleixattek eo lan. gdu ri-
ge reïntegratietraiecten kan de bedriifsarts de rol van 'case-marrager'
vervullen.

4.1 Inleiding

De bedrijfsarts heeft als sociaal gezondheidskundige niet alleen een werkrelatie
met de individuele cliënt maar ook met de grotere gehelen in zijn omgeving:
met systemen. In het werkveld van de bedrijfsarts is dit vooral het werksysteem
waaÍvan de cliënt deel uitmaakt en het gezondheidszorgsysteem waar de cliënt
voor zijn klachten een beroep op doet. Het is naar onze mening dan ook van
groot belang dat de bedrijfsarts systeemgericht denkt en handelt. De verschuivin-
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gen in de positie en de rol van de bedrijfsarts, zoals die in hoofdstuk 1 werden
gesignaleerd, maken dit belang nog duidelijker:

In de eerste plaats betreft dit het concept van de 'Arts voor Arbeid en Gezond-
heid' waarmee de Commissie voor Arbeid en Gezondheid een verschuiving be-
oogt in oriëntatie van claimbeoordeling naar probleembeoordeling (CAG, 1993).
Daarnaast werd in hoofdstuk 1 een ontwikkeling bepleit oaar een meer actieve
rol in de begeleiding van cliënten met psychische klachten, aanvullend en ver-
sterkend ten opzichte van de bestaande zorgsystemen. Ten slotte werd, in navol-
ging van Plomp (1992), het zwaartepunt van de bedrijfsartsenfunctie bii de advi-
seursrol gelegd, waar in de klassieke taakopvatting vooral vanuit de expertrol
wordt gedacht.

Al deze verschuivingen, die onderling samenhangen, veronderstellen een goed
functionerend netweÍk; zonder een netwerk kan de bedrijfsarts de bestaande zorg-
systemen niet versterkery zal een probleemanalyse moeizaam verlopen en kan hij
nauweliiks tot adviezen komen die betekenisvol en hanteerbaar zijn voor degene
die ze ontvangt. In dit hoofdstuk wordt het opzetten van en het functioneren bin-
nen een netwerk benaderd vanuit het systeemdenken. De bespreking wordt be-
perkt tot netwerken binnen de twee voor de bedrijfsarts belangrijkste systemen: het
werksysteem (het bedrijO, toegespitst op management en Sociaal Medisch Team en
het gezondheidszorgsysteem (de behandelende sector).

4.2 Probleemstelling

Aan de hand van een voorbeeld willen s/e een aantal problemen dat zich bij on-
doordacht handelen binnen systemen kan voordoen, illustreren en verhelderen.

De beer Duprée is een 42-jarige uoormítn werkzaam op een produktiecfdeling
L)an een micldelgroot bed,riif. Hij is gebuud en beeft drie kinderen. De oudste uer-
toont bet laatste balf jaar moeilijk gedrag' bij wil zijn schoolopleiding opgeuen,
spijbelt ueel en uerzet zicb beuig tegen elke poging tot sturing. Duprée uoelt zicb
sinds enige tijd somber, futloos en rnoe en is sneller geïrriteercl dan anders. Hij
gctat met tegenzin naar zijn werk waar hij sinds kort een nieuttte urouwelijke
cbef beeft aan wie bij sterk moet Loennen. Moet bij maar euen Jlink zijn, niet bij
de pakken gorun neerzitten of is bet maar beter om uat gas terug te nenxen en
zicb te beraden ouer boe nu uerder. Zijn urouw zegt: "Doorzettenl, als je een-
maal aan je neerslacbtigheid toegeeft, ben je uerloren; als jij nu thuis blffi, geef
.ie bouenclien bet uerkeerde uoorbeeld aa.n onze zoon uat ue nu net niet kunnen
gebruiken." De buisarts zegt: "Ik zou mdar el)en een paar weekjes sïoppen nxet

bet werk want als u zo doorgaat loopt t! ouer een tijdje belemaal uast" en scbrijft
een benzodiazepine uoor. De clirecteur uan bet bedrijf, die bem al jarenlang
kent, bee.ft gemerkt dat bij de laatste tijd wat futloos is en minder initiatief neemt
dan uoorbeen. Hij roept Duprée en zijn nieuwe directe chef bij zich en stelt uoor
om zijn taak tijcleliik te uerlicbten. De nieuwe cbef geeft dan er moeite mee te
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bebben als Duprée balf aanwezig is. Hij kan in baar optiek beter uolleclig tbuis-
blijuen en terup;komen als hij belemaal is bersteld.
Ze suggereert ook dat het misscbien uoor de langere termijn uerstandig is naar
andere mogelijkbeden binnen het bedrijf uit te kijken. Wat moeï Duprée doen,
wat is uijsbeid? Zelf zou bij bet liefst met een gebroken been in bet ziekenbuis
liggen, maar aangezien dit niet bet geual is, sukkelt bij zo goed en zo kuaad als
bet gaat door. Op aduies L)an een collega bezoekt bij cte beclrijfsarts. Deze dia-
gnostiseert een depressie, geeft Duprée een urij uitgebreide uooilichting ouer dit
beeld, aduiseert bem de werkbelasting ter"ug te scbroeuen naar maximaal 500/o

maar wel aan bet werk te blijuen oln een rninimum aa,n structuur aan te bou-
den; bouendien uenuijst de bed.rijfsarts Duprée terug naar zijn buisarts uoor be-
handeling.

Het geheel van zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg geeft niet de garantie
van een optimale zorg. In het voorbeeld is er sprake van een divergeren van de
deelsystemen, zij spreken elkaar tegen. De zelfzorg is ontoereikend, de mantel-
zorg (werk en privé) geeft tegenstrijdige signalen evenals de professionele zorg.
Ook al zou Duprée zelf zo ver zijn dat hij iets aan zijn probleem wil gaan doen,
zijn omgeving, met haar tegenstrijdige boodschappen, remt hem daarin.
Op het werk zit de chef, afgezien van het gevoel overruled te ziio, met de vraag
in hoeverre Duprée belast mag worden: of er in de tijd die hij aanwezig is ge-
wone produktiviteitseisen kunnen worden gesteld; of hij, gezien zijn medicijnge-
bruik, mag autorijden en machines mag bedienen. Zij ondewindt in de praktijk
dat met het benoemen van de klacht en het stellen van de diagnose en progno-
se nog niet is gezegd wat de cliënt in het dagelijkse leven nog wel kan en wat
niet meer (Kuilman, 1991'). Er zal eeo verdere verfiining moeten zijn, een ver-
taalslag van diagnose oaar alledaagse praktijk. Het is de taak van de bedrijfsarts
deze vertaalslag naar de werksituatie te maken en daarbij duidelijke taal te ge-
bruiken. Indien dit niet gebeurt, maken anderen zoals de cliënt zelf, zijn thuis-
front, eventuele behandelaars en zijn chef en collega's deze vertaalslag. Uitkom-
sten hiervan kunnen minder of meer adequaat ziin en ondeding sterk verschil-
len. Op deze manier kan de cliënt al gauw het spoor bijster raken en weet hii
niet meer wat er van hem wordt verwacht.

Hier kan de bedrijfsarts een 'metapositie' kiezen ten opzichte van de bestaande
zorgsystemen, waarbíj hij de informatie uit de verschillende systemen vertaalt
naar de andere relevante systemen. Metazorg versterkt bestaande zorgsystemen
en stemt deze op elkaar af (zie ook paragraaf 1.3). Om dit te verwezenlijken
moet er een netwerk van relaties bestaan tussen de bedrijfsarts en de verschil-
lende systemen. Eénmaal deel uitmakend van zo'n netwerk is het mogelijk om
vanuit eenzelfde visie de problemen aan te pakken en om ieders bemoeienis op
elkaar af te stemmen. Gebruik maken van een netwerk is het betrekken van de
omgeving bij de behandeling en geeft een mogelijkheid om bij te sturen daar waar
het fout dreigt te gaan; dit geldt met name voor die gevallen v/aar een individu-ge-
richte aanpak onvoldoende is en de omgeving moet worden betrokken bij het her-
stelproces. Door zich ook te richten op omgevingsfactoren, zowel de ziekmakende
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als de gezondheidsbevorderende, vergroot hl1 ziin arsenaal aan therapeutische mo-
gelijkheden. De visie dat de omgeving van de cliënt van wezenlijk belang is, speelt

een belangrijke rol zowel binnen de directieve benadering (hoofdstuk 2) als het

systeemdenken.

4.3 Systeemdenken

Vanuit een aantal vooronderstellingen kan men de dingen om zich heen, de da-
gelijkse voorvailen, beschouwen. Dit levert uiteindelijk ook een aantal verschil-
Iende 'werkelijkheden' op. lil/aar de één bijvoorbeeld de werkelijkheid ziet als

een keten van oorzakelijke gebeurtenissen, een mechanistische wereldhypothe-
se, ziet de ander de dingen ontstaan uit een wisselwerking met de omgeving,
een organicistische wereldhypothese (Pepper, 1961). Elke visie heeft zijn voor-
en nadelen. De mechanistische kent een grote voorspelbaarheid maar, toegepast

op sociale systemen verliest het aan werkelijkheidswaarde. De organicistische
heeft een grotere realiteitswaarde maar kent een geringere voorspelbaarheid.
Systeemdenken is voortgekomen uit een organicistische wereldhypothese. Ken-
merkend voor de systeembenadering is dat zti de werkelijkheid beschouv'/t van-
uit 'gehelen', 'wholes' of 'gestalten'. De omgeving van een systeem wordt als es-

sentieel beschouwd (Von Bertalanffy, 797). Het systeemdenken is daarmee

voor de sociale gezondheidszorg een onmisbare aanvulling op de in de genees-

kunde meest gangbare visie, namelijk de mechanistische (paragraaf 1.6; Sijtsma,

1985; Van den Toorn, 1989).

Onder een systeem verstaan we een aantal elementen tezamen met de betrek-
kingen tussen deze elementen en tussen hun kenmerken (Hall en Fagen; 1956).
'Wanneer één element verandert, betekent dit een verandering voor alle andere
elementen binnen het systeem. Het geheel wordt onderscheiden van de omge-
ving door een grens die de informatiestroom met de omgeving reguleert. Op
deze wiyze kunnen systemen van allerlei aard worden beschreven, zoals bijvoor-
beeld een molecule, het hart, een mens, een afdeling of een arbeidsorganisatie.
In een sociaal systeem ziin bovengenoemde elementen de personen die deel
uitmaken van een groep; de betrekkingen tussen deze personen, zoals positie
en verantwoordelijkheden, worden voor een belangriik deel bepaald door de

onderlinge communicatie. Volgens \iTatzlawick en anderen (1,970) is communica-
tie zelfs het belangrijkste kenmerk van de elementen (personen) binnen een so-

ciaal systeem.

Het gezin Duprée is een systeem. Vader, moeder en de kinderenzíin de elemen-
ten en samen met hun ondedinge betrekkingen voÍmen zii een geheel, omge-
ven door een grens. Deze grens moet niet alleen letterlijk worden opgevat (de

buitenmuur van het huis houdt de kou buiten en de warmte binnen), maar ook
in figuurlijke zin (wint Ajax dan is er gejuich, wint Feyenoord dan alom gemop-
per; en ook: met koorts hoor je in je bed te liggen). Dit geheel verkeerde in een

dynamisch evenwicht met zijn omgeving; door het gedrag van de oudste zoon is
dit evenwicht verstoord en door het ziektegedrag van vader dreigt het nog ver-
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der verstoord te raken. Tegenkrachten worden gemobiliseerd om dit tegen te
gaan: " D oorzetten Duprée! "

In deze laatste zin, bestaande uit slechts twee woorden, geeft mevrouw Duprée
duidelilk te kennen dat zíj van haar man verwacht dat hij in de positie van vader
in het gezin de veranfwoordelijkheid heeft om het goede voorbeeld te geven. In
twee woorden geeft zij niet alleen haar mening over hoe haar man het beste
kan handelefl, ze zegt ook iets over de betrekking tussen Duprée en haarzelf en
hun positie in het (gezins)systeem. Bliikbaar bewaakt zij de evenwichtstoestand
van het systeem en vertaalt die als norm naar concrete situaties; een norm die
niet ter discussie wordt gesteld. ZIj had ook kunnen zeggen "Het lijkt me berer
dat je gewoon doorwerkt".
In dat geval was er nog enige discussie mogelijk geweest. Hoewel de inhoud
van beide uitspraken hetzelfde is, verschillen zij toch duidelijk in hun uirwer-
king op Duprée; met name ook in de spanning die de situatie bii hem oproept.
Hiermee ziin rlvee belangrijke aspecten van menselijke communicatie aan het
licht gekomen: het inhoudsaspect en het betrekkingsaspect (§(/atzlawick c.s,
1970). Het inhoudsaspect van een bericht brengt informatie over; deze kan waar
of onwaar, juist of onjuist of onbepaalbaar zijn. Het betrekkings- of bevel-aspect
verwijst naar de betrekking tussen de communicerende personen. Het geeft aan
hoe een bericht moet worden geïnterpreteerd, hoe degene die de uitspraak doet
zichzelf ziet in relatie tot de ander en de ander in relatie tot ztchzelf , en verwijst
daarmee naar de betrekking tussen de communicerende personen. Daarmee is
het betrekkingsaspect van de menselijke communicarie een belangrijk feedback-
mechanisme in sociale systemen. Overigens zal het betrekkingsaspect in de
communicatie, naarmate de betrekking spontaner en 'gezonder' is, geleidelijk
meer op de achtergrond raken. Omgekeerd worden 'zieke' betrekkingen geken-
merkt door een voortdurende strijd om de aardvan de betrekking, terwiil het in-
houdsaspect van de communicatie steeds onbelangrijker wordt. (§Tatzlawick
e.a., 7970)

Op het werk maakt Duprée deel uit van een ander sociaal systeem en daar krijgt
hij de boodschap: "Kom maar terug als je helemaal de oude bent". Op het in-
houdsniveau lijkt deze uitspraak wellicht zorg voor Duprée uit te drukken. Het
'bevelaspect' ervan luidt echter: "Kom niet terug voor je weer normaal kunt
functioneren." Het systeem - hier gerepresenteerd door de meest bepalende ro1,
de chef - yerzet zich tegen een stoornis in het evenwicht. Een medewerker die
verminderd iozetbaar is, aanpassingen behoeft en misschien extra aanclacht
-vÍaagt, is zo'n stoornis. Als het systeem niet flexibel genoeg is om met storingen
om te gaan, zal worden getracht de storing te negeren of uit het systeem te laten
verdwijnen. In dit geval is dat dus meneer Duprée. '§íegens ziekte' is de legiti-
matie van deze handelwijze.
Duprées rol in dit systeem is altijd die van een energieke'haantje de voorste'ge-
weest en hij is niet van plan deze zomaar op te geven. Zeker niet nu er een
nieuwe tegenrol is gekomen in de vorm van de nieuwe chef tegenover wie hij
ambivalent staat; in feite accepteert hii geen vrouw als ziin leidinggever (de hiër-
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archie in een systeem). Hii komt in aanraking met twee opvattingen over ziio
gezondheid (van 'thuis' en van 'het werk') die qua inhoud sterk divergeren en

bovendien in hun betrekkingsaspect dwingend ziin en eveneens verschillend.

Dat een ciergelilke ambiguïteit - vefoorzaakt door tegenstriidige boodschappen
vanuit verschillende 'rolzenders' - een belangriike stressfactor is, is vanuit de

stresstheorie, met name de Michigan traditie, mimschoots bekend (Caplan en Jo-
oes,7975; French en Caplan, 1972;Yan Vucht Tijssen e-a., 1'978). Voor onze be-

schouwing van het systeemdenken is echter vooral van belang dat deze opvat-

tingen en betrekkingen zich min of meer afzonderlijk hebben kunnen onrwikke-
Ien binnen de systemen, omdat zij gescheiden worden door een grens. Niet zo-

zeef een fysieke grens maaf meer een filter die informatie van buiten het

systeem al of niet toelaat, filtert en interpreteert.
De betekenis van ziekte komt binnen een systeem, dus na filtering, in een inter-
actief proces tot stand. Niet in elk systeem levert dit dezelfde betekenis op, want
elke grens kent zijn eigen karakteristiek: de belangen verschillen, er worden
verschillende doelen nagestreefd en het normen- en waardepatroon is niet ge-

liik. Zo kan het gebeuren dat, zoals hierboven beschreven, het omgaan met

klachten van neerslachtigheid geheel verschillend wordt aangepakt in de ver-

schillende systemen. Naar eigen maatstaven wordt voor een logische aanpak ge-

kozen. Maar of deze aanpak ten goede komt aan de gezondheid van meneer
Duprée is maar de vraag. In termen van het zorgmodel schiet de mantelzorg te-

kort; in systeemtermen moeten $/e zeggen dat het systeem niet flexibel Senoeg
is om een nieuw evenwicht te vinden waarbinnen één van haar leden kan her-

stellen.

Van een sociaal systeem is een aantal aspecten aan de orde geweest' Samenge-

vat waren dit de volgende aspecten:
- De omgeving is essentieel; samen met het systeem vormt zii een geheel.

- Een systeem wordt omgeven door een grens; de grens reguleert en interpre-
teert de in- en uitgaande informatie met de omgeving. De karakteristiek van

deze grens is medebepalend voor het beeld dat men van de werkelijkheid
heeft.

- Handhaving van het dynamisch evenwicht (homeostase); het streven van

een systeem om een coherent geheel te blijven temidden van een fluctu-
erende omgeving.

- De interne organisatie van het systeem, zich uitend in een hiërarchie en po-

sities en verantwooÍdeliikheden.
- Het bestaan van een eigen normen en waardepatroon, belangen en strevin-

gen, zich uitend in een doelgerichtheid.
- Het bestaan van rollen en tegenrollen; verandert iemand van rol dan veran-

<lert ieders rol binnen het systeem want deze ziin onlosmakeliik met elkaar

verbonden.
- Communicatie; het meest wezenliike kenmerk en het belangriikste terugkop-

pelingsmechanisme waardoor mensen weten wat 'hun plek' is. Communica-

tie speelt zich af op een inhoudelijk en op een betrekkingsniveau.
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Naast gezinslid en bedrijfsmedewerker is meneer Duprée lid van een kerkge-
nootschap en actief lid van de tennisclub. Iedereen maakt deel uit van een aan-

tal sociale systemen en binnen elk systeem is de wiize van communiceren en re-
ageren van Duprée weer anders. Verbaal communicatief gedrag wordt voor een

deel bepaald door het systeem en ziin betrekkingen (§Tatzlawick e.a, 1970).

Daarnaast is het de intra-psychische dynamiek van de communicerende perso-

nen die bepaalt hoe de communicatie zal gaan verlopen.

In deze verzameling van complexe systemen moet de bedrijfsarts ziin weg zien
te vinden. Hoe zit het systeem in elkaar? §7ie ziin de sleutelfiguren? Hoe bouw
je een relatie op met ze en s/anneer doe ie een interventie? Het opbouwen van

een strategisch netwerk, houdt in dat deze vragen in concrete situaties steeds

bewust worden gesteld en beantwoord. Eénmaal ingebed, beïnvloedt de be-
drijfsarts de informatiestroom om zodoende een cliënt en zrin omgeving een

eenduidige, betekenisvolle en werkbare structuur aan te bieden waarin het sys-

teem kan groeien naar een gezonder evenwicht.

4.4 Systeeminterventies

Sociale systemen verkeren in een dynamisch evenwicht met hun omgeving. Zo-
wel binnen als buiten het systeem treden fluctuaties op waardoor het geheel in
onbalans zou kunnen komen. Een meer open systeem is flexibeler en vindt soe-
peler een nieuw evenwicht. Een meer gesloten en rigide systeem ervaart fluctu-
aties als verstoringen, die worden genegeerd of zo snel mogelijk moeten wor-
den verwijderd. Van dit laatste geeft de casus 'Duprée' een illustratie; Doeglas
(.7982) weet het scherp te treffen: "Een slecht of dysfunctionerende werknemer,
die in het bedrilfssysteem niet soepel en geruisloos mee functioneert, die ener-
gie en aandacht voor zichzelf vraagt met ziin klachten of verminderde belast-

baarheid, is een stoornis in het systeem. Als die stoornis verwiiderd kan worden
via het spreekuur van de bedrijfsarts, is de onrust gekanaliseerd. De bedriifsarts
als 'afztigkap' of 'verdwijnput' van stoornissen. Ideaal voor het systeem is dan
dat de man of vrouw via onzichtbare manipulaties van de geneeskunde weer te-
voorschijn komt als soepele aangepaste medewerker, of via de ziektewet of
§íAO verdwijnt."

Door de stijgende kosten van ziekteverzuim en een de laatste jaren sterk toene-
mende politieke en maatschappelijke druk, is voor bedriiven en management de

noodzaak tot reïntegratie van zieke werknemers steeds meer voelbaar. Dit dwingt
systemen van karakter te veranderen - opener te worden - wat niet zonder slag of
stoot zal gaan. Ook het managemeflt zal zich actiever met arbeidsverzuim wegens

ziekte moeten gaarr bezighouden. Een houdingvao'ziek is ziek, ik zie wel wan-
neer hij terugkomt', maakt in toenemende mate plaats voor een meer betrokken,
actieve houding. Overigens is de eerstgenoemde houding in het verleden door
artsen zeker niet ontmoedigd. Artsen beschouwden ziekte - en ook de zieken -

maar al te vaak als hun domein; dit geldt niet alleen voor de curatief werkzame
artsen maaÍ ook voor bedriifsartsen en verzekeringsgeneeskundigen.
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In meer open systemen zal zíekte als een fluctuatie op een bestaand evenwicht
worden beschouwd die zonodig een aanpassing vereist en niet bij voorbaat als
een verstorende variabele 'die kwijt moet'. Op het gebied van aanpassing van het
werk en reïntegratie van een werknemer komen manager en bedrijfsarts elkaar te-
gen. '§7'aarschijnlijk worstelen beiden met een paradigmaverandering; de bedrijfs-
arts die van individu-gericht meer omgevingsgericht gaat werken en de manager
die de verstorende variabele 'ziekte' in zi)n leidinggeven moet incorporeren. In
feite vragen deze veranderingen een andere manier van organiseren van de ar-
beid. Voor beiden, arts en manager, betekent het een omschakeling van denken
in termen van beperkingen naar denken in termen van kansen en mogelijkheden.
Om mede vorm te kunnen geven aan dit proces moet de bedrijfsarts toegang
hebben tot sleutelfiguren van hoog tot laag. Het is van belang voor elke systee-
minterventie het juiste niveau te bepalen. Kiest de bedrijfsarts systematisch te
hoog dan kan dat irritatie opwekken. Bij een keuze te laag in de organisatie zal
de interventie (te) weinig effect sorteren. Soms kan blilken dat een verkeerde
keuze moeilijk te corrigeren is.

Een bedrijfsafis spreekt een personeelsfunctionaris, met uie bij dltijd goede zaken
doet meï betrekking tot ind.iuicluele problematiek, aan op afdelingsgebonden pro-
blematiek. Na enige tijd blijkt dat er niets gebeurt; de betrokken personeelsman
beeft op dat niueau blijkbaar te weinig inuloed. Teuens blijkt ecbter clat hij niet
bereid is afstand te doen uan bet probleem. Op de eerste plaats wil bij de bedrijfs-
atrts graag ter wille zijn; daarnaast uerboogt bet feit dat bij uoor problematiek op
clat niueau aanspreekpunt uoor de bedrfifsans is, zijn status binnen zijn eigen
afdeling. Voor d,e bedrffiarts is bij biermee een 'poorÍuacbter' geuorclen die de
toegang rot bet systeem blokkeert en d.ie slecbts met risico uoor schad.e aan de re-
latie kan worden gepasseerd.

Het kennen van de sleutelfiguren binnen een systeem en het aangaafl van een
relatie met hen zijn dus belangrijke voorwaarden voor interventies. Daartoe en
daarnaast moet echter ook aan eeo aantal andere voorwaarden worden voldaan
(Doeglas, 1982):

Kennis von het sysieem
Naast kennis van de sleutelfiguren is het belangrijk te weten hoe er wordt ge-
communiceerd, wat de waarden en normen binnen het systeem ziin en of er
naast de formele nog een informele structuur bestaat.

Reloties met het systeem
Een vertrouwensrelatie met de sleutelfiguren in het systeem is de basis voor la-
tere succesvolle interventies. Elke adviesrelatie vÍaagt vertrouwen. De rol van
adviseur kan alleen worden gespeeld als de ander de tegenrol aanvaardt. Dat
kan alleen in een sfeer van vertrouwen en respect. Dit vertrouwen kan vooÍ een
deel al ontstaan in de eerste fase, waarin hif het systeem verkent, als hij op de
goede manier communiceert, interesse toont, vragen stelt. Het communicatieve
aspect wordt in paragraaf 4.5 aan de hand van een casus geïllustreerd.
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Verkennen von verwochtingen
Een volgende voorwaarde is het verkennen van verwachtingen over en weer. Bij
een zich positief ontwikkelende relatie zal de aandacht voor het betrekkings-
aspect van de communicatie afnemen, zal deze opener worden en kan het in-
houdsaspect meer aandacht krijgen. De sleutelfiguren binnen het systeem kun-
nen aangeven wat zij van de bedrijfsarts verwachten. De bedrijfsarts kan daar
dan zijo rol- en beroepsopvatting naast zetÍen.

Beïnvloeding of i nterventie
Ten slotte kan de bedrijfsarts o-vergaan tot beïnvloeding van of interventie op
het systeem. Aan de hand van de kennis die van het systeem is vergaard en de
relatie die is opgebouwd, kan een strategie worden bepaald. Belangrijk is dat de
bedrijfsarts voor ogen staat voor welk doel welke vorm van interventie en inter-
actie het meest geschikt is. In paragraaf 4.6 wordt hiervan een voorbeeld gege-
ven. Standaard-oplossingen zljn hiervoor niet te geven.

Van belang is dat interventies niet ten koste gaan van cle vertrouwensrelatie die
er de voorwaarde voor is! Daarvoor moet de bedrijfsarts steeds overwegen wat
wel en wat (nog) niet kan in de huidige relatie. Binnen een (werk)systeem be-
staan veelal subsystemen met eigen belangen en het is niet de bedoeling dat oa
een 'succesvolle' interventie alle krediet is verspeeld.

Overeind blijven
Als laatste voorwaarde noemt Doeglas: overeind blijven. om staande te blijven
in een complexe organisatie is het van groot belang om steun te ervaren van
één of meer collega's waarmee, bijvoorbeeld in intervisie-verband, ervaringen
kunnen worden uitgewisseld. Artsen zijn niet gewend en ook niet opgevoed om
daaloor tijd uit te trekken. Het hebben van een support systeem is voor de be-
drijfsarts echter een vootwaarde voor een succesvolle inteffentie. Feeclback en
een veilige plek ziln ononrbeerliik.

Als aan deze systeemvoorwaarden voor intelenties is voldaan, moet de bedrijfs-
arts nog oog hebben voor fwee andere, door Maasen (1990) geformuleercle,
voorwaarden voor succesvolle interventies in organisaties: 'manageability, en
'meaningfulness'. Deze criteria voor succesvolle interventies sluiten nauw aan bij
de uitgangspunten van de directieve therapie (zie ook hoofdstuk 2). Het voor-
naamste effect van goede interventies is, dat ze de betrokkenen het gevoel ge-
ven dat hun probleem beheersbaar oftewel 'manageable' is. Het verhogen van
het idee van 'manageability' of het doen postvatten van het idee dat problemen
oplosbaar zijn, stimuleert het probleem-oplossend proces.
Het idee van de 'manageability' wortelt in hetzelfde gedachtengoed als het model
van de 'metazorg': mensen kunnen heel goed hun eigen problemen oplossen als
professionals in vastgelopen situaties Ínaar zorgen voor versterking van het nor-
male probleemoplossend vermogen (de zelfzorg) of voor versterking van de nor-
male sociale ondersteuning (de mantelzorg). Dit idee van 'manageability, is niet
alleen van toepassing op individuefll maar ook op organisaties: ook organisaties
kunnen heel goed hun eigen problemen oplossen.
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Het bevorcleren van een gevoel van 'manageability' wordt echter alleen maar be-

reikt als cle interventor er in slaagt om de interventie geioofwaardiS over te bÍen-

gen. Het advies of de intefventie moet passen in de voorstelling die de betrokke-

ne van het probleem heeft. Het heeft geen zin om tegen een werknemer met een

arbeidsconflict te zeggen dat hii naar de psychiater moet vanwege ziin voortdu-

ren<le autoriteitsconflicten, als hii een uur geleden een heftige s/ooÍdenwisselinÉl

met ziin chef heeft gehad. Het heeft geen zin om iemand die zich rechtstreeks

van de werkplek bii u meldt met een acute lumbago, en die letterlijk stijf staat

van de hypertonie, <loor te zageÍ7 oyer mogeliik belastende psycho-sociale facto-

ren. op organisatieniveau is het weinig opportuun een managef van een afdeling

waar het produktieproces vastloopt vanwege een hoog ziekteverzuim, te con-

fronteren met ziin eigen stiil van lei<linggeven; althans niet op het moment dat hii

de prognose van een àafitz.\ zieke medewerkers $/il holen om zijn maatfegelen

(vervanging) te kunnen nemen. Hoe terecht deze interventies ook kunnen ziin,

zij hebben voor de betrokkene geen betekenis: zii zr)rt niet 'meaningful'.

4.5 Het bedriif
Belangrifke sleutelfiguren in arbeidsorganisaties ziln managers. Om speelruimte

t. .."èr.n voor het plegen van intelventies moet de bedrijfsarts voldoende hoog

in de arbeidsorganisatie relaties leggen, veelal tot op directieniveau. Maar ook

de onderste managementlaag is van groot belang: op de 'werkvloer' wordt een

reïntegratietraject gemaakt of gebroken.
Dit boek beperkt zich rot de rol van de bedriifsarts bij de begeleiding van psy-

chische klachten. Voor deze rol neemt, naast het management, vooral het Soci-

aal Medisch Team een belangrijke positie in. Naast het management en de be-

drijfsarts zelf, maken een personeelsfunctionaris en andere bedriifshulpverleners
(bedrijfspsycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werk) hiervan meestal deel uit.

Hiermee zíjn in het Sociaal Medisch Team de verantwoordelijke sleutelpositie -

'het management' - en de diverse adviseurs verenigd.

Het spreelt vanzelf dat voor de bedrijfsarts ook de andere adviseurs die deel

uitmaken van het Sociaal Medisch Team tot de sleutelfiguren behoren met $/ie

een zorgvuldige relatie moet worden opgebouwd. Het Sociaal Medisch Team

kan als een subsysteem van het werksysteem worden gezien; een belangriik

subsysteem omdat het de functie van regelkring heeft. In het Sociaal Medisch

Team kan <le beclrijfsarts zrjn adviezen beargumentelen voor zover ziin vertrou-

wenspositie dit toelaat. Bovendien kunnen afspraken worden gemaakt oveÍ de

implementatie van de adviezen; de inspanningen die ieder in het kader van de

remtegratie zal verrichten, kunnen in actiepunten worden vastgelegd en van tiid

tot tild worden geëvalueerd.

Voor het verhelcleren van de interactiepatronen en mogelijke interactionele ontspo-

ringen grijpen we nogmaals terug op de communicatietheorie van §íatzlawick.

Deze auteurs onderscheiden twee communicatievormen, op te vatten a1s twee ver-

schiilende betrekkingspatronen: de symmetrische en de complementaire. Symme-
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trische interactie wordt gekenmerkt door het streven ÍtaaÍ eefl zo gering mogelijk
verschil, terwijl complementaire interactie juist uitgaat van verschil waarbij elk van
de partners "(...) zich gedraagt op een wiize die het gedrag van de ander veronder-
stelt en daar tegelijkertijd de motivatie voor verschaft - hun definities van de be-
trekking sluiten bii elkaar aan" (Watzlawick en anderen, 1970).
Een bepaald betrekkingspatroon is vaak voor een belangriik deel vanuit de so-
ciale context of de aard van de relatie gegeven:
- symmetrische interactie bijvoorbeeld bij collega's, concurrenten, vrienden,

partners
- complementaire interactie in de arts-patiëntrelatie, de relatie tussen leraar en

leerling, adviseur en geadviseerde

Daarnaast kan een betrekkingspatroon ook een stijlfiguur van een specifieke re-
latie zijn, afhankeliik van de ruimte die de aard van de relatie daarvoor geeft.
Aan de hand van een voorbeeld zullen we het belang van de betrekkingsvor-
men illustreren voor de interactie binnen een werk(sub)systeem, in dit geval het
Sociaal Medisch Team.

De afdeling waar de beer Duprée werkt beeft een regulier Sociaal Mediscb Team
waarin de manager (.tu[), cle bedrijfsarts (BA), een personeelsfuncrionaris (P) en
de bedrijfsmaatschappelijk uerker (BMW) pa.rticiperen. Na een korte inleiding
waarin de manager zicb uoorstelt - bet is uoor haar de eerste Sociaal Med,iscb
Team bijeenkomst en teuens de eerste kennismaking met de bedrijfsarts - opent
zij de bespreking:

M; "Het uerzuim op de afcleling is te boog. Bouendien lijkt bet wel of iedereen
als geuolg uan priuéproblemen uerzuimt. In mijn uorige werkkring ruas ik
niet gewoon clat mensen zicb om d,ie reden zoma.er konden ziekmeld.en."

BA: "Het uerzuim op uw afd.eling is inderclaad boog. Het is fors gestegen de
laatste tijd. Dat is opuallend want cle afdeling beeít altijd tamelijk laag ge-
zeten. Dat kan P beuestigen."

P: (aarzelend) "Dj-j-a-a".
M: "De mensen zijn uentend. Als er tbuis iets was, konden ze zo maar een

bele o.f een balue dag wegblijuen. Mijn uoorgctnger uond clat allemaal
goed. Ik beb als doelstelling gekregen een bepaalcle produktienorm te b(t-
len; ouerigens een uolstrekt normale, die de andere produktieafdelingen
ook balen. Ik uentacbt uan mijn mensen daï ze daaraan meeuerken; dat
lijkï me uolstrekt normaal."

P: "De produktiuiteit uan de afdeling moet inderdaad omboog. Dat is ook
uoor de directie een speetpunt en als opdracbt a.an lneurouw bier meege-
geuen. Nieuwe bezems uegen schoon; dat moeten de mensen a,ccepteren.
Het is misscbien euen aanpassen maar als de produktiuiteit niet omboog
gatat, komt de werkgelegenbeicl in geuaar; dan zal deze hele produktieliin
ter discussie worden gesteld."

BMW: "Misscbien gaat bet te dbrupt. Dat er zaken moeten ueranderen, moet aan
de mensen duidelijk te maken zijn. Misschien is er in ouerleg met cle men-
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BA

M:

BA

M:

sen een traject uit te zetten uaarin d,e ueranderingen uorden d.oorge-

Doerd."
"Is bet m.et de mensen besproken? Zijn dit soort zc4ken a.a.n de orde geweest

in bet werkouerleg?"
"Ik beb de situatie uiteengezet; als ik uan de directie een opdracbt krijg,
lijkt het me niet oppor"tuun die in bet uerkouerleg ter discussie te stellen."
"Hm. Nee, nl.atr met een uerboogd uerzuint heeft u er wel een probleem
bij. De suggestie uan BM'W lijkt me een goede; op die manier zijn eerder
goede resultaten geboekt. "
"Misscbien is d.at een optie. It[a6tr ik. zie dat pas als mogelijkbeid als er
minder zieken zijn. Nu is de clntk te boog en de sfeer te negatief'. (tot
BA:) "Ik uerwacbt uan u dat u grenzen sïelt en bekijkt of mensen met pro-
blemen tbuis werkelijk niet op bun werk kunnen komen."
(tot BA:) "Kunnen ue clat afspreken?"
"Die afweging lussen belasting en belastbaarbeid is een belangriik aspect
in ied.er contdct dat ik beb; daar taordt zorguuldig aanclacht aan besteed;

daar boeuen we niet uoor elke specifieke situatie ctpctrte afspraken oDer te

maken."

P:
BA

Als we deze uitgeschreven interactie puur op het inhoudsaspect bekijken, krii-
gen we een vrii aardig beeld hoe de situatie in elkaar zit: een manager die een
veranderingstraject wil doorvoeren waarvafl de legitimiteit blijkbaar door nie-
mand wordt betwist, maar waarbij onder de adviseurs de zorg bestaat dat de
medewerkers van de afdeling het tempo van de veranderingen niet kunnen bii-
benen. §7ellicht realiseert de manager zich onvoldoende dat ze niet de gewenste
situatie alleen als uitgangspunt kan nemen, maaÍ dat ook de feitelijk bestaande
situatie als gegeven en uitgangspunt moet worden aanvaard.
Ook de oplossing wordt in feite al gegeven: in overleg met de betrokken mede-
werkers een overgangstra,ect uitzetten. Hoewel op inhoudsniveau analyse en
oplossing dus voor het oprapen lijken te liggen, is het zeer de vraag of uit deze
interactie enige constructieve actie zal vooftvloeien. Aan de voorwaarden voor
interventie, zoals rn de voorgaande paragraaf beschreven, is niet voldaan. Moge-
Iiik mede hierdoor overheerst het betrekkingsniveau in de communicatie en ont-
wikkelt zich tussen de twee hoofdfiguren in deze interactie (Manager en Be-
drijfsarts) een symmetrische escalatie:
M opent met een sterk sturende actie; dit kan in haar rol als eindverantwoorde-
lijke passen maar is in communicatief opzicht weinig handig, ook gezien de be-
schuldigende ondeftoon.
BA reageert sterk symmetrisch - de herhaling van het eerste deel van M's bewe-
ring is in deze context beslist geen bijval - waarbii hij de beschuldiging retour-
neert ("Het (verzuim) is fors gestegen de laatste tiid. Dat is opvallend ..."; dit legt
een weinig subtiel verband met het feit dat M nog maar kort in deze functie zit)
en tracht P in de interactie te betrekken (wat averechts werkt want P omkleedt
zijn '1a' zodanig non-verbaal dat het geen bijval inhoudt en haast zich na het
antwoord van M haar bij te vallen). Hiermee is de toon voor de verdere interac-
tie gezet die volledig symmetrisch verloopt en eindigt met het terugtrekken op

82



ieclers eigen competentie. Alleen BM\7 doet een geslaagde poging tot comple-
mentariteit die echter door BA wordt geïncorporeerd in zíjn symmetrische inter-
actie met M.

Zoals het verloop nu is geweest, bliift deze situatie niet alleen onopgelost, er is
ook een negatieve context ontstaan voor toekomstige interacties. Dit blijkt al in
hetzelfde Sociaal Medisch Team overleg als de casus van Duprée aan de orde
komt. M opent ook hier sterk sturend:

M: "Duprée is een probleemgeual op mijn afdeling u.)aar u)e een and.ere oplos-
sing uoor rnoeten uinclen dan nu bet geual is. Hij beeft problemen tbuis,
met zijn zoon nlctr ik beb begrepen, en uat uage klachten. Hij komt een
paótr uur per dag naar het werk en is clan nauwelijks produktief; het is
niet duidelijk uat bij kan en mag en bij beeft een sterk nega.tieue uitstra-
ling. Hij kost meer tijd dan bij opleuert."

BA: "De beer Duprée beeft niet zo maar uat uage klacbten, bij beeft een dui-
d.elijk omscbreuen ziektebeelcl waarbij bet belangrijk is dat bij structuur
aanhoud.t. Het is goed, clat hij bij bet uerk betrokken bIffi."

M: "Misschien goed uoor bem, alboewel ik dat betuijfel als ik bem zo zie,
maar uoor de afd,eling is bet een extra belasting."

BA: "Wilt u dan dat bij belemaal thuis komt te zitten? U klaagde in bet begin
uan deze team-bespreking juist dat 'al die mensen' tbuis zitten."

M: "Dit is een ander geual. Hij is niet produktief en stelt zicb negatief op. Dan
kan bij beter tbuis zitten tot bij weer kan functioneren. Die beoordeling
uerwacbt ik nu juist ua,n Lt: cfu;tt mensen d.ie launnen werken er ook zijn en
dat d.iegenen d.ie niet kunnen cle gelegenbeid. krijgen te berstellen. (mom-
pelend) Nu lijkt bet wel andersom."

P: "(tot BA:) Moet u uu oordeel met betrekking tot de beer Duprée niet ber-
ouenDegen met deze informatie? Ziet u bem binnenkort?"

BA: "U kent mijn aduies. De uraag is of ue ons in dit bedrtjf reïntegratie-
inspanningen uillen getroosten of niet."

In deze interactie zien we dat het inhoudsaspect vriiwel geheel verloren is ge-
gaan. Het gaat na de eerste uitwisseling al helemaal niet meer over Duprée. M
en BA vechten op betrekkingsniveau - maar inmiddels ook bijna openlilk op in-
houdsniveau - een competentiestrijd uit in een symmetrische escalatie.

Duprée speelt ongewild en ongeweten ziin bijrol in dit spel. Het feit dat de be-
drijfsarts hem heeft geadviseerd een deel van het werk vast te houden (als struc-
tuurelement) tegen de wens van de manager en zonder overleg, was de eerste
stap met een duidelijk betrekkingsaspect: blijkbaar acht de bedriifsarts zich be-
voegd tot een interventie in het werksysteem, die niet met de belangrijkste sleu-
telfiguur (M) is overlegd, die zelfs nauwelijks is toegelicht (alleen via Duprée) en
die ook niet is verankerd in de context van een al opgebouwde relatie. Boven-
dien kon Duprée het advies van BA gebruiken in zijn eigen betrekkingsstrijd met
M. Tussen M en BA kan de symmetrische escalatie zich nog enige tijd voortzetten.
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Gezien de in principe complementaire (adviseurs)relatie dreigt op termiin een

ontsporing in complementaire zin, waarbij de partners elkaar niet meer erkennen
in hun rol - tegenrol. In praktiik zal dit betekenen dat de systeemgrenzen van M's

afdeling zich voor BA sluiten. BA kan advrezen blijven afgeven maar deze zullen,
ook al zijn ze van een kwalitatief hoog niveau, terzlide worden gelegd.

In de bekende formule E = K.A (Effect : Kwaliteit x Àcceptatie) is de effectiviteit
van BA dan vrijwel gelijk aan nul omdat de acceptatie ontbreekt die nodig is om
zijn kwalitatief wellicht goede adviezen in de systeembetrekkingen te implemen-
teren.

De hier geschetste situatie kenmerkt zich vooral door het ontbreken van een

aantal handelingen die volgens de in dit hoofdstuk beschreven benadering iuist
wel had moeten gebeuren. De bedrijfsarts stelt zich in het geval Duprée zeer in-
dividu-gericht op, bijna vanuit de klassieke positie van de behandelend arts. Hij
schrijft de therapie voor aan de patiënt en de omgeving wordt geacht daar ziin
medewerking 

^an 
te verlenen, zonder erin gekend te zrjn. De omgeving wordt

niet als essentieel beschouwd, zoals bii het systeemdenken nadrukkelilk wel het
geval is. Dit maakt dat ook aan een aantal vool-s/aarden voor interventie niet
wordt gedacht. De omgeving accepteert deze definitie van de situatie, deze be-
trekking, echter niet; er is geen draagvlak voor de adviezen van de bedrijfsarts
en er komt geen adequate mantelzorg tot stand. Zelfzorg en mantelzorg diverge-
ren en Duprée is het slachtoffer. Zowel strategisch als tactisch heeft de bedrijfs-
arts hier fouten gemaakt: strategisch door niet eerst de voorwaarden te schep-
pen alvorens te interveniëren. Tactisch door zich in de communicatie niet sys-

teemgericht en overeenkomstig de complementariteit van ziln rol op te stellen.
§7as dit laatste wel gebeurd dan had in het Sociaal Medisch Team een begin
kunnen worden gemaakt met het verhelderen van de situatie. De informatie
daartoe was in principe bij de teamleden aanwezig. Als BA na de openingszet
van M complementair of op zijn minst neutraal had gereageerd in de zin van:
"Het uerzuim is inderdaad. uerboogd, dat baart mij ook zorgen; het liikt me goed
bier te bespreken boe we daarop kunnen reageren en ofue bet euentueel kunnen
uoorkomen", $/as er waarschijnlijk ruimte ontstaan voor een meer inhoudeliike,
functionele communicatie.

4.6 De behondelende sector

In de vorige paragraaf hebben we ten aanzien van het werksysteem gezien hoe
belangrijk het voor de bedrijfsarts is een 'strategisch nets/erk' te hebben in de
vorm van goede relaties met sleutelfiguren binnen het systeem. Ook niet-werk-
gebonden, systemen zijn voor de bedrijfsarts van groot belang; het belangriikste
systeem in dit opzicht is het (curatieve) gezondheidszorgsysteem: de behande-
Iende sector.

Invoegen in het gezondheidszorgsysteem lifkt voor bedrijfs- en verzekeringsarl-
sen, die in dezelfde collegebankjes hebben gezeten als hun curatieve collega's,
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s/ellicht vanzelfsprekend; in praktiik vervullen zii tefl opzichte van de behande-
lende sector nogal eens een outsidersrol. Eén en ander wordt nog versterkt door
het feit dat steeds minder bedrijfs- en verzekeringsartsen zelf substantiële erva-
ring in de curatieve sector hebben. Bovendien is dit vaak een passieve outsi-
dersrol: niet zelden wordt de bedrilfs- of verzekeringsarts in de interactie met de
cliënt, gemanoeuvreerd in een volgende, afwachtende positie ten opzichte van
de bevindingen en resultaten van onderzoek en behandeling in het curatieve
circuit. onderzoek en behandeling vinden echter plaats vanuit een doelgericht-
heid waarbij behoud van of reïntegratie in werk in veel gevallen geen of slechts
een marginale rol spelen. Bovendien is de communicatie tussen de behandelaars
en de bedrijfsarts vaak sterk geformaliseerd en daardoor moeizaam.

De gang van de patiënt door het curatieve circuit kan, vooral wanneer er geen
sprake is van een duidelijk omschreven beeld, een onbeheersbaar en oncontro-
leerbaar proces worden waarop niemand meer greep heeft. De casus van Miser
Abile (paragraaf 7.1) geeft daarvan een illustratie. De cliënt die dit ondergaat en
de bedrijfsarts die dit volgt, kunnen in een positie komen waarin de situatie van-
uit een zeer verschillende optiek wordt beleeft: de cliënt is de vele onderzoekin-
gen en andere gebeurtenissen als een legitimatie van ziin klachten gaan ziert die
bovendien een zodaoig karakter hebben dat de dokters niets meer voor hem
kunnen doen; de bedrijfsarts beziet de objectieve bevindingen en komt tot de
conclusie: "Geen pathologie die de arbeidsongeschiktheid rechtvaardigt.,,
In deze divergentie van percepties schuilt het gevaar dat er nog slechts twee op-
ties (lilken te) zijn: ofwel de visie van de cliënt wordt overgenomen en daarmee
glijdt deze af naar een langdurig verzuim en wellicht zelfs §7Ào, ofwel de be-
drijfsarts houdt vast aan zijn eigen delinitie van de situatie en er ontstaat een
conflict. \xie hoeven niet te beargumenteren dat geen van beide opties een op-
lossing voor de probleemsituatie bieden.
Kan de bedrijfsafts een rol spelen en een positie kiezen waarbii hij een biidrage
Ievert aan een betere samenhang tussen de gebeurtenissen in het me<lisch cir-
cuit? of, in de terminologie van hoofdstuk 1: kan de bedrijfsarts het professione-
le circuit zodaoig versterken dar een gang als van Miser Abile (paragraaf 1.1)
kan worden voorkomen?
om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst vaststellen dat de be-
drijfsarts zich in de praktilk doorgaans opstelt ten opzichte van de curatieve sec-
tor vanuit een eerstelijnspositie: de bedrijfsarts vraagt informatie op als aanvul-
lingop zijneigeo diagnostiekof verwijsteenpatiënt -aldannietviadehuisarts
- voor behandeling.
vanuit een dergelijke positie, waarbij de bedrijfsarts zich vooral richt op de cura-
tieve tweede lijn, is weinig sturing mogelijk. Daar komt bij dat de bedrijfsarts clie
zijn doelen mede wil realiseren via de structuren en kanalen van de curatieve
sector (in de zin van een eerste lijn - tweede lijn verwijsrelatie), uitgaat van de
impliciete veronderstelling dat de doelen van bedrijfsgezondheidszorg en cura-
tieve sector congn-rent zijn.
Deze veronderstelling is echter onjuist. De bedrijfsarts werkt immers, anders dan
artsen in de curatieve sector, in een organisatie s/aalvan de primaire doelstelling
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niet is het bevorderen van gezondheid (Plomp, 1992).In hoofdstuk 1 is aange-

geven wat de kernfunctie van de bedrijfsarts is en hoe deze toegespitst op het

onderwerp van dit boek kan luiden: 'het leveren van een gezon<lheidskundige

biidrage aan de arbeidsrevalidatie van werknemers met psychische problemen'.

Dat de beclrijfsarts hierbij handelt vanuit een gezondheidskundige optiek staat,

ook in letterlijke zrn, ir\ deze omschrijving voorop. Maar, van hem wordt ver-

s/acht dat hij dit doet op een wijze die functioneel is, dat wil zeggen een biidra-
ge levert aan het optimaal doen functioneren van (het individu in) de organisa-

tie, v/aarmee hij ontegenzeggeliik - maar niet uitsluitend - een organisatiebelang

dient.
Voor de praktljk betekent dit dat de bedrijfsarts vrijwel altild een doelstelling heeft

die breder ligt dan pure gezondheidsbevordering van de patiënt, namelijk gezond-

heidsbevordering in relatie tot ziin arbeid. Het betekent tevens dat hierbij ook be-

drijfsmatige waarden een rol spelen (een werksituatie kan nu eenmaal nooit uit-

sluitend therapeutisch bedoeld zijrr; op een gegeven moment zal et een voor de

onderneming positieve balans moete fi ziin/ ofltstaan).

Dit betekent dat de bedrijfsarts in de relatie met de curatieve sector niet primair

overname van of steun bij (diagnostiek en) behandeling wil, zoals in de relatie cu-

ratieve eerste li,n - lweede lijn, maar dat hij organisatorisch en inhoudeliik op een

aantal aspecten zou willen stureni eefl zo snel mogeliike aarTvaflg van de behande-

ling na de indicatiestelling, eerr zo groot mogelijke intensiteit van de behandeling

als patiënt verzuimt en juist een qua belasting en intensiteit gedoseerde behande-

ling als patiënt werkt. Inhoudelilk zal de bedrijfsarts, waar verantwoord, de behan-

deiing graag primair gefocust zien op die aspecten die belastbaarheid en functio-

neren het sterkst beÏnvloeden.

De curatieve sector kan voor de bedrijfsarts een dergelijke tweedeliinsfunctie

niet vervullen. Men kan binnen een systeem geen verwachtingen formuleren die

niet stfoken met de doelgerichtheid van dit systeem. Heeft de bedrijfsarts die

verwachting toch dan resulteert dit in de teleurgesteide of gefrustreerde hou-

ding, die bij bedrijfs- en verzekeringsartsen nogal eens wordt aangetroffen ten

opzichte van de curatieve sector.

- Een bedrijfsarts uerwijst een werknemer naLr een RiaSg uoor Sedragsueran-
d.ering omdat hij d.ysfunctioneefi en gedragsproblemen uefioont binnen de

organisatie. De betreffende bedrijfsans beeft de zorg dat deze situatie kan es'

cd.leren en zal leiden tot betzij een ontslaStraiect betzii decompensatie uan

betrokkene nxet mogelii k langdurig ziekteue rz u i m.

De Riagg neemt de betrokken werknemer ecbter niet in behandelíng.
De bedrijfsarts is bogelijk gefrustreerd omdat hii zijn zorq als ïerecht en de

uraagstelling als legitiem bescbouwt.
De bed,rijfsarts onderkent bier niet dat bij redeneert udnuit een eiSen (pre-

uentieue) doelgericbtbeid.
De Riagg uerkt uanuit een andere, curatieue uerantuoordeliikbeid en kan
daarbij tot and.ere prioriteiten komen d,ie uanuit de eigen doelgerichtbeid

euen zeer terecbt en legitiem ziin.

86



- Een cliënt uordt door zijn beclrffiarts naar zijn buisarts uen*ezen met een
onderbouwd, aduies uoor psycbotberapeutiscbe bebancleling met een specxÍie-
ke, op reilntegratie gericb te, uraagstelling;
De buisarts neemt bet aduies ouer ?naar in een aantal gesprekleen uorclt cle
uraagstelling door cliënt en buisafts geberformuleerd waard.oor bet specirte-
ke reïntegratieaspect eruit ualt.
De bedrijfsarts moet accepteren dat, ongeacbt de legitimiteit uan cle arbeitls-
gezondheidskundige uraagstelling, uoor de bebandelaar, uanuit de eigen cu-
ratieue uerantuoordelijkbeid, de uenoacbtingen en toensen uan de cliënt zelf
altiid zullen preualeren omdat deze in d,e curatieue context cle enige is met
uie bij een formele relatie beeft.

- vanuit bet bouenstaande zal het'ook duidelijk zijn dat een bedrijfsarts die
een huisarts of psychotberapeut een uraag om informatie uoorlegt met een
algemeen kara,kter en zoncler context en cloel aan te geuen, of geen of een
zeer uadg antwoord zal krijgen.

In het bovenstaande werd beargumenteerd dat de behanclelende sector cloor de
bedrijfsats niet zonder meer kan worden gebruikt als tweede lijn. Dit impliceert
dat de bedrijfsarts voor specifieke arbeidsgezondheidskundige vraagstellingen op
het gebied van diagnosriek of behandeling in feite een eigen tweede lijn moét
creëren. Deze kan bestaan uit bedrijfsmaatschappelijk werkenden, psychologen
of psychotherapeuten, in dienst van de arbeidsorganisatie, de eigen arbodienst,
of ingehuurd van extern zolang zij maar vanuit een doelgerichtheid opereren die
congruent is met de doel- en vraagstellingen van de bedrijfsarts. samenwerkings-
relaties tussen de bedrijfsarts en een eigen tweedeliln, zijr te verduidelilken aan
de hand van een aantal modellen.
Deze modellen beschriiven weliswaar de samenwerkingsrelatie tussen de curatieve
eerste lijn en tweede lijn - in dit geval de extramuraie geestelijke gezondheidszorg
(GGZ) (De Ridder en Van Lieshour; 19BB; Strathdee en W'illiams; 1986) - maar ziin
naar onze mening ook toepasbaar voor de Arbeid en Gezondheid situatie.

In het liaison-consultatiemodel (Strathdee en §Tilliams, 19g6) speelt de eerste-
lijnsarts (lees hier: de bedrijfsarts) een centrale rol in het onderkennen en behan-
delen van psychische problemen. Het feit dat de eerstelijnsarts in niet alle geval-
len voldoende expertise heeft voor diagnostiek en behandeling wordt ondervan-
gen doordat hij uitgebreide ondersteuning krilgt door tweedeliins (GGZ-)consul_
tatie en andere intensieve samenwerkingsvormen (bijvoorbeel<i intervisie). Zowel
organisatorisch als inhoudelijk is de eerstelijnsarts de centrale figuur: hij is steeds
de eerste contactpersoon voor de patiënt en weegt zelf af of hijzelf behandelt of
dat de patiënt moet worden overgedragen aan de tweecle lijn. Hij kan terugvallen
op inhoudelijke advisering door tweedelijnsbehandelaars. Een tweede moclel is
het uenttijsmodel waarin het inhoudelilk tekort van de eerstelijnsarts op een an-
dere manier wordt 'opgelost' (Strathdee en síilliams, 19g6). In dit model is de
eerstelijnsats in organisatorisch opzicht de centrale figuur (aanmelctingspunt)
maar hij verwijst iedere patiënt biy wie hij enigszins gecompliceerde psychische
problematiek vermoedt door voor diagnostiek en eventuele behandeling. Inhou-
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<lelijk heeft <le eerstelijnsarts hier zijn eersteliinspositie opgegeven. Het derde

model is het GGZ in de eersteliinsmodel. De rol van de eersteliinsafis is hier zo-

wel organisatorisch als inhoudeliik zeer beperkt omdat de gespecialiseerde hulp-

verleners zelf de eersteliinsfunctie overnemen.

In principe kan worclen gekozen voor elk van de drie boven beschreven model-

len; waarbij dit nog per functie kan verschillen (biivoorbeeld: ten aanzren vao

het bedrijfsmaatschappelijk werk, een Gcz-in-de-eerstelijnmodel, met psycholo-

gen het liaison-consultatiemo<lel en met psychotherapeuten een velwijsrelatie)

Éet is goecl dat de bedriifsarts zich hierbii realiseert wat elk van de drie model-

len voor zijn eigeo positie in het systeem betekent.

Kan aan de hand v^o deze modellen ook de relatie van de bedriifsarts met de

curatieve sector worden beschreven? Zoals hierboven werd beargumenteerd, kan

<le beclrijfsarts de curatieve tweede lijn niet zonder meer als tweede lijn voor ar-

beidsgezonclheidskundige doel- en vfaagstellingen gebruiken. Dit geldt met

name voor het verwijsmodel. Dit model impliceert conSruentie in doelstellingen

van de echelons. Een liaison-consultatiemodel is principieel mogelijk. Dit vereist

echter een intensieve relatie met veel investering van beide kanten, waarbij de fi-

nanciering snel een probleem kan vormen. Als deze plaats vindt vanuit de arbo-

dienst of bedriifsvereniging waarvoor de bedrijfsarts werkt of vanuit het bedriif

waarvooÍ de cliënt werkt, dan is er in wezen al sprake van opbouw van een ei-

gen tweede liin.

\íij willen hier bepleiten dat de bedriffsarts een positie van een andere comple-

mentariteit ten opzichte van de curatieve sector inneemt dan een eersteliinsposi-

tie binnen een echelonstructuur. Vanuit een eersteliinspositie richt de bedrijfsarts

zich veelal tot de curatieve tweede liin en 1a^t- da^ffiee voorbij 
^an 

de belang-

rijkste sleutelfiguur in onze gezondheidszotg, de huisarts.

De bedrijfsarts kan zich in veel gevallen informatiever, nadrukkelijker als specia-

list op zijn eigen vakgebied, opstellen. Dit zou onder andere kunnen worden

vormÀegeven door rapportages (over de vorderingen van de reïntegratie bij-

voorbeeld) naar de behandelaar te sturen (zoals de NWG-commissie ziektever-

zuim in 1990 heeft voorgesteld). Deze informatie moet zich niet alleen richten

op de tweedelijnsbehandelaat maar iuist ook op de huisarts als coördinerend

sleutelfiguur in de curatieve gezondheidszorg.
De bedrijlsarts profileert zich daarmee als een vakspecialist op een wlize die zo-

wel aan het invoegen in het systeem als aan sturing binnen het systeem bij-

draagt.
Ook kan de bedrijfsarts informatie aan het gezondheidszorgsysteem ontlenen

die versterkend v/erkt op het werksysteem.

- wanneer de beclriifsafis d.an de buisarts of tueedeliinsbebandelaar kan dui-
delijk maken dat bij een gedoseerd reïntegratietraiect kdn beuerkstelligen

dat bijdraagt a.dn bet berstel uan bet sociaal functioneren uan de patiënt en
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dus ook uan de patiënt zelf, zal een bebandelaar rlaaraan cloorgaans willen
meewerken.

- En als de bedrijfsa?Ís een tberapeut een biidrage uraagt in het.formuleren
uan de randuoonuaarden uaaraan zo'n reirntegratie moet uokloen, kan men
bet 'mantelzorgsysteem' uersterken met informatie uanuit bet professionele
zorgq)steem'.

- Daarnaast kan de bedriifsarts informatie uerstrekken die de buisarts of tbe-
rapeut in zijn eigen doelstelling kan uersterken: de bedijfsarts kan een
waardeuolle bron zijn uan betero-anamnestiscbe informatie; boe functio-
neert de cliënt in de werksituatie of boe functioneerde bij uoor bij decompen-
seerde; dit kan uellicbt de efÍectiuitefi uan cle tberapie uerbogen.
soms kan alleen al bet gegeuen dat een cliënt - langdurig - uerzuimt, en uat
claaruan de consequenties kunnen zijn, uoor een bebandelaar een eye-ope-
ner zijn.

- Ten slotte kan de bedrijfsarts releuante informatie uerstrekken ouer bet uerk,
de belasïing die bet meebrengt en bet uerksysteem. In ueel geuallen heeft
werk niet alleen 'labor' - belastencle, berstelbelemmerende - àrpn"tn, *oo,
ook een 'opus' component - zingeuende en structuuruerlenende, gezc_tnd-
b eids beuorderende aspe cten.

Dat men ook in het gezondheidszorgsysteem niet alleen oog moet hebben voor
het strategisch maar ook voor het tactisch opereren en ieder contact - ook een
simpel telefoontje - even moet voorbereiden, kunnen we illustreren aan een te-
lefonisch contact dat de bedrijfsarts van de heer Duprée had met zijn huisarts:
Na de confrontatie mer het werksysteem in de sociaal Medisch Team-bespreking
lijkt het de bedrijfsarts verstandig met de huisarts van Duprée te ovedeggen oÀ
het 'medisch fronr' gesloren re houden. Hij belt en krijgt de huisarts aan de lijn.

BA: "collega, ik zou graag met u oueileggen ouer d.e heer Duprée als bet scbikt.
Ik maak me zorgen om bem. Hij lijkt een d.epressief beeld te ontu)ikkelen.
Het lijkt mij belangrijk dat bij een minimum. aan structuur beboudt; ik
beb bem dan ook geaduiseerd een aantal uren per d.ag naar zijn werk te
gaan. Dat roept daar weliswaar udt ueerstancl op maar uolleclig ueflies
aan structuur kan mijns inziens bet beeld nog uerergeren.,'

ÍrA: "Ik uraag me af of bet een depressie is. Het lijkt me meer een surtnenage-
reactie, misscbien ruet wat depressieue kenmerken. Hij beeft me bet één en
ander uertelt ouer een nieuute cbef d.ie nogal tekeer lijkt ïe gaan op de af_
deling. of bet nu zo uerstandig is bem daar in dit staclium mee te bliiuón
confronteren.... Misscbien moet bij juist euen afstand nemen, zeker ais bij
ook nog eens niet welkom is.',

BA: "Maar bet stntctuuruerlies..."
HA: "Nou ja, bet is een actieue man, bij kan goed worden gemotiueerd thuis

wat dingen op te pakleen en tlaar structuur aan te ontlenen.,'

In deze dialoog zien we een symmetrie waarbij weliswaar geen escalatie op-
treedt maar waarbij de bedrijfsarts zijn doelstelling voor het gesprek niet weet te
bereiken.
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'§/at gaat er fout? De bedrijfsarts begint met een actie die sturend en defensief is'

Hij tíkt zich nog onvoldoende te hebben losgemaakt van de interactie met M in

het sociaal Meclisch Team. Daarbij geeft hij ook informatie die in deze interactie

met de huisarts in dit stadium minder relevant is voor zijn doelstelling en in de

reactie van de huisarts zelfs tegen hem gebruikt wordt (de informatie met be-

trekking tot de weerstand op de afdeling).

Bovendien hou<lt de be<lrijfiarts er weinig rekening mee dat ook de huisarts de

heer Duprée aanvankelijk volledige rust heeft geadviseerd. ln ziin - symmetri-

sche - reàctie op de opening van de bedrijfsarts stelt de huisarts zich in alle op-

zichten t"g..ro,r.. hem op. Deze sputtert nog wat met wat hii als voornaamste

argument Iteschouwd - structuur - tÍ7aaf ook clit wordt door de huisarts tetziide

geschoven.

strategisch gezien ha<l de bedrijfsarts vooraf moeten overwegen wat nu precies

ziln dóelsteiling was: informatie uit het werksysteem 'filteren' naar het gezond-

heidszorgsysteem, in dit geval de huisarts, en daarmee te trachten deze te stu-

ren: 'de Éedrijfsarts in de tweede liin'; of informatie' uit het gezondheidszorgsys-

teem verwerven die (cle eigen positie binnen) het s/erksysteem kan versterken

of sturen.

In beide gevallen moet cle bedrijfsarts zich bewust ziin dat hii moet formuleren

in termen van doelgerichtheid van de huisarts; niet de doelgerichtheid van het

werksysteem.
Vas de doelstelling van de interactie de huisarts te informeren dan was een an-

der communicatiemedium waarschiinliik - afhankelijk van de eventueel bestaan-

de relatie - beter geweest: een kort briefie met expliciete vermelding van het doel

(Ter Uwer informatie...) en verder ongeveer de inhoud van opening van de be-

drijfsarts voorzien van de toevoeging: "uiteraard altiid gaarne tot ovefleg bereid"

ook dit is een sturende actie maar met een andere betrekkingswaarde: de huis-

aÍts zal zich geïnformeercl voelen - wat past binnen de rol van de bedriifsarts als

rweedelijnsfgnctionaris - en niet gemobiliseerd: betrokken bii of getrokken in een

systeem met een andere doelgerichtheid.
lwas de doelstelling om informatie aan het gezondheidszorgsysteem te ontlenen

dan moet de opening niet-sturend ziin efi moet de context worden geschilderd

van waaruit de vraag wordt gesteld. Is de doelstelling een mobiliserende dan zal

de bedriifsarts dit expliciteren en met voldoende informatie uit het werksysteem

toelichten. Met een dergelijke interactie moet de bedriifsarts fiaat onze mening ui-

terst teÍughoudend zilq het kan de systeemrelaties (ook voor de 'beroepsgroep')

flink onder druk zetten.

Een opening die het midden houdt tussen 'informeren' en 'mobiliseren' zou

kunnen luiden:

"collega, ik maak mij zorgen o?n ur/ patiënt Duprée en ik beb de beboefte die

zorg àet u te d.elen. Duprée d.reigt uermalen te worden door de ontwikkelingen

op;ijn afdeting. Daarnaast ziin er wat aanwiizingen uoor een zicb ontwikke-

bnde depressie. om een aantal red.enen, onder andere uanueSe de situatie op
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zijn afdeling en met name cle relatie met zijn cbef, maar ook gezien zijn karak-
terstructuur, lijkt bet me uoor bem extra bedreigend, misscbien wel krenkend, als
bij uolledig tbuis komt te zitten. Hij zou zicb weggestuurd kunnen uoelen. Ik heb
bem dan ook geaduiseerd enigermate bij bet werk betrokken te blijuen. Ik wil uw
oordeel als bebandelend buisarts daar echter graag in betrekken."

In alle opties blijft de kennelijk zwakke argumentatie van de bedrijfsarts (zowel
voor zijn diagnose als voor zijn beleid) een handicap. De hoofdstukken van deel
II in dit boek zijn bedoeld de bedrijfsarts op die aspecten te versrerken.

4.7 Cooching en cose-monogement

Als de bedrijfsarts eenmaal goed is ingebed in het systeem, kan de rol van advi-
seur in voorkomende gevallen worden uitgebreid tot de rol van coach. Deze rol
gaat verder dan die van adviseur doordat wordt geholpen bij de uirwerking of
implementatie van de adviezen. Deze rol kan zich richten op de individuele me-
dewerker s/anneer bijvoorbeeld een geadviseerd gesprek met een chef of be-
handelend specialist wordt voorbereid of uitgespeeld. De rol kan zich ook rich-
ten op de manager.

De heer B. is JO jaar; getrouwd en beeft twee kinderen. Hij is boekhouder op een
kleine financiële afdeling t)an een groot tecbniscb bedrijf. Hij beeft een MAVO-
opleiding en tijdens zijn administratieue loopbaan heeft bij met goed geuolg een
boekhoud,opleiding doorlopen. Sinds twee jaar taerkt bij nu als boekbouder.
De beer B. beeft een afspraak uoor het spreekuur gemaakt op aduies uctn zijn
cbef. Deze heeft cle d.ag teuoren contact opgenomen met de bedrijfsarts naítr a.a.n-
leiding uan een gesprek meï B. Deze beeff daarin aangegeuen uaak bet geuoel te
bebben bet uak uan boekboud.er niet goed genoeg te bebeersen; dit roept grote
spítnningen bij bem op die zicb uiten in allerlei licbamelijke klacbten. De cbef
beeft benadntkt dat bij ouer bet functioneren uan B. geen klacbten beeft, B.
werkt goed. Naar zijn mening is B. uat oueruermoeid en beeft bij een korte 'time-
out' nodig. Hij beeft B. geaduiseerd zich ziek te melden.

In het spreekuurgesprek beuestigt d,e beer B. in grote lijnen bet uerbaal uan zijn
cbef: bij twtifeh of bij bet werk uel aankan. Deze onzekerbeid uit zicb in span-
ningsklacbten, bj4teruentilatieklacbten en maag/dartnstoornissen; ook is bij uaak
extreern moe. B. geeft aan dat "bet ook in cíe familie zit". Zijn moeder en zus
zijn ook uat angstig uan aard.. Zijn moeder is ooit kortdurend onder bebande-
ling uan een psycbiater geueest. B. is de enige uit bet gezin uan uijf kinderen die
na de lagere scbool beeft doorgeleerd.

De spanningen treden uooral op bij nieuwe, nog wat onouerzicbtelijk opd.racb-
ten. De bedrtjfsarts uraagt, op gedragsniueau, uit boe B. een nieuwe opdracht
aanpakt: "Bescbrijft u eens uat u doet als u zo'n opdracbt krijgt", "Hoe begint
u?", "Welk materiaal m.oet u erbij nemen?".
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Al snel blijkt dat B. met name moeite beeft stntctuur aan te brengen in een Srote
nieuwe opclracht. Dit roept spanning op orrtd.ctt bij niet weet of bij op tiid klaar
zal zijn. And.ere taken die er nog liggen of erbii komen kunnen daardoor niet
worden ingepland. Tot nu toe is bij er uiteindelijk steeds tocb in geslaagd een in-
gang op bet materiaal te krijgen; ueruolgens werkt bii dan aan een stuk door tot

bij uoor zicbzelf de zekerbeicí heeft dat bij de opdracbt op tiid af krijgt. Hij is dan
d.e uitputting nabij. Tijclens bet beschrijuen uan deze gang uan zaken wordt B.

licbt emotioneel. Hij zegt zo niet uerder te willen. Lieuer Saat bii naar een andere

functie, ook als d.ie minder betaalt.
B. geeft aan nooit bulp geuraagd te bebben omdat bij niet beï idee beeft dat ie-

mand bem kan belpen, "zo zit ik nu eenm.aal in elkaar". Hii uoegt eraan toe, 8e-
zien cle eruaringen met ziin moeder, niet naar een psycbiater te willen.
De bedrijfsarÍs uindt bier een aangrijpingspunt om ziin uisie ueer te geuen: daï
B.'s persoonlijkbeid.sstructuur misschien een rol speelt maar dat bii bet probleem

toch uooral ziet als een gedragsproblee?n. De klachten wofielen in de manier
uaarop B. te uerk gaat, de dingen aanpakt, moeite beeft met structureren uan

zijn werk. De bedrijfsans geeft aan dat dit urijwel altijd goed. op te lossen is. Be-

geleiding is daarbij wel nodig maar dit boeft niet noodzakelijk begeleiding door
een psycboloog of psychiater te zijn. Misscbien dat met begeleiding uan de eigen

cbef bet probleem al uoor een groot deel kan worden opgelost'

De beclrijfsarts kan de beer B. met deze uitleg motiueren bieruoor hulp bii ziin
chef te uragen. Zij maken een afspraak om het gesprek tussen B. en ziin cbef uoor

te bereiden.

Coachingsvragen bij een dergelijk gesprek kunnen zijn:
§lanneer gaat u dit probleem met uw chef bespreken; waaÍ gaat u dit doen
(thuis, op het werk, op zrin kamer, op uw kamer enzovoort); hoe bereidt u het

gesprek voor; wat wilt u vertellen (eventueel wat niet); hoe omschriift u het pro-
bleem; enzovoort.

Het coachen kan zich ook op de chef richten. Met hem kan worden doorgeno-

men hoe hij in het vervolg, als hii een grote opdracht aan B. geeft, daarbij ook
structuur aangeeft: welke gegevensbestanden moeten worden geraadpleegd;

welke contacten moeten worden gelegd; hoe kan B. het beste beginnen; hoe-

veel tijd schat de chef in dat de opdracht zal kosten en in welke situaties kan B.

om hulp of ondersteuning vragen?

In bet geual uan de beer B. werd zouel met B. zelf als de cbef een coacbingsge-

sprek geuoerd.. Afgesproken werd, dat in de sociaal-mediscbe teambesprekingen
de resulïaten zouden worden geëualueerd. Met de beer B. bield de bedrffiarts re-

gelmatig contact door spreekuurafspraken. Al snel wa.ren positieue geuolgen

zicbtbaar. Door de stractuur die bij elke (grctte) opdracbt door de chef werd. gege-

uen, deden de problemen die B. in de afgelopen truee jaar had eruaren, zicb niet
meer uoor. Het bleek cle cbef booguit 15 tot 20 minuten per (grote) opdracht te

kosten, nog geen uur per maand. Al snel bleken zii de opzet uan bun besprekin-
gen te kunnen wijzigen: B. kreeg de opdracht en besteedde ueruolgens enige tijd
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aan bet zelÍ structureren en het maken uan een tijdsplanning. Ak bii daarmee
klaar was sprak bij dit door met zijn chef. In deze constructie groeicle B. in kofie
ïijd naar een situatie waarin de struclurerende inbreng uan de cbef niet meer
nodig was. Op B.'s uerzoek bielden ze de gesprekken nog wel enige tiid aan.

Aard.ig uas dat zowel B. als de cbef aangauen het geleerde ook buiten bun rela-
tie te leunnen toepassen. B. maakte uoor een uerbouwing, die hij al jaren uoor
zich bad uitgescbouen, een werkplan compleet n'Let een tijdsplanning en een fi'
nanciële planning. De chef gaf aan nieuue medewerkers op zijn afdeling een

zelfde structurerende begeleiding als aan B.

Problemen op gedragsniveau lenen zich uitstekend voor coaching op de werk-
plek. Deze categorie problemen wordt echter vaak niet als zodanig herkend. De
focus wordt vaak gericht op de persoonlijkheidsstructuur of de persoonskenmer-
ken van de persoon met klachten.
Ook problemen op het vlak van de communicatie kunnen zich goed lenen voor
coaching. Communicatieve problemen - bijvoorbeeld een symmetrische esculatie
zoals die zich voltrok tussen manager en bedrijfsarts in het in paragraaf 4.3 be-
schreven voorbeeld - kunnen op elke plek in de organisatie voorkomen. Bii es-

calaties tussen chef en medewerker wordt de medewerker vaak als lastig of on-
handelbaar bestempeld. De bedrijfsarts wordt er in veel gevallen mee gecon-
fronteerd doordat de medewerker - soms als onderdeel van de communicatieve
escalatie - gaat verzuimen. Uitleg over de aspecten van communicatie (inhouds-
en betrekkingsaspect) en de opdracht aan partijen om over hun communicatie
te communiceren (metacommunicatie) kan de spiraal in veel gevallen doorbre-
ken.

In deze paragraaf is tot nu toe alleen een coachingsrelatie beschreven van de

bedrijfsarts naar de medewerker en naaÍ de chef. Ín paragraaf 4.6 en hoofdstuk
1 is een actieve, adviserende rol bepleit naar de behandelende sector. Een der-
gelijke interactie heeft meer het karakter van case-management dan van een
coachingsrelatie. Onder case-management verstaan we de activiteiten die de be-
drijfsarts verricht om de diverse aspecten yan zorg op elkaar af te stemmen en
waar mogelijk te integreren in de reïntegratie. Een belangrijk accent dat de be-
drijfsarts hierbij kan aanbrengen, is de tijdsoriëntatie. Behandelaars hebben bij
hun behandelplan lang niet altijd een expliciete tijdslijn. De bedrijfsarts weet uit
ervaring welke cruciale rol de tijd speelt bij de reïntegratie en meer in het alge-

meen de sociale revalidatie.

Als in bovenstaande casus het probleem van B. was gedefinieerd vanuit ziin per-
soonlijkheidsstructuur - waarwoor-het klachtenpatroon en de voorgeschiedenis
zeker aanknopingspunten bood - was B. wellicht een langdurige begeleiding
door een professionele hulpverlener ingegaan. Het risico bestaat dan dat het
werkprobleem pas in een laat stadium of helemaal niet wordt opgelost.
De bedrijfsarts zal in een dergelijk geval willen bepleiten de focus van de be-
handeling niet uitsluitend op het verleden te richten maar juist ook het actuele
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gpdragpp.rsbleem prlori-leit te gev€nr Atp de aetuele problemen niet w,orden op-
gelost, trJijven ze een bron van klachten dle zowel de reïntegratie als het herstel
bemoeilijken. De beste basis om de dieper verankerde problematiek aan te vat-
ten, is in de meeste gevallen een volwaardig sociaal functioneren (zie ook (2b)
paragraaÍ 7.4.2).
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5 COMMUNICATIE
BIJ ALLOCHTONE CLIENTEN
A. Eppink

In hoofdstuk 4 werd hesproken dat de tredriif§.,of verzekeringsafts aaÍr
yoorsraarden moet hebben voldaan voordat: hij, t<rl ,interventies i kan
overgaan en dat hij deze strategisch en raciisch doordaeht moer uifÍoe-
ren. Dit hoofdsfuk laat zien hoe met name in ccrnmunica,tieve'rin deze
voorwaarden een extra punt van aandacht worden zodra het om al-
lochtone cliënten gaat.

Commsnicatieproblenren kun$eí zich,.voordoen .eowe1, door, de pqe.
sentatie van klachten (communicatief: klagend vragen) als in het over-
brengen van boodschappen. Niet raalverschilten zijn het grootste srrui-
kelblok. maar verschillen in gebruik van (taal)codes. Daarmee is de
pr<lLilemariÉk nier specifiek voor alloehrone,.cliëÀtén. Y.ersehii in Co"des
kan ook bestaan bij autochtone cliënten met een andere subculturele
achtergrond dan de bedriifsarts. Uitgangspunt in dit hoofdsruk is dar
cultuur(verschillen) worden beschouwd,als (Íerschil in) rckrenrieka -
der(sJ, Cultuuraspecten en het (transculture-1s) cotrynunicatieprcces
worden besproken. Vervolgens worden de fasen behandeld dte de be-
drijÍsar"ts moet doorlopen bii het plegen van interventies. ln paragraaf
5.5 wardt:aandacàt b9síeed aan de culturelé ttleuring,van klachteí en
symptomen, uitgewerkt voor depressies en psychotische stoornissen.

5.1 Inleiding

Uit een analyse van buitenlands onderzoek met betrekking tot de relatie tussen
migratie en gezondheid (Eppink, 1987) kuram naar voren dat er geen directe sa-
menhang aanwijsbaar is tussen slechte gezondheid en migratie. De eventuele
slechte gezondheidstoestand van allochtonen, in vergelijking met die van de au-
tochtone populatie, is veelal terug te voeren op andere factoren, zoals slechte
woonomstandigheden, Iage scholing en slechte arbeid(somstandigheden) of
werkloosheid. Kortom de lage sociaal-economische positie van migranten. Als
bijkomende factoren, zo blijkt na analyse van de onderzoeken, kunnen worden
genoemd: het dikwijls gebrekkige sociale netwerk van allochtonen en communi-
catiestoornissen door taal- en culturele codes. Deze laatste kunnen ook een be-
langrijke rol spelen in de relatie arts-cliënt.
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Relotie-opbouw
Zowel voor diagnostiek en beoordeling als voor sturende interventies en verwij-
zing, is het belangrijk dat bedrijfs- en verzekeringsartsen een relatie met de

cliënt opbouwen. Uit onderzoek bij huisartsen (Eppink en Mouthaao, 1992)

bleek dat als de arts voor deze relatie-opbouw de moeite neemt en voorvr'aar-

den creëert (vooral door meer spreekuurtijd in te ruimen), deze moeite wordt
beloond: de relatie arts-cliënt verbetert en de klachten van de cliënt worden be-
grijpelijk. De diagnose is in een eerder stadium te stellen en de geÏnvesteerde

tijd wordt ruimschoots terugverdiend doordat cliënten minder een beroep doen

op de arts. Slaagt de aÍts er niet in een relatie met cliënt op te bouwen, dan zal

hij daarvoor de prijs moeten betalen van wederzijds onbegrip en frustraties, po-
tentiële conflicten en het niet bereiken van doelen. De cliënt betaalt vaak een

nog hogere prijs van niet begrepen en niet geholpen of onjuist beoordeeld te

v/orden.

Inadequate verwijzingen, onderzoeken voor beoordeling en behandeling kun-
nen bij de cliënt dikwiils de indruk wekken dat 'de artsen' 'het ook niet weten'.
Dit versterkt het vermoeden van de cliënt dat het is gedaan met ziin gezondheid

en dar hij nooir meer de oude zal worden. zo bli)ft hij in het (medisch) circuit,
waar hrj aanvankeliik niet op zijn plaats was, maar inmiddels, 1eziefi de depres-

sieve ontwikkeling die is ontstaan, wel.

5.2 Cultuurospecten

Culturele [ilters
Om een juiste inschatting van de reïntegratiekansen van de cliënt te kunnen ma-

ken, is het van belang dat de bedrijfsarts (op z'n minst globaal) op de hoogte is
van de culturele en sociale achtergronden vao ziin cliënt, en dat hii op een ge-

schikte wijze met de cliënt kan communiceren.

In de relatie met allochtone cliënten spelen behalve de gangbare communicatie-
aspecten, ook culturele filters een belangriike rol. Elk gedrag is aangeleerd in
een culturele context. Zonder erover te hoeven nadenken, kunnen we het ge-

drag van iemand met dezelfde achtergrond als wijzelf in de regel adequaat inter-
preteren. Zodra de ander echter een (culturele) achtergrond heeft die van de

onze verschilt, moeten s/e voorzichtig zlin. Als gedrag is gerelateerd aan ie-
mands culturele context, zegÍ het op zichzelf niet zoveel over de emoties die ie-
mand doormaakt en kunnen we dat gedrag lang niet altijd interpreteren binnen
de normen .vafi onze eigen culturele context.

Dit geldt niet alleen voor non-verbaal gedrag en non-verbale communicatie
maar ook voor verbaal gedrag en verbaie communicatie.

Een keuringsarts bij defensie merkte tijdens een training (culturele communicatie
voor artsen) nogal verontwaardigd op: "Waarom kunnen ze (doelend op Suri-
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naamse dienstplichtigen) niet gewoon antwoord geven op je vraag, ze verstaafl
toch gewoon Nederlands?" en hij gaf een voorbeeld hoe zelfs het antwoord op
een'eenvoudige'vraag als'hoe heb je je been gebroken?'zeeën van tiid kostte.
Deze arts werd gefrustreerd, omdat hij door de (klachten)presentatie van cliënt
zich niet serieus genomen voelde. Dat is bedreigend.

Om een vlot antwoord op een yraag Íe kunnen geven, moet men echter niet al-
leen de taal van de ander spreken, maar ook zi1'n referentiekader kennen, waar-
uit de vraag wordt gesteld. Daarbil is niet alleen de inhoud maar ook het relatio-
nele aspect van de communicatie van belang ('§?ie is die ander, wat wil die an-
der, wat moet en wat doet hii met mijn antwoord?'). (Zie in dit verband ook de
bespreking over inhouds- en betrekkingsaspect van de communicatie in para-
graaf 4.3.)
Anders gezegd, het betrekkingsaspect drukt iemands verwachtingen uit ten aan-
zien van de rol en positie van de arts. Naarmate de rol van afis en cliënt ten op-
zichte van elkaar onduidelijker is, wordt de kans op wederzildse irritatie, frustra-
tie en communicatieve escalatie groter. De on(be)handelbare cliënt is dikwiils
het ongewilde gevolg van een mislukte communicatie. tsedrijfs- en verzekerings-
artsen moeten zich realiseren dat betrekkingsaspecten voor een belangrijk deel
door de culturele (of sociale) achtergrond worden bepaald.

\Vat is die 'culturele achtergrond'? Is dat een vaststaand gegeven, iets dat als het
ware kan worden opgezocht in een encyclopedie? §ras het Ír7aar zo eenvoudig,
dan konden we gemakkelijk een vertaalslag maken.

Cultuur ols referentiekoder
Iemands (culturele) achtergrond moet veeleer worden gezien als een referentie-
kader waarin hi1 de verschijnselen en gebeurtenissen in zichzelf en om zich
heen interpreteert. Referentiekaders veranderen in de loop van iemands leven.
'De cultuur' van allochtonen wordt niet alleen bepaald door de 'thuiscultuur'
(normen, waarden en referentiekaders), maar ook door de eruaringen in het mi-
gratieland, de sociale positie en toekomstperspectieven. 'De allochtone cliënt'
bestaat daarom niet. 'W'ie die ander is, wat de klachten of problemen zijn, kun-

ï."ï*" 
slechts achterkomen door een professionele relatie mer cliënt op te bou-

'Cultuur' (vooral cultuurverschillen) wordt hier gebruikt in de zrn van referentie-
kaders, die gevormd zijn door ervaringen die iemands 'ki1k op de werkelilkheid'
bepalen.

Migrotie en culiurele verqndering: de cultuur vqn de migront
De migrant krijgt te maken met nieuwe realiteiten en zlin referentiekaders en
codes zullen veranderen, al zal dat niet onmiddellijk en erg snel gaan.

Naast het feit dat de economische en sociale 'struggle for life' in de nieuwe om-
geving steeds een enorme dnrk met zich meebrengt, kunnen deze conflicteren-
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de normen en waarden stress veroorzaken. Hierop moet door de migrant een
antwoord worden gevonden. Dit kan gebeuren op drie manieren:

3.

Via ontkenning van de nieuwe omgeving door een min of meer gekozen
isolement, en idealisering van de oude waarden. Bij deze mensen zullen wii
aangeleerd vermijdingsgedrag herkennen dat zichzelf voortdurend versterkt.
Het is lang niet altijd zo dat dit ontstaat bij de zogenoemde 'traditionele'.
Het zijn vaak eerder mensen die veelvuldig contact met Nederlanders heb-
ben doch daarin zijn teleurgesteld. Dit komt ondermeer veel voor bij echt-
genoten in cultureel-gemengde huwelilken of bij vaders die van hun kinde-
Íen zagefl dat deze zich snel aanpasten aan de Nederlandse samenleving, en
die als angstige reactie daarop strengere maatstaven gingen stellen.

Het negeren van de oude thuiscultuur met de eigen wortels, en idealise-
ring van het gastland. 'We zien dit nogal eens bij intellectuelen.

Een zekere verzoening van beide sets van noÍmen en waarden. Deze op-
lossing is echter voor één individu, voor één familie moeilijk te bereiken.

De keten van conflicten, die in situaties van elke dag kunnen ontstaan bii we-
derzijdse misinterpretaties en communicatieprohlemen tussen de migrant en zijn
meestal Nederlandse omgeving, veroorzaakt vaak kettingreacties: eerst vermij-
ding, daaropvolgend paranoïde reacties, opgekropte agressie, depressie, somati-
sche reacties enzovoort. De meeste migranten uit niet-geïndustrialiseerde regio's
zijn groepsgeoriënteerd en gaan bijgevolg sociale controle en 'social support'
missen; nieuwe sociale contacten met Nederlanders geven op den duur niet de
gewenste voldoening. Hun interpretatie van de Nederlandse omgeving is voor
een groot deel inadequaat, hetgeen vanzelfsprekend is omda't" zii door hun eco-
nomische positie en hun gebrek aan scholing niet in voldoende situaties terecht-
komen om hun interpretatie te toetsen. Ze zijn uitgesloten van heel veel norma-
le situaties door economische status, door taalproblemen, maar ook door cultu-
rele elementen als schaamtegedrag en door gebrek aan sociale vaardigheden die
in een geïndustrialiseerde samenleving noodzakelijk ziin, zodat hun vaak de no-
dige weerbaarheid ontbreekt daar te komen waarop ze recht hebben.
Dit geldt met name voor de ouderen. Voor de kinderen en kindskinderen van
migranten ligt de eventuele nadruk op de 'thuiscultuur' (soms genoemd 'culture-
le' of 'eigen' identiteit) anders. Al is het niet altijd zoals men misschien verwacht,
dat die thuiscultuur geheel zou verdwijnen. In plaats van dat de nadruk op de
eigen origine vermindefi, zien we dikwijls juist in de volgende generaties een
versterking eran, vanuit de behoefte zich af te zetten tegen de samenleving die
niets voor henzelf en hun ouders heeft gedaan. De vraag naar erkenning van de
eigen 'cultuur' en de eigen identiteit, is een vraag ÍtaaÍ erkenning van iemands
gevoel van eigenwaarde.

Migranten kunnen vaak geen keuzes maken, omdat zlj een'overall picture' op
onze samenleving missen. Ze hebben geen kennis kunnen maken met voldoen-
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de alternatieven om te kunnen kiezen, ze hebben geen voldoende leersituaties
gehad waaraan zij een adequate manier van zelflrandhaving hebben kunnen
ontlenen. Zowel ouderen als jongeren hebben onvoldoende scholing gehad in
de Nederlandse samenleving, ofwel omdat ze op latere leeftild hier zijn geko-
men, ofwel omdat de Nederlandse scholen niet blijken aan re sluiten bij hun in-
tellectuele capaciteiten, hun vaardigheden en leefwereld.
lWe zien dat zowel gedwongen integratie als isolement, in het dagelijks leven,
op school, in het werk, een psychische druk kan geven, waardoor kansen wor-
den geblokkeerd.

5.3 Het communicotieproces

5.3.,l Problemen in tronsculturele communicotie
Problemen in transculturele communicatie in de gezondheidszorg worden vol-
gens Bennegadi (1987) gekenmerkt door twee aspecten:

- De frustratie van de cliënt die zijn lijden vans/ege een (taal)barrière niet
duideliik kan maken.

- De frustratie van de hulpverlener vanwege zijn onmacht die zorg te verle-
nen s/aartoe hij krachtens ziln professie in staat is.

Putsch (1,987) merkt op dat cliënten die de taal van de arts niet blijken te spre-
ken vaak het etiket 'onvolledige gegevens' in hun medisch dossier krijgen (bi1-

voorbeeld bij de anamnese). Maar dit is eerder een weerspiegeling van hun ge-
brek aan vertrouwdheid met de (westerse) medische wetenschap en daarbij be-
horende communicatiesystemen (zoals het anamnese- of intakegesprek), dan
van hun onvermogen om vragen te kunnen beantwoorden en te stellen. Er zrjn
ook andere redenen waarom het voor cliënten moeiliik is bepaalde vragen te
beantwoorden. Bijvoorbeeld: 'Hoelang heeft u pijn daar?' is moeilijk voor ie-
mand aan te geven die niet of nauwelijks gewend is zijn leven in te delen in
precieze tijdseenheden. Putsch maakt in voorbeelden duidelijk dat dergelijke
problemen niet altijd door tolken (of 'cultuurvertalers') kunnen worden opge-
lost. Uit door hen geciteerd onderzoek over het gebruik van tolken in de medi-
sche praktijk (bijvoorbeeld Launer, 1978; Marcos, 197» komt naar voren dat bil
de vertolking dikwijls belangrijke omissies voorkomen. Volgens Putsch vormen
tolken een derde element in het communicatieproces, waarvan elk element aan
menselijk falen onderhevig is. Een vaste relatie met de tolk kan problemen ver-
minderen. Een extra probleem is de vertaling van medische termen die bii cliën-
ten niet bekend of vertrouwd zijn. (Bijvoorbeeld: allergisch, antibiotica, bacterie,
depressie, angst en opwinding.) Ook de arts die zonder tolk werkt, wordt met
dit soort communicatieproblemen geconfronteerd. Dit soort problemen speelt
volgens Putsch des te meer een rol op het gebied van psychosociale problemen
(denk aan de begrippen eer en schande, bijvoorbeeld in het familiale domein,
maar ook aan schijnbaar eenvoudige vragen zoals: "Wat denkt u zelf van ...?"
waar de cliënt juist verwacht dat de hulpverlener zijn opinie geeft.)
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5.3.2 Specifieke volkuilen bij de communicotie

In deze paragraat wordt een aantal valkuilen bij de communicatie benoemd en
worden tips gegeven om deze te omzeilen.

De verbool ingestelde bedriifsorts versus de (semi-)onolfobete cliënt
De arts legt meestal een grote nadruk op verbalisering (het verwoorden van
problemen) voordat hij tot beoordeling of begeleiding overgaat of meent te kun-
nen overgaan. Hii doet hierdoor vaak de cliënt geweld aan die in verlegenheid
wordt gebracht, sterke schaamte voelt, en angst heeft gezichtsverlies te lijden
(eer en schande).
De hulpverlener gaat voorbij aao de meestal gebrekkige opleiding van de cliënt
en het lagere abstractieniveau. Hij verwacht zelfiozicht waartoe de cliënt niet in
staat is, of waaraan de cliënt zichzelf niet bloot wil geven. Het openlijk bespre-
ken, in plaats van inkleden van fouten, problemen, negatief beoordeelde onder-
werpen - kortom van ongeveer alles wat veel hulpverleners zo relevant vinden

- ontneemt de c1iënt elke grond van vertrouwen in de hulpverlener.
Het vraaggesprek is vol voetangels en klemmen omdat hulpvedener en cliënt ie-
der uitgaan van een eigen referentiekader. De cliënt beantwoordt de vragen niet
altifd op inhoudsniveau, maar op betrekkingsniveau. Zowel ouderen als jonge-
ren beschrijven hun situatie door middel van 'parabels', belevingen die zij niet
letterlijk zelf zo hebben gehad maar die zij uit hun omgeving kennen en die de
kern van hun probleem weergeven. Bijvoorbeeld: "Mijn collega's discrimineren
mij", geeft als kern aan moeilijkheden tussen deze cliënt en zijn collega's, maar
hoeft niet altijd letterlijk te worden geïnterpreteerd.

De letterlijk, inhoudelijk bedoelde vraag: "Hebt u het begrepenT", kan (op be-
trekkingsniveau) door cliënt worden opgevat als een impliciete boodschap: "U
bent dom", maar ook als: "De arts is niet zeker van zijn uitleg".

Als slot van deze subparagraaf een opmerking over het gebruik van 'ja' of 'nee'.
Opnieuw is het betrekkingsniveau van belang. Kennelijk voor de hand liggende
communicatiecodes kunnen evenwel tot misverstanden leiden. Het (ant)woord
'ia' van cliënt kan schijnbaar duideliik zijn, maar het kan in de ogen van cliënt
(op betrekkingsniveau) verschillende betekenissen aannemen. Zo kan'ja' soms
betekenen: Ik ben beleefd, u bent mijn meerdere, dus zeg ik 'ja'. Het simpele
woordje 'ja' kan op betrekkingsniveau verschillende dimensies krijgen, bijvoor-
beeld: 'Ja, ik heb u gehoord; ia, ik heb u begrepen; ja, ik ben het met u eens;
ja, ik voer uit s/at u zegt." Ditzelfde geldt voor 'nee'. Nee betekent soms: "Met u
heb ik niets te maken; voor u hoef ik geen respect te hebben". Denk hieraan,
ook bij het maken van 'afspraken'.

lndividu-gerichte bedrilfsorts en groepsgerichte cliënt
De bedrijfsarts krijgt een cliënt te zien en ziet deze (terecht) als individu. Dit in-
dividu maakt evenwel deel uit van ziin eigen systeem. Veel allochtonen ziin juist
aangewezen op hun eigen groep. De cliënt kan niet los worden gezien van zlin
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omgeving, los van wat hij heeft geleerd, los van de banden die hi1 heeft met het
thuisland en landgenoten in Nederland.
Veei hulpverleners doorzien niet de schijnaanpassing van hun cliënt. Anderen
verkijken zich op het feit dat de 'groep' feiteliik weliswaar veel van de betekenis
heeft verloren die deze in het herkomstland had, maar in de psychische oriënta-
tie van de cliënt blijft bestaan. Ze verwachten daardoor te veel eigen individuele
verantwoordelijkheid waaraan de cliënt niet kan voldoen. Omdat hij vooral in
de kaders waar hij gemeenschappelijk verkeert (met name door familieleden
enlof ouderen) verantwoordelijk heeft leren functioneren.
De te grote nadruk op verantwoordelijkheid, motivatie, zelfwerkzaamheid van
de indiuiduele cliënt laat mogelijkheden tot adequate hulpverlening liggen. De
cliënt verwacht van de (Nederlandse) hulpverlener dat deze iets voor hem doet
of samen met hem doet. Hij verwacht dat dingen vóór hem worden opgelost.

De kloof tussen het ziektebegrip en de cliënt
Op grond van omvangrijke literatuurgegevens (Eppink en Mouthaan, 1992) mag
worden aangenomen dat 'het probleem van psychosomatiserende allochtonen'
geen specifiek probleem is voor deze categorie cliënten. Maar veeleer een pro-
bleem van de wijze waarop medici hebben leren denken, onderscheiden en in-
delen. Het ligt dan voor de hand dat er communicatieproblemen ontstaan met
die categorieën cliënten die niet gewend zijn hun ziektebeleving uit te drukken
in de termen van de arts. Het ligt dan eveneens voor de hand dat bij elke nieu-
we categorie cliënten die zich aandient:

- communicatiestoringen zullen worden geconstateerd door arts (en cliënt);
- waarbij de nadruk die cliënten op lichamelijke klachten leggen de arts ex-

tra opvalt.

De opvattingen van de (bedriif's)arts komen pas in het geding als het om de
diagnose (van de oorzaken) gaat en om de te volgen behandeling. Of klachten
en verschijnselen worden veroorzaakt door een orgarrische stoornis of om ande-
re redenen, is in eerste instantie niet relevant voor de cliënt. Pas in tweede in-
stantie, na diagnose van de arts, en wanneer hij tot een behandeling overgaat,
kan het in bepaalde gevallen nuttig ziin om cliënt inzicht te geven in het ont-
staan van zijn klachten, bijvoorbeeld om hem te motiveren tot verdere behande-
ling, tot verwijzing, of tot een andere leefwijze. Het gegeven dat cliënt tot iets
moet worden gemotiveerd, staat dus los van de diagnose (en zeker van de
klachten); het motiveren (van cliënten) vereist speciale technieken die niet
rechtstreeks uit de medische kennis zelf voortvloeien. Eén van de belangrijkste
kenmerken van de kunst van het motiveren, is aansluiting te zoeken bij de
denkwijze van de cliënt (respectievelijk categorieën cliënten). Dit zou betekenen
dat voor nieuwe categorieën cliënten (bijvoorbeeld allochtonen) de bedrijfsarts
nieuwe communicatiewijzen moet (leren) hanteren, wil hij zijn doel om te moti-
veren bereiken (zie paragraaf 5.4.3).

Runia (1989) stelt voor om klachten en klaaggedrag v^Ír de cliënt te accepteren,
eventueel 'een beetje olie op het vuur' te gooien. Daardoor ontstaat volgens
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hem een betere werkrelatie, waarin het achterhalen van 'oorzaken' minder
noodzakelijk wordt. Een betere werkrelatie bepaalt volgens hem tevens de mate
waarin de cliënt kan worden gerustgesteld. 'Geruststelling' moet volgens hem
niet geschieden in 'diagnosis by elimination', maar in positieve termen ("uw
bloeddruk is goed, het hart functioneert prima, etcetera").
Geruststellende opmerkingen, al dan niet aangevuld met uitleg, kunnen soms
averechtse gevolgen hebben, omdat ze (weer op betrekkingsniveau) worden
opgevat als: de arts weet het ook niet. Het is beter om een voorbeeld te geven
van 'een andere cliënt die het zelfde had' en met wie het goed is afgelopen.
Een schrijnend voorbeeld is een arts die een cliënt meedeelde dat "er werkelijk
niets gevonden was" en die cliënt vervolgens het foldertje '§7at te doen om Aids
te voorkomen?' meegaf (dat hij standaard uitdeelde). Cliënt zag dit als een dui-
delijke hint dat hij was opgegeven.

Ziektebeleving
De huisarts, maatschappelijk werker, bedrijfs- en verzekeringsartsen, zij worden
allen geconfronteerd met vaak 'onduidelijke', 'vage' klachten. De hulpverlener
worstelt ermee om uit te zoeken wat de feitelijke problemen zijn waarmee de
cliënt kampt en welk soort hulpverlening voor hem adequaat is. De cliënt wor-
stelt er op ziln eigen manier mee de hulpverlener duidelijk te maken dat hem
iets mankeert of dwarszit. Gevoelens van onwelbevinden, spanningen, zorgerl
en piekeren ervaaÍt hij meestal als'ziek' 211n.

De hulpverlener hanteert echter andere kaders en criteria voor 'ziekte'. Dit kan
tot onbegrip tussen hulpverlener en cliënt leiden, en zelfs tot (wederzijds) wan-
trouwen. De uitspraak van een arts: "U bent niet ziek" wordt meestal door een
cliënt ervaren als een atwiizing door de hulpverlener of als een beschuldiging
van kwade trouw. Problemen worden er niet mee opgelost, een adequate ver-
wijzing blijft uit en de cliënt bliift klagen en klachten ontwikkelen. }{ij gaat zich
steeds 'zieker' en angstiger voelen. Een Marokkaanse man verwoordde dit
treffend: "Als ik gezond was, dan hoefde ik toch niet naar zoveel dokters".

Wanneer onderzochte geen verklaring voor een ziekte (bijvoorbeeld spanning
en motorische onrust) heeft of van de afis verneemt, kan dit tot angst leiden.
Meestal is dit de angst dat hi1 'gek' wordt of aan een ernstige ziekte liidt. 'Gek' is
in de ogen van veel Turkse en Marokkaanse cliënten iemand die zich niet naar
heersende normen gedraagt; agressie rekent men tot dergelijk 'abnormaal' ge-
drag. 'Gek-zijn' betekent in dat geval dat cliënt zijn plaats in ziln gemeenschap
verliest.
Een 'falend lichaam' (eet- en slaapproblemen, vermoeidheidsverschijnselen, hy-
perventilatieklachten, vage lichamelijke pijnen en dergelijke) betekent vooral bij
ouder wordende migranten dat ztj zich realiseren dat zij met de migratie weinig
hebben bereikt en, cultureel gezien, hebben gefaald en ziin mislukt. Men voelt
zich versleten. Dit gevoel van mislukking kan zich blj (Marokkaanse) analfabete
mediterrane plattelanders manifesteren in somatische klachten, aldus Bennani
(1981).

Slapte (in benen, armen) vertolken vaak gevoelens van krachtsverlies en achter-
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uitgang in gezondheid en bovendien van onmacht (lichamelijk, psychisch, enlof
sociaal). Bijvoorbeeld, door slappe benen kan iemand niet lopen, waardoor hij
zich aao het sociale leven moet onttrekken en zich thuis en in bed moet terug-
trekken. §íe kunnen hier spreken van 'time out'-gedrag. Nog sterker is dit laatste
het geval bij collapsen en gedrag dat door omgeving als bizar wordt ervaren. In
dat geval wordt iemand beschouwd niet langer in staat te zijn te handelen naar
de voorgeschreven rollen en wordt hij hiervan (tijdeliik) vrijgesteld.
Bif de uit het platteland afkomstige (analfabete) cliënten wordt nogal eens een
'alles of niets'-syndroom aangetroffen. Dit kan als volgt worden toegelicht.
In de landen van herkomst (vooral Turkije en Marokko) bestaat een relatief
hoge kindersterfte. Diegenen die hun jeugd doorkomen, zijn over het algemeen
gezond en worden vroegtijdig ingezet in het arbeidsproces; zii zijn vroeg versle-
ten, de taken worden overgenomen door de jongeren. '§íordt iemand ziek dan
bestaat de kans dat een ziekte door gebrekkige medische verzorging op het
platteland doclelijk kan zijn.

De culturele betekenis van onmacht en gevoelens van boosheid verdient in dit
verband nadere aandacht. Vele migranten zijn door een slechte acculturatie (dat
wil zeggen invoering in de nieuwe samenleving) niet bij machte verandering in
hun situatie aan te brengen. De onmachtgevoelens (met symptomen als concen-
tratiestoornissen, vergeetachtigheid, vermijdingsgedrag) leiden meestal tot een
verstoorde agressie-regulatie. In hun culturele milieu rr-rst op onbeheerst gedrag
een sterk taboe. De onderzochten ontwikkelen biigevolg in de meeste gevallen
sterke spi,t- en schaamtegevoelens.
In de literatuur wordt gesproken van 'illness' als het gaat om een individueel
ziektegevoel. Bii ziektebelevingen van op psychische gronden beoordeelde
cliënten (Eppink, Roelofs en Mouthaan, 1,986) viel in de eerste plaats de angst
en ongerustheid op die de meeste onderzochten vertoonden en dikwijls zelf
noemden over allerlei lichamelijke verschijnselen door spanningen. Met name
de analfabete of weinig geschoolde onderzochten vatten de lichamelijke veran-
deringen die zij bii zichzelf in stressvolle situaties waarnamen, op als aandoenin-
gen; zij legden niet of nauwelijks verband met de stressfactoren.
De eenzijdige aandacht die zij voor hun somatische klachten hadden gevraagd
en vanuit medische hoek hadden gekregen, stelde hen zelden gerLlst. §Tanneer
'niets ernstigs' was gevonden, werden onderzochten echter angstiger en raakten
gefixeerd op hun klachten. Verder specialistisch onderzoek versterkte hun ver-
denking dat het om een ernstige, 'onbekende' ziekte ging, waalvoor de aftsen
geen therapie hadden. Door de angst namen de symptomen toe en de onder-
zochte trok zich steeds meer terug uit het sociale leven, werk, gezinstaken
(vooral vrouwen). In vele gevallen bleken er reeds lang sluimerende accultura-
tieproblemen of aanpassingsmoeiliikheden te bestaan, die werden geactiveerd
door sociale veranderingen (bijvoorbeeld gezinshereniging, ontslag) of andere
'life events'. Ingrijpende gebeurtenissen zoals ongeval of sterfte verergerden de
acculturatieproblematiek en brachten een (verdere) psychische decompensatie
teweeg. Het is alsof ineens een gevoel dat al jaren sluimerde, namelijk mislukt
te zljn, evident werd. Deze onderzochten hadden niet die plaats in hun eigen
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gemeenschap gevonden die zij hadden willen bereiken. Zij hadden gepland te-
rug te keren naar het geboorteland, maar dit doel werd gefiustreerd door finan-
ciën of de kinderen die hier wilden blijven. Daardoor ontstonden sterke ambiva-
lentiegevoelens die psychisch belastend werkten. Vele onderzochten belandden
daarom op een doodlopend spoor van een depressieve ontwikkeling.

Ziekerol
Er is één aspect van de communicatie tussen arts en cliënt dat tot nog toe buiten
beschouwing is gebleven, namelijk klaaggedrag als uiting van een ziekerol. Het
begrip ziekerol kan voor een belangrijk deel een aantal problemen verklaren
s/aarmee de bedrijfsarts zich bij zogenoemde probleemcliënten ziet geconfron-
teerd. Ook al is de arts in staat goed met zijn cliënten te communiceren, juist te
diagnostiseren en adequaat te (be)handelen, er zal ahijd een aantal cliënten blij-
ven bestaan dat ziek blijft omdat deze 'rol' voor hen belonend is. (Men spreekt
in dit verband van ziektewinst.) Juist bi1 cliënten in precaire economische om-
standigheden (lagere milieus, allochtonen, veelal vrouwen) is de - helaas met
negatieve connotatie omgeven -'vlucht in de ziekte'vaak de enige manier om
een zekere status en zelfrespect binnen het eigen milieu te verwelven. Deze ca-
tegorie cliënten gaat, zonder dit overigens te beseffen, naar de arts om bevestigd
te worden in zijn rol.
Dit aspect is van belang omdat de bedrijfsarts die er in een vroegtijdig stadium
in slaagt deze 'diagnose' te stellen, zowel zichzelf als de cliënt veel teleurstelling
bespaart.

De term ziekerol integreert een aantal factoren dat het begrijpelijk maakt waat
om artsen zich machteloos voelen tegenover bepaalde cliënten, met name die
uit allochtonenkringen.

Deze factoren zijn:
1. moeilijke communicatie omdat arts en cliënt verschillende doelstellingen

(blilken te) hebben: behandelen/reïntegreren versus bevestiging zoeken
2. psychosociale oorzaken waardoor er voor de cliënt geen andere uitweg is

dan de ziekerol
3. culturele factoren die van invloed zi)n op de klachtenpresentatie en het

klaaggedrag

Voor een betere differentiaal diagnostiek bij psychosomatische klachten bij al-
lochtone cliënten, zijn de volgende aandachtspunten van belang:
1. Door communicatie-, cultuur- en taalbarrière kunnen somatische aandoe-

ningen worden versluierd die een somatische behandeling vragen. In dit
geval is consultatie van een deskundige ges/enst, voordat de bedrijfs- of
verzekeringsarts kan overgaan tot een adequate beoordeling.

2. Achter de klachten schuilt voornamelijk (psycho)sociale problemariek. In
dat geval is - met erkenning van de lichamelijke klachten - verwijzing
naar een psychosociale hulpverlener (eventueel na consultatie van een
deskundige) de aangewezen handelsw-iize.
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De klachten verwijzen naar een ziekerol. In dat geval is noch somatische be-

handeling, noch verwijzing een opiossing. De patiënt verwacht acceptatie en

rolbevestiging ('pappen en nathouden'), maar aan deze verwachting kan de

bedrijfs- of verzekeringsarts moeilijk voldoen. Hij wordt hier geconfronteerd
met een categorie patiënten die niet kan worden geholpen, en waarvan hii
zrch kan afvragen of het hier om 'ziekte' gaat in verzekeringstechnische zin.

Juist deze categorie voelt zich wel degelijk ziek en claimt dit ook te ziin, wat
door wederzijds onbegrip nogal eens tot escalaties kan leiden.

5.4 lnterventiefosen

Bij elke vorm van interventie (begeleiding of beoordeling) zijn vier fasen in het
verloop van de interventie te onderscheiden.

5.4.1 Fose I Contoctfose

De eerste fase beslaat de contactlegging, dat wil zeggen de manier van contact
maken. We hebben hier te maken met een aantal codes ('afspraken' of conven-
ties) die algemeen zijn aanvaard en daarom zelden expliciet hoeven worden ge-

maakt. Als er echter culturele (of zelfs alleen maar milieu-)verschillen tussen
cliënt en arts bestaan, is het van belang deze verbale en non-verbale codes niet
als algemeen aanvaard te beschouwen. Een 'open en accepterende' houding kan
een onjuiste interpretatie voorkomen, én een voortiidige breuk in de relatie. Zo
hoeft het naar beneden kijken van de cliënt, dus weinig oogcontact, of ontwii-
kende antwoorden, lang niet altild te betekenen dat cliënt de relatie met de be-
drijfsarts afwijst. Laat staan dat cliënt de arts om de tuin probeert te leiden.
De contactfase is als formeel te kenmerken en het sleutelwoord is 'beleefdheid';
hoe mensen vormgeven aan beleefdheid is cultuurafhankelijk. Door (sub)cultu-
rele verschillen kan de contactfase soms moeilijk verlopen en komt een goede
relatie niet, of onvoldoende tot stand.

5.4.2 Fose 2 Vertrouwensfose

Pas in de volgende fase kunnen beide partijen wederzijds vertrouwen in elkaar
krijgen. Dit gebeurt niet ineens. \W'ij vergeten nogal eens dat ook in de Neder-
landse samenleving het bij sommige groeperingen erg lang duufi voordat men
vertrouwen heeft in de 'dokter'.
In deze fase tast men elkaars rol en positie (en deskundigheid) af. Cliënten met
een niet-''i7'esterse (lees: niet-geïndustrialiseerde) achtergrond stellen zich in deze
fase meestal afwachtend of afhankelilk op. Zii nemen de rol van de 'klagend
]r'rager' aafi, wat op sommige artsen irritant overkomt. Door de cliënt wordt dit
echter gezien als een uiting van respect. Maar tevens biedt deze rol de mogeliik-
heid om de deskundigheid, 'macht' en autoriteit af te tasten. Iemand die autori-
teit heeft, gedraagt zich niet autoritair, doch respectvol en laat zien dat hij des-
kundig is en veel weet; hij biedt zekerheid en structuur. Daarbii verwacht men
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niet dat er (veel) vragen worden gesteld, want 'iemand die weet' hoeft geen vra-
gen te stellen, dat doen slechts onwetenden en kinderen. Voor het diagnose
stellen, kan de bedrijfsarts hierdoor in een dilemma komen. Dit dilemma is
evenwel gemakkelijk op te lossen door een kader aan te reiken met een soort
multiple-choice vragen. In het voorbeeld van de keuringsarts in paragraaf 5.2,
weet deze dat hij wil onderscheiden tussen twee soorten botbreuken: gecompli-
ceerd,/niet-gecompliceerd. In plaats van te vragen: "Hoe is je been gebroken?",
kan hij zegget'Je hebt twee soorten botbreuken (betrekkingsniveau: arts toont
deskundigheid); er zijn jongens die op het voetbalveld op hun been rerechrko-
men en het been draait waardoor het breekt, en er zijo jongens die een glijden-
de beweging over het veld maken en daarbij hun been breken." De arrs kan
zelfs deze bewegingen voordoen, waaÍna het antwoord meestal spontaan volgt:
"Bi1 mij gebeurde het 2o..." Op dit thema kan men eindeloos variëren, steeds in
de trant van: "Ik ken cliënten die dit, ik ken ook cliënten die dat overkwam."

In plaats van los te barsten met een batterij diagnostische vragen is het zinvol,
uit respect (betrekkingsniveau), aan het begin van de vertrouwensfase zelf zo
min mogelijk te zeggen en cliënt zoveel mogeliik aan het woord te laten. Veel
laten praten, zelf weinig praten. Dit kan een nogal vervreemdend gevoel bii de
afis oproepen, omdat veel wat de cliënt vertelt niet logisch en onsamenhangend
liikt. §7at goed kan uitpakken, is cliënten tien tot twinrig minuten het woord la-
ten doen, waarbij de bedrijfsarts aantekeningen maakt en 'wijs' en aanmoedi-
gend knikt (betrekkingsniveau). Hij onderbreekt cliënt ook niet door om verdui-
delilking te vragen. Het gaat namelijk in het begin van de vertrouwensfase voor
veel cliënten niet om de inhoud. Pas in tweede instantie, wanneer de cliënt ver-
trouwen in de bedrijfsarts heeft, kan deze beginnen met multiple-cboices met
uoorbeelden en met uoorbeelduerhalen, waarop de cliënt kan reageren.

5.4.3 Fose 3 Motivotiefose
Zowel de beoordelend als begeleidend arts is voortdurend bezig zijn cliënt voor
iets te motiveren: om informatie te geven, voor begeleiding, voor een nieuwe af-
spraak, voor een dooruerwijzing etcetera.
'Wanneer de cliënt vertrouwen heeft in de arts is motiveren zelden moeiliyk.
'§(r'aar het om draait is echter, in te schatten hoe de cliënt de situatie beleeft. An-
ders gezegd: heeft de cliënt zelf het gevoel dat hij voldoende vertrouwen heeft
en dat de arts kan overgaan tot fase drie van het motiveren? Zo nee, dan is het
beter de cliënt nog eens terug te laten komen.
Een zwiigzame, afhoudende cliënt betekent meestal dat hi1 onvoldoende ver-
trouwen heeft in de situatie of in de persoon van de diagnosticus. Het is dan het
beste om s/eer van vooraf aan te beginnen, door algemene beleefdheden uit te
wisselen (fase 1) en de cliënt opnieuw aan te moedigen om ziinverhaal te doen
(fase 2: op betrekkingsniveau laten praten).

Onze westerse samenleving is sterk oplossingsgericht. Wij willen iets doen. In
andere samenlevingen staan troost en onderlinge steun veel meer centraal. Ook
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om die reden is fase 2 van het vertrouwen winnen zo belangrijk. De oplossings-
gerichte professional is vaak geneigd om, na een snelle diagnose, onmiddellijk
over te gaan tot fase 3: motiveren tot de oplossing die hij op basis van de diag-
nose het beste vindt. Die oplossing ligt voor hem zo voor de hand dat hil ge-
makkelijk vergeet de denkstappen die hij doorliep om tor de oplossing te ko-
men over te brengen op zijn cliënt, in de taal (dat wil zeggefi communicatie)
van de cliënt. Het liefst zou hij zelfs fase 3 overslaan en met een enkel woord
de cliënt naar fase 4 varr de uitvoering willen begeleiden.
Ook menig bedrijfs- of verzekeringsarts vergeet dat hi1 in de beleving van een
cliënt al snel te oplossingsgericht is.

Consequenties loten zien
Mensen zijo pas tot iets te motiveren wanneer zlj het belang en de consequen-
ties van iets kunnen overzien. vooral dat laatste is vaak moeili1k. om die reden
is het verstandig om wederom, liefst contrasterende, voorbeeldverhalen te geven
waarin de bedrijfsarts aangeeft hoe het cliënten (in het algemeen, niet specifiek
deze cliënt) is vergaan, wanneer zii A (positief) of B (negatief) deden.

Het gebruik von porobels
Somatische klachten die geen (of onvoldoende) somatische oorzaak blijken te
hebben, kunnen als volgt worden behandeld. De klachten worden als lichame-
lijke klachten geaccepteerd. De bedrijfsarts kan de cliënt gedurende enige minu-
ten een boek of ander z:waar voorwerp op de vlakke hand laten nemen; hij zal
dan spierspanningen in hand, onder en bovenarm, schouder etcetera gaan voe-
len. Ook nadat het boek is s/eggenomen, blijft deze spanning voelbaar.
De arts kan dan uitleggen dat 'spanningen' en 'spierspanningen' door het hele
lichaam kunnen trekken, ook nadat de spanningsbron is verwijderd. Hij kan
voorbeelden geven van andere spanningsbronnen, zoals tzotgen'die ,op het
hoofd drukken'. Vervolgens kan hij uitleggen dat spanningen signalen ziin, zoals
een benzinemeter in de auto een signaal is. Op zo'n signaal reageren wij ver-
schrikt, maar daarna veranderen wij ons gedrag: wij rijden bijvoorbeeld langza-
mer, kijken uit naar een benzinepomp, of blijven gespannen doorrijden, ons af-
vragend of we 'het zullen halen'. Ons doel staat echter vast: wij moeten tanken,
dat wil zeggen energie opladen. Zo reageert ons lichaam ook als signaal en wij
moeten de verstandige weg kiezen. §7at te denken van een chauffeur die na het
zien van het signaal op zijn benzinemeter vol gas geeft en in paniek verder rijdt?
Of van een andere die, angstig, zijn auto aan de kant van de weg zet en te voet
verder gaat?

Het voordeel van dergelijke verhalen (parabels) is dat de lichamelijke klachten
niet worden ontkend, zodat de vertrous/ensrelatie niet in gevaar komt.

Uitbreiding von de werkeliikheid door impliciete boodschoppen
Aangezien veel psychische problemen bij migranten zijn ontstaan vanwege 'ac-
culturatie', zal (weer op impliciete wijze) de werkelijkheid van de cliënt moeten
worden uitgebreid, wil hij beter kunnen functioneren in onze samenleving. Dit
doel wordt in het volgende voorbeeld toegelicht.

t07



Het betreft bier een ongeueer 4o-jarige, gehuude Turkse urouw (werkzaam als
ongescboolde inpakster). Zij beeft twee dochters (14 en 18 jaar) in de lagere-
scboolleeftijd. De oudste bezoekt een Nederlandse mauo. Moeder en docbters zijn
ruim tien jaar in Nededand, de ecbtgenoot iets langer. Cliënte is twee iaar ar-
beidsongescbikt, beeft uerscbillende uage klacbten en doet niets meer in bet buis-
bouden omdat zij 'de hele d.ag moet rusten'. De dochters cloen alle buisboudeliike
taken. De man uerliest waardering uoor zijn urouu en 'wil baar naar Turkiie
sturen'. De docbters en uader willen in Nederland bliiuen.

Het is a.an te beuelen clie gezinsleden bii de bebandeling te betrekken die spon-
taan met de cliënt meekomen; zo ook in dit geual. De man brengt zijn urouw,
maar wil zelf in de wacbtkamer blijuen. Een uan de docbters daarentegen komt
met d.e moeder mee naar d.e spreekkamer. De dochter spreekt Nederlands, cliënte
zelf weinig; maar zoals ?neestal bij mensen d.ie langer in Nederland zijn en op-

groeiende kinderen bebben, is de passieue taalkennis redeliik en bliikt actieue

taalkennis, zoclra er uertrouuen is in de bebandelaar, in beperkte mate a.anwe-

zig. In principe is bet niet uersïandig kind,eren als tolk te gebnr'iken om urdgen
beanïwoord te krijgen, omdat bierdoor de rolrelaties binnen het gezin scbeef
kunnen worden getrokken. De tberapeut uerlelt deze cliënte parabels met impli-
ciete boodscbappen en zij kan zelf haar docbter zonodig om een uerïaling ura-
gen (N.8. de letterlijke betekenis uan de woorden is uan ond.ergescbikt belang).
De uolgend.e boodscbap beoogt bet nietsdoen uan cliënte aan te pakken: "Ziet u
die cleur, bij kan open en wordt gebru.ikt (dit kan daad.werkelijk worden uoorge'
d.aan). In sommige buizen uorclen deuren niet gebnr,ikt, er komen spinneweb-
ben op (spinneweb aanuijzen) of de scbarnier (aanwijzen) raakt uast. De deur
is clan niet meer bruikbaar. Daarom moet een deur af en toe open, gebntikt uor'
clen. Zo is bet met mensen."

Deze impliciete boodscbap beeft tot doel bet gedrag uan cliënt te ueranderen en

baar werkelijkbeid langzaam uit te breiden. Het gezin moet worden duicleliik
gemaakt dat moed.er ueliswaar ziek is, docb dat dit niet betekent dat zii letter-
lijk niets moet doen. Er kunnen alleilei uoorbeelden aan worden toegeuoegd,

euentueel in uolgende zittingen, om bet elfect te uersterken. Met bet doel tot re-
configuratie te komen, uordt tegen d.e docbter gezegd clat baar moeder erg ziek
uas, ,naar nu ueer beter wordt en dat "een goede docbter alles doet uoor baar
oud.ers; zij belpt haar zieke moeder en doet bet buishouden. Daarom belpt zii
baar moeder een goede moed.er te zijn. Een goede moeder kookt en doet andere
dingen. Wanneer zij pijn beeft kan zij niets doen, zij krijgt meer piin als zij te

ueel rust. Dat is slecbï uoor baar licbaam. Daarom doet een goede clocbter niet
alles uoor baar".

5.4.4 Fose 4 Uituoeringsfose

In deze laatste fase, nadat cliënt hiertoe is gemotiveerd, zal cliënt uitvoeren wat
hem is gevraagd; hij zal rust nemen, met zijn chef praten, naar de doorverwij-
zende instantie gaa etcetera.
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Deze uilvoeringsfase wordt voor cliënt vergemakkelijkt, v/anneer hij er niet al-
leen voor staat, maaf samen met anderen die hij vertrouwt. Vanzelfsprekend kan
de bedrijfsarts niet overal zelf mee naar toegaan, maar een telefoontje met de
chef of met de persoon aan wie hij verwijst, schept gunstige condities. Ook kan
het helpen om familieleden van cliënt bij de uiwoering te betrekken.
Een zorgvuldig voorbereide verwijzing heeft de beste kans van slagen.

5.4.5 Somenvotting

Tracht minder expliciet (op inhoudsniveau) te communiceren en zaken minder
letterlijk te nemen; neem niet op voorhand aan dat communicatie door cliënt
Iettedijk wordt begrepen. Bedenk bij dit laatste dat een 'directe' of confronteren-
de (dat wil zeggen expliciete) aanpak als afwijzend, onbeleefd, beledigend of
beschamend kan worden opgevat.

'rX/anneer communicatie niet tot stand komt op via de voor u gebruikelijke ma-
nier, en het vertrouwen van de patiënt niet kan worden gewonnen, probeer dan
het volgende:
- eerst cliënt uitvoerig laten praten
- gebruik vervolgens voorbeeldverhalen om hypothesen te toetsen
- bied een kader door middel van multiple-choice vragen
- geef voorbeelden om cliënt te motiveren; laat daarin zien s/at de (positie-

ve of negatieve) consequenties voor anderen waren
- geef voorbeeldverhalen en gebruik gelijkenissen, metaforen en parabels

(zogenaamde overdrachtelijke, impliciete communicatie)
- waat het maar enigszins mogelijk is: doe dingen voor, beeld uit en wijs

aan
- begeleid verwijzingen en adviezen zorgvuldig; soms kan een gesprek sa-

men worden gevoerd

5.5 Culturele kleuring von klochten en symptomen, en

de diognoses psychose en depressie

Het is bekend dat er culturele verschillen kunnen bestaan bij de klachtenver-
woording en klachtenpresentatie. Inzicht in de culturele kleuring en verwooÍ-
ding van de klachten is van belang voor een goede interpretatie van anamnese-
gegevens, zoals uit een onderzoek ten behoeve van arbeidsongeschiktheidsbe-
oordeling op psychische gronden bleek (Eppink, Roelofs en Mouthaan,1986).
In de klachtenpresentatie bleek weinig van een symbolische verwoording van
de klachten die zou kunnen duiden op bepaalde specifieke stoornissen of ziek-
ten. Een voorbeeld uit de antropologische literatuur over migranten ziin de be-
kende 'koude knieën'die symbool zouden staan vooÍ'impotentie'.
Iets anders is dat in de klachtenpresentatie man en paard niet steeds duidelijk
worden genoemd. Het is beter hier te spreken van impliciete boodschappen
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(codes) dan van symbolisch taalgebruik. Bijvoorbeeld dat iemand 'geen bezoek
kriigt', kan een impliciete code zijn die verwijst naar een ernstiger problematiek,
wanneer iemand in zijn (Marokkaanse of Turkse) culturele milieu pas als succes-
vol wordt gezien indien hi1 juist vele sociale contacten heeft. De vermelding in
de anamnese van 'zich terugtrekken uit het sociale leven' of van een afname
daarvan kan in dat geval verwijzen naar'gezichÍsverlies' en/of naar een (gevoel
van) mislukt-zijn (insufficintiegevoelens).
De klacht 'drukte en lawaai niet kunnen verdragen' kan dikwijls in verband wor-
den gebracht met (psycho)sociale problematiek en spanningen thuis (lawaai van
de televisie, kinderen) of in sociale relaties (drukte van bezoek, koffiehuis). Het fa-
ien in sociale rollen (als familiehoofd of moeder) is een grote psychische belasting.
Enerzijds kan men door ziek te ziiÍl, in de ziekerol dus, (nog meer) gezichtsverlies
vermijden, anderzijds loopt men het gevaar zilrr of haar status (definitiet) te veÍlie-
zen. Dit gevaar dreigt vooral als geagiteerd gedrag deel uitmaakt van het ziekte-
beeld. Een en ander kan spanningen teweeg brengen, die evenwel niet a1s zodanig
onder woorden worden gebracht, uit culturele 'schaamte'.

Accentuering door een cliënt van (somatische) klachten wordt nogal eens be-
noemd als aggravatie. Deze accentuering kan beter worden gezien als een po-
ging van de onderzochte tot 'betere' communicatie, in de verwachting dat daar-
door de gevoelde ernst van de situatie beter wordt overgebracht of om te 'bewij-
zen dat er wel degelijk iets aan de hand is'. De accentuering neemt meestal af,
zodra onderzochte zich (beter) begrepen voelt. Anderzijds kan de culturele
kleuring tot de zogenoemde onderrapporÍage van klachten leiden, bijvoorbeeld
wanneer cliënt zich beperkt tot de klacht 'hoofdpijn' als omschrijving van een
algeheel gevoel van malaise.
De klacht 'beïnvloed te ziin door bovennatuurlifke krachten ('geesten', Arabisch
'Djinn'; Turks 'cin') kan, aflrankelijk van de verdere anamnese-gegevens, op vele
wijzen worden geduid, bijvoorbeeld als gespannenheid, nervositeit, verwardheid
en gedesoriënteerdheid, of gewoon als een manier van uiten waarbij onderzoch-
te aangeeft dat er iets met hem aan de hand is die hij niet kan verklaren, zoals
plotseling ziek worden na een gezonde status.
Een 'slapte' of 'koude' (algeheel of in specifieke lichaamsdelen) kan dikwijls
worden geïnterpreteerd als een gevoel dat de cliënt zijn eigen situatie niet meer
aankan. Volgens Lipsedge (1982) worden sterke cultureel-gekleurde klachten,
zoals het ervaren van 'Djinn' of '\íinti' (boze geesten), vaak voorbarig gedia-
gnostiseerd als psychotische wanen, terwijl daarentegen de diagnose depressie
of depressieve ontwikkeling wordt gemist.

5.5.1 Depressies

Een verstoorde agressie-regulatie kan bij cliënten voor wie begrippen als 'eer' en
'respect' van grote waarde zijn, gezien worden als een voorzichtige graadmeter
voor de eerste tekenen van psychisch decompenseren. Het feit dat van 'dysfore
stemming' spontaan melding wordt gemaakt, liikt een kenmerk te zijn voor een
depressieve toestand. 'Dagschommelingen kunnen ecn aanwijzing zijn voor een
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depressief toestandsbeeld, evenals schaamte- en spijtgevoelens (Eppink, 7990).
Uit cross-cultureel psychiatrische en psychologische literatuur (Tseng en McDer-
mott, 1980; zie verder Eppink, 1987) blijkt dat depressie een universeel ver-
schijnsel is, maar de uiting ervan per culturele setting kan verschillen. In de lite-
ratuur over migranten (bijvoorbeeld Bennani 1981; Kabela en Van der Meer,
1983) wordt vaak somatisatie genoemd als een maskering van andere klachten.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat door het grootste gedeelte van de depres-
sief geclassificeerde Turkse en Marokkaanse onderzochten pijnklachten als eer-
ste klacht wordt genoemd. (Deze en de volgende gegevens ziin ontleend aan
het onderzoek van Eppink, Roelofs en Mouthaan 1986.) In de bij de onderzoch-
ten gestelde diagnose wordt vaak gesproken van een (door piln) gemaskeerde
depressie. Na de pijnklachten worden slaapstoornissen relatief vaak genoemd,
meestal in verband met piekeren. Behalve slaapstoornissen worden (van de in
DSM genoemde criteria) nog verlies van eetlust en concentratiestoornissen (ten
gevolge van piekeren) genoemd. Vanneer wij de eet- en slaapstoornissen nader
bekijken, blijken deze vooral van depressieve aard te zijn (vooral inslaapproble-
men en verlies van eetlust). '§Torden de gegevens vergeleken met de criteria van
de DSM, dan blijkt dat relatief in geringe mate worden genoemd: sombere stem-
ming, psychomotorische agitatie, afname van libido, negatief zelfbeeld, dag-
schommelingen en suïcidegedachten. Klachten die in DSM niet als criteria wor-
den genoemd maar frequent voorkwamen bij de depressieve onderzochten, wa-
ren: angst voor de dood of ernstige ziekte, duizelingen, drukte en lawaai niet
kunnen verdragen, prikkelbaarheid en agressie, ademhalingsproblemen.

5.5.2 Psychotische stoornissen

Uit de literatuur over cross-culturele inschatting van 'psychotische'verschijnselen
is bekend, dat de culturele kleuring van symptomen de diagnose kan bemoeilij-
ken. Dit is vooral het geval wanneer de onderzochte 'bezetenheid' (invloed van
bovennatuurlijke krachten), 'vreemd gedrag' enlof (auditieve) hallucinaties
noemt. Daarbij zou men volgens DSM-criteria kunnen denken aan Psychotische
Stoornis. In een aantàl gevallen kan 'bezetenheid' (waarbij meestal sprake is van
bizar gedrag volgens de heteroanamnese) eerder worden gerekend tot een (ern-
stige) 'Aanpassingsstoornis' (met Angstige Stemming, Gemengde Stoornissen van
Emoties en Gedrag, of mei Atypische Kenmerken), w.anneer het bij de anamnese
duidelijk wordt dat er geen sprake was van psychotische kenmerken, maar van
een culturele gekleurdheid in de beleving en de presentatie van klachten. Ook
kunnen soms ideeën van 'bezetenheid' gediagnostiseerd worden als 'persoon-
lijkheidsstoornis' ('schizothyme persoonliikheidsstoornis').

5.6 Conclusie

Communicatieproblemen kunnen zich voordoen zowel door de presentatie van
klachten (communicatief: klagend vragen) als in het overbrengen van bood-
schappen.
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Niet taalverschillen z\1n het grootste struikelblok, maar verschillen in gebruik
van (taal)codes. Deze verschillen zijn overbrugbaar. Goed beschouwd hoeven
de symptomen als zodanig geen bevreemding te wekken, daar deze overeenko-
men met die van Nederlandse cliënten, zoals in het biizonder psychosomatische
klachten. Psychotische symptomen zoals hallucinaties, paranoïde waanvoorstel-
lingen, katatonie en hysterische conversies komen misschien bij Nederlandse
cliënten wat minder voor, maar ziinlnrer niet onbekend. De behandelaar/beoor-
delaar van allochtone patiënten kan echter in verwarring raken door de culture-
le kleuring van klachten en symptomen.
'Wanneer de bedriifsarts zich hierdoor niet te veel laat afleiden, kan hij deson-
danks succesvol begeleiden of beoordelen, mits hij een aantal voorwaarden ver-
r,.ult, nameliik:

- Aansluiten bii de denk- en leefwereld van de cliënt, een impliciete com-
municatie hanteert, bijvoorbeeld door verbaal gebruik te maken van voor-
beelden en voorbeeldverhalen, en metaforen.

- Verbale communicatie - vooral het uitleg geven - beperken, en dingen
voordoen, geen strikt individu-gerichte ('ontplooiende') behandeling na-
streven, niet een te grote nadruk leggen op zelfwerkzaamheíd en gemoti-
veerdheid van de cliënt, maar aan een relatie werken waarin hii het ver-
trouwen in zijn kunde bij de cliënt wekt.

- Via impliciete boodschappen de cliënt richting geven en ziln werkelijkhe-
den uitbreiden. Dit kan beginnen door de 'ziekte' te benoemen waardoor
deze binnen een kader geplaatst wordt van waaruit cliënts 'werkeliikhe-
den' uitgebreid kunnen worden.

- Zích niet uitsluitend richten op de cliënt, maat de aandacht tevens richten
op zijn (leef)groep.

1.1.2



DEEI II

KLINISCHE BEELDEN





INLEIDING

In dit deel worden negen psychische beelden behandelcl. Hiermee is voor deel
II gekozen voor een klinische benadering als uitgangspunt. Dit lijkt op het eer-
ste gezicht wellicht in contrast te staan met de bepleite systeemgerichte aanpak
in deel I. In dit contrast, het kunnen werken vanuit meerdere paradigmata, ligt
echter juist een belangrijk deel van de toegevoegde waarde van <le bedrijfsarts.
Een goede diagnostiek en kennis van het beeld vormen de basis voor gezond-
heidskundige advisering en interuenries bij psychische klachten, ook systeemin-
telventies. Tussen de verschillende psychische beelden zoals die hierna wor<len
behandeld, kunnen belangrijke accentverschillen optreden in sociaal-medische
handeiwijze.

De hoofdstukken van deel II hebben zoveel mogelijk een gerijke opbouw en
structuur. Elk hoofdstuk opent met een korte inleiding waaÍna paragrafen volgen
die diagnostische aspecten, beloop van het beeld en cle rol van de bedrijfsarts
behandelen. Vanaf hoofdstuk 7 worden de hoofclstukken afgesloten met een
korte paragraaf 'de relatie Arbeid en Gezondheid'waarin aspecten van deze rela-
tie worden geresumeerd en aangevuld.
Hoofdstuk zes vervult in zekere zin een brugfunctie tussen deel I en deel II.
Enerzijds komt een aantal algemene principes aan bod die in zijn algemeenheid
voor de begeleiding van psychische stoornissen van belang z\jn. Anderzijds wordt
ingegaan op de concrete aanpak van een omschreven groep problemen en klach-
ten.

Bij de besproken beelden worden, v/aar van toepassing, de DSM-IV criteria
behandeld. Dit behoeft enige toelichting.
De DSM (Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders) is een door de
Amerikaanse Psychiatrische Vereniging ontwikkeld hiërarchisch classificatiesys-
teem, dat alle psychiatrische aandoeningen encyclopedisch omvat. Dit classifica-
tie-systeem van psychiatrische beelden is samengesteld met het oogmerk de
betrouwbaarheid van de (psychiatrische) diagnose te vergroten. Inmiclclels heb-
ben meerdere edities van deze classificatie elkaar opgevolgd. De vierde editie is
in juni 1994 verschenen. De beknopte handleiding bij deze viercle editie ver-
scheen in 1,995 in een Nededandse bewerking (Koster van Groos, 1995).
De DSM benadert psychiatrische stoornissen vanuit een a-theoretisch gezichts-
punt, waarbij klachten en symptomen, onaflrankelijk van de oorzaak van hun
ontstaan, op grond van klinische en wetenschappeliike kennis zijn gegroepeerci.
De suggestie die van de titel uitgaat is dat de DSM een systematiek van diagno-
ses is. Dit is niet het geval. Een diagnose is een onderling samenhangende ver-
woording van symptomatologie, etiologie, pathogenese en beloop bij een indivi-
duele patiënt, die leidt tor een individueel behandelplan. De DSM bestrijkt voor-
namelijk het symptoomniveau (zie schema) alhoewel bij een aantal beelclen ook
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etiologische- of beloopscriteria worden meegenomen. Met behulp van de DSM is

het màgeliik tot een psychiatrische classificatie te komen. De specifieke patho-

genese 
"n 

het individuele beloop die leiden tot een diagnose en een behandel-

plan op maat, kunnen niet binnen de classificatie worden vervat'

Pathogenese utln psychiatrische stoornissen

Voor elk psychiatrisch beeld is in de DSM-IV een rij met criteria gegeven. 
.§rie 

op

voldoende items scoort, kriigt de classificatie. §7ie ééo te weinig scoort, krijgt

hem niet. Het classificatie-systeem heeft dus een non-dimensioneel, een 'alles of

niets' karakter. De classificatie wordt weergegeven in een code. Bij deze codering

bestaat de mogelijkheid de ernst aan te geven; binnen het eenmaal benoemde

toestandsbeeld is dus wel een zekere dimensionering mogelijk De DSM-IV clas-

sificatie is opgebouwd uit vijf zogerlaafiide assen. As I bevat de klinische syn-

dromen, As II cle persoonlijkheidsstoornissen, As III de (reievante) lichameliike

ziekten en condities, As IV de objectieve psychosociale stressoren en de ernst

daarvan en As V het psychosociaal functioneren.

De Assen I en II omvatten het totale spectrum van psychische stoornissen plus

toestanclen die niet toe te schrijven zlin aa;n een psychische stoornis maar die

wel punt van aandacht en behandeling ziin (de zogenaamde V-codes op As I,

zie hoofdstuk 6).

op As II worden ontwikkelingsstoornissen en persoonliikheidsstoornissen

genoteerd; d\Í zlin beelden die meestal in de kindertijd of adolescentie aan-

vangen en in een min of meer stabiele vorm aanwezig blijven tot in de vol-
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$/assenheid (de persoonlijkheidsstoornissen worden in hoofdstuk 14 behan-

deld). As I omvat de overige stoornissen en toestanden. Deze scheiding over

twee assen biedt de garantie dat expliciet rekening wordt gehouden met de

mogelijke aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis; stoornissen uit deze

groep kunnen over het hoofd worden gezien als alle aandacht wordt getrokken
naar de meestal meer floride As I stoornissen (APA. 1987: Koster van Groos,

19BB).

h ziln meerdere classificaties op de twee onderscheiden assen mogeliik.
Bijvoorbeeld, behalve lildend a n de As I classificatie 'Paniekstoornis zonder ago-
rafobie' (code 300.01) kan een cliënt ook voldoen aan de criteria van de - even-
eens As I - classificatie 'Depressieve stoornis, eenmalige episode' (code 296.2').

Het is gebruik beide classificaties aan te geven.
Bovendien is het mogelijk om zowel een classificatie op Às I als op As II te ver-
melden, dus zowel een klinisch syndroom als een persoonlijkheidsstoornis.
Bijvoorbeeld op As I: Aanpassingsstoornis met angst (code 309.24), op As II:
Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (code 301.4).

As III bledt de mogelijkheid lichamelijke ziekten of aandoeningen te vermelden

die van belang kunne^ zilrr hetzij in etiologische zin, helzti bij het beleid ten

aanzien van de patiënt.

As IV geeft een schaal voor de eÍnst van psychosociale stressfactoren die geacht

worden in belangrijke mate te hebben bijgedragen aan het ontstaan of de ver-

ergering van een stoornis. De aanwezigheid van een stressor kan de prognose

beïnvloeden: de prognose is vaak beter wanneer iemand een stoornis ontwik-
kelt als gevolg van een ernstiÉle stressor dan wanneer een stoornis ontstaat zon-

der een dergelijke aanleiding. Hoewel de stressfactor vaak een uitlokkende rol
speelt kan zij ook onderdeel ziln vao een sequentie: zo kan alcoholafhanke-
lijkheid leiden tot ontslag, wat weer een stressfactor kan vormen die bijdraagt
aan het ontstaan van een depressieve episode. Op As V kan een oordeel wor-
den gegeven over het psychosociale en beroepsmatig functioneren. Dit oordeel
moet zowel betrekking hebben op de huidige situatie als op het hoogste niveau

van functioneren in de voorafgaande periode (ten minste een aantal maanden).
Deze as geeft een indruk van de mate waarin iemand is geïnvalideerd. De infor-
matie over iemands hoogste niveau van functioneren in de voorafgaande perio-
de heeft bovendien prognostische betekenis omdat iemand doorgaans na een

ziekteperiode terugkeert op het oude niveau van functioneren (Koster van

Groos, 19BB).

In de klinische praktiik wordt aan de Assen IV en V vaak minder aandacht
geschonken. Vanwege hun prognostische waarde kunnen ze voor de Arbeid en
Gezondheid praktijk juist wel van belang zijn. Bovendien kan de bedrijfsarts op
deze aspecten vaak belangrijke informatie leveren om tot een oordeel op deze
schalen te komen. Een goede communicatie tussen behandelaar en bedrijfsarts
kan de diagnostiek en vooral de prognostiek aanzienlifk versterken.
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Het is niet de pretentie van dit boek dat de bedrijfsarts na lezing de behandelde
beelden op betrouwbare wijze zou kunnen classificeren. Ondanks de duidelijke
criteria en de heldere systematiek van de meerdere assen van de DSM, die de
psychiatrie als klinisch specialisme grote voordelen heeft gebracht, ziin er bij de
betrouwbaarheid forse kanttekeningen te plaatsen (Kutchins en Kirk, 1986). Voor
niet-psychopathologisch geschoolden, zoals de bedrijfsarts, geldt dit in nog ster-
kere mate dan voor psychiaters en psychotherapeuten.

Een extra waarschuwing is op zijn plaats waar men de classificatie op mensen uit
een niet-westerse cultuur zou willen toepassen. Voor zover de DSM is geva-
lideerd, geldt dit voornamelijk voor mensen met een westers-Amerikaanse cul-
tuurachtergrond. De DSM heeft zich echter, zeker ook in Nederland, de plaats
verworven van toonaangevend classificatiesysteem. Zeer veel psychiaters en psy-
chotherapeuten gebruiken de classificatie in hun correspondentie en rapportages.
Alleen al om die reden moet de bedrijfsarts enig inzicht hebben in de systema-
tiek van deze classificatie. Bovendien kunnen de checklists, voor de bedrijfsarts
die vefirouwd is met het systeem, wel degelijk de functie hebben een hypothe-
se verder aan te scherpen of juist te ontkrachten. Zoals aangegeven, is voor een
diagnose meer informatie nodig dan alleen de symptomatologie. In een aantal
gevallen zal het voor de bedrijfsarts zeker mogelijk zijn de diagnose zelf te stel-
len; in andere gevallen zal het raadzaam zrjo de diagnose te laten stellen of con-
firmeren door een vakspecialist.
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6 STRESSVERWERKING EN -HANTERING
E.L.I{.M. uan de Loo en R.D. d.eJong

§omenvotting

In dít hooldstuk gaat de aandacht ín het bijzonder ult naar d.e processen

en facloren die een rol spelen in de kwalitei! van het aanpassings- en v€r-
*erkingsverrnogen, Deze kwaliteit woldt bepaàld door een wisselwerking
van tiidelijke en dqarrarne' kerrmerken vafi de per§ooR en de situatie.
Een transactioneel stressmodel wordl gepresènteerd. Dit rnodel biedt
eea góqde leidraad om, het stressproces te verheldefen, voor de ans
zelÍ m*at ook naar de cliënt toe. §tressverschilnselen worden Lrespro-
ken waarbij het focus, gezien de aard van de in dit hoofdstuk bespro-
ken prolilematiek, is gericht op lichte spanningsklachten, signalen dat
de belasttraarheidrop de proef wordt gesteld,
voor de bedriifsarrs,wordt een aantal technieken gegeven ,om de co-
pingvaaqdigheden en he1 pro-bleemoplossend vertnogen van de cliënt
te versterken.

6.1 Inleiding

De bedrilfsarts heeft te maken met problemen, klachten en stoornissen, die mede
door psychische factoren zljn bepaald Vat ook de aard, de ernst of de inhoud
van de problematiek is, het gaat veelal om de verhouding tussen belasting en
belastbaarheid, tussen stress en coping. Inzicht in de processen van stress en
coping is van fundamenteel belang voor de diagnostiek en interuentie bii pro-
blemen, klachten en stoornissen waarmee de bedrijfsarts in de praktijk wordt
geconfronteerd. Steeds is er immers sprake van een dreigend of feiteliik onver-
mogen tot aanpassing en verwerking. Dit veroorzaakÍ stress en doet een beroep
op het copingrepertoire van een persoon.

De doelstelling van dit hoofdstuk is drieledig. Allereerst wordt ingegaan op pro-
cessen van stÍessvervr'erking in het algemeen. Daartoe behandelen we niet alleen
de begrippen stress en coping, maar ook de rol die situatie- en persoonsgebon-
den factoren daarbrj spelen. Vervolgens wordt ingegaan op de diagnostiek van
lichtere klachten en problemen die zich bij dit verwerkingsproces kunnen voor-
doen. In de DSM-IV gaat het hier om de zogenaamde V-codes: 'aandoeningen en
problemen die een reden voor zorg kunnen zijo' (maar niet het gevolg ziin van
een psychische stoornis). Niet elke klacht is immers een uiting van een ziekte-
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toestand. Indien er wel sprake is van pathologie spreken we van psychische
stoornissen. Een aantal hiervan passeert in de volgende hoofdstukken de revue.
Het hoofdstuk besluit met een bespreking van de rol van de bedrijfsarts bij de
aanpak van deze lichtere klachten en problemen. De aanpak die wordt bepleit,
is gericht op versterking van het individuele probleemoplossend vermogen, waar
gewenst, gecombineerd met de aanpak van de concrete werksituatie.

6.2 Stress, coping en opproisol; de begrippen
Een 4o-jarige boelebouder meldt zicb op bet spreekuur uan de bedrijfsgezond-
heiclsdienst met de uraag om onclersteuning bij oplopende spanning. "En ik wil
niet uituallen." Betrokkene is gescheitlen en woont sinds kort samen met een nieu-
we pa.rtner. Deze urouw is eueneens gescbeiclen. Haar ex-echtgenoot terroriseert
reeds enkele weken bet nieuwe paar door met dreigementen op te bellen en 's

nacbts claxonerend, uoor bet buis te gaan staan. Betrokkene uertelt schrikacbtig te
reageren op onuenodcbte geluiden, slecht te slapen, oueruermoeid te raken en
door dit alles te lijden aan concentratiemoeilijkheden.

Een J4-jarige operator meldt zicb oueruerhit op het spreekuur. Hij zegt de werk-
druk niet meer aan te kunnen. Er is ziekte in de ploeg, er wordt bezuinigd op bet
inburen uan uitzendkracbten en er is een nieuwe baas met wie hij het nieï kan
uinden. Hij maakt oueruren en kriigt zijn werk tocb niet af.

In beide gevallen is er sprake van stressklachten. De stress wordt aangeiaagd
door enkele actuele oorzaken waarop de betrokkenen geen adequaat antwoord
hebben. Dit vraagt om meer inzicht in het proces van stress en coping.

6.2.1 Stress

Omtrent het begrip stress heerst enige verwarring. Sommigen doelen met stress
op de oorzaken (stressoren, stimuli, strains), anderen juist op de gevolgen (stress-

reacties, responsen). Weer anderen beschrijven met stress de wisselwerking tus-
sen stimuli, responsen en anderen factoren.
Door sommigen wordt deze wisselwerking in de volle breedte als stress be-
noemd: van de positieve interactie tussen uitdagende stimuli en de positieve res-
ponsen daarop tot een overbelasting door stimuli met negatieve responsen. An-
deren beperken hun definitie van stress tot de negatieve interactiekant van het
spectrum. In stressmanagementprogramma's kan het grote voordelen hebben
heel nadrukkeliik de positieve kant van belasting en de positieve effecten die
het kan hebben, te benadrukken.
In dit hoofdstuk, gericht op de sociaal-medische begeleiding door bedrijfs- en
verzekeringsartsen, gaan wij ervan uit dat er sprake is van stress wanneer ie-
mand moeite heeft te voldoen aan de op hem afkomende eisen. Soms gaat het
om eisen die iemand zichzelf stelt. Het gaat hier niet alleen om een feitelijke of
objectieve situatie, maar zeker ook om de manierwaarop iemand deze situatie
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interpreteert. \Yaar waargenomen eisen en mogelijkheden niet in balans ziin, tre-
den fysieke en psychische reacties op.
Het is niet mogelijk en niet zinvol een volledig overzicht van alle mogelijke
stressreacties te geven. Het meest van toepassing lijkt het te letten op betekenis-
volle veranderingen in het emotioneel, lichamelijk, verstandelijk en gedragsmatig
functioneren (zie voor een overzicht schema 6.1, ontleend aan Compernolle,
1,993 en hoofdstuk 7, schema 7.1).

6.2.2 Coping

Coping verwijst naar de pogingen van een individu om aan de waargenomen
eisen te voldoen. Er bestaan vele indelingen en classificaties van coping. Bij
coping gaat het om strategieën voor het omgaan met stress. Deze richten zich
zowel op de taakeisen als op de emoties die hierdoor worden opgeroepen. Men
onderscheidt daarmee twee hoofdgroepen van copingstrategieën: probleemge-
richte en individu-gerichte coping. Probleem- of taakgerichte coping poogt iets
aan de stressor zelf te veranderen. Dit betekent ingrijpen in de situatie. In het eer-
ste voorbeeld is dat bijvoorbeeld het aanvragen van een geheim telefoonnummer
en de politie inschakelen als grenzen ontoelaatbaar worden overschreden. In het
tweede voorbeeld is dat minder eenvoudig. Het zou betekenen dat de operator
zijn directe chef of de 'naast hogere' chef ervan moet overtuigen dat zijn werk-
last moet worden verminderd, bijvoorbeeld door een andere verdeling van taken.
Ook het verbeteren van de werkrelatie is vanuit de formele positie van onderge-
schikte niet eenvoudig. Een en ander is afhankelijk van beider communicatieve
vaardigheden en bereidheid tot verandering.

Persoonsgerichte coping probeert de emoties, spanningen en gedachten die door
de stress worden opgeroepen beter te hanteren. Bijvoorbeeld door ontspan-
ningsoefeningen, afleidingstechnieken of het realistischer leren denken. Het zoe-
ken van sociale ondersteuning wordt ook wel tot de copingactiviteiten gerekend.
Sociale ondersteuning kan zowel een direct effect hebben op de eigen emoties
als, uiteindelijk, op de verbetering van de situatie. Tnparagraaf 6.3 gaan wij nader
in op de werking van sociale ondersteuning. Gerichte activiteiten om het coping-
proces op gang te brengen en/of aan te vullen worden aangeduid met het ver-
zamelbegrip 'stressmanagement'. Zte voor een beschriiving van de verschillencle
stressmanagement-technieken van Van der Ploeg en Vis (1989) en Compernolle
(199r.
Om goed bestand te zilo tegen stress, is het nodig over een gevarieerd arsenaal
aan copingtechnieken te beschikken en al oaargelatg de situatie de juiste regis-
ters open te trekken.

:......::.....:....::.....
Coping en qÍweer

' '18,,dè:sntw**gting,+arr,dc rheórievormlag vaí,, topiag speelt historisCh
,ïiezlerr de psfchóarralftisahè egCI-psychologie een iielalgrijkè rel. Deze

r. heeft du.idelijk §errlaakr arelke intrapgyehisehe processen een $leurelrol
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Schema 6. 1: Stress-signalen: veranderingen in gedrag 

ENKELE STRESS-SIGNALEN BIJ ANDEREN: VERANDERINGEN IN GEDRAG 

EMOTIONELE 
REACTIES 

depressieve houding 

in elkaar gezakte houding 

langzamer spreken 

vertraagd bewegen 

sneller boos worden 

achterdochtig reageren 

sneller ontevreden 

onzekerder 

schrikachtiger 

sneller wi sselen van emoties 

impulsiever reageren 

cynischer worden 

toename zelfkritiek 

onverschillig worden 

LICHAMELUKE 
REACTIES 

meer lichamelijke klachten 

frequent raadplegen artsen , 

steeds andere artsen 

vermageren 

verzwaren 

snel ler transpireren 

klamme handen 

tics (ontstaan / toenemen) 

lichamelijke onru st 

(ij sberen , voetschudden) 

beven 

VERSTANDELIJK 

sneller verstrooid 

van hak op tak springen 

vergeetachtiger 

minder geïnteresseerd 

besluitelozer 

minder (niets) afwerken 

prioriteiten verwarren 

GEDRAG 

verminderde teamgeest 

te veel overuren maken 

meer roken 

meer drinken 

meer koffie gebruiken 

meer praten over verleden 

dan over de toekomst 

tranquillizers slikken 

herhaaldelijke ongevallen 

of bijna ongeval len 

frequenter afwezig 

onzorgvuldiger omgaan met 

machines en apparatuur 

vandalisme 

frequenter diefstal 

onvriendelijke reacties 

ten aanzien van klanten 

toename van misverstanden 

(Bron: Compernolle (1993); Stress vriend en vijand. Vitaal stressmanagement op het werk en in het gezin. Lannoo) N 
N ,..... 



spelen bij het v/aarnemen en verwerken van omstancligheden die aan-
passing vereisen. Haan (7977) maakt onderscheid tussen coping, af-
weer en fragmentatie. Bii coping is de persoon in vol contact met de

rcaliteit en kan er doelgerichr worden ingegrepen. Afweer bctekenl
een vermindercle flexihiliteit en wordt beschouwd als een neurotische,
minder geslaag<le aanpassingsvorm. Fragmentatie ten slotle is een des-

integratieve reactie op stresserende omstandigheden. Ze kunnen een
psychotische decompensatie inluiden (Van de Loo en Eurelings-Bonte-
koe, 1990). Klinisch bezien, is het juist een hiërarchie in de adequaat-
heid en rijpheid van het verwerkingsvermogen aan te brengen. Dat wii
niet zeggen dat afweer altijd een ongezonde reactie is. Het omgekeer-
de kan het geval zijn. In een bepaalde situatie kaa iemands (probleem-
gerichte) coping onvoldoende blijken. Afweerprocessen kunnen de
persoon dan belangrijke bescherming bieden.

Lazarus en Folkman (1991) maken in deze lijn enkele interessante op-
merkingen over ontkenning als al'weermechanisme. Zo schetsen zii bii-
voorbeeld de situatie waarin de persoon ernstige geleden schade niet
meer ongedaan kan maken en een tijdeliike ontkenning juist helpt om
het hoofci boven water te houden. Voorwaarde is wel dat het nooit het
zoeken van mogelijke andere oplossingen in de weg mag staan. Zli ge-

ven als voorbeeld de persoon met ernstige diabetes. Het kan adaptiel
zijn enkele faceffen van de situatie te ontkennen, waardoor de persoon
zich psychisch beter kan voelen. Als het maar niet ten koste gaat van
het meewerken aan de noodzakeliike medische behandeling. Ook de

liming van het gehruik van ontkenning is een belangriike variabele. In
de vroege fasen van een crisis is het vaak re veel voor een Persoon om
alle consequenties in volie omvang te doorzien en te beleven. Bij de
gezonde afweer is er flexibiliteit en za\ in de loop van de tijd de af-
weer kunnen versoepelen. In dit licht moet de arts afweer soms iuist
respecteren. In de hoofdstukken 10 en 11 over posttrallmatische stress-

stoornissen en fouw komt ook naar vo(en dat ontkenning en afweer
tot het normale verrn erkingsproces na een traumatische of een vedies-
erwaring kunnen behoren.

6.2.3 Approisol
In paragraaf 6.2.1, werd al aangegeven dat de wijze waarop iemand de situatie
intefpreteeft van groot belang is in het stressproces: in veel gevallen is niet de

feitelijke situatie bepalend maar de wijze waarop iemand deze interpreteert en

evalueert. Deze interpretatie of waardering wordt in de (angelsaksische) stfess-

literatuur aangeduid met de term 'appraisal'.
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Een tronsoclioneel stressmodel
Een model met een sterke aandacht voor dit aspect van de waarneming werd
ontwikkeld door Cox, het zogenaamde 'transactionele stressmodel' (Cox 1978,
geciteerd door Feuerstein, Labbé en Kuczmer, I98». Het model is weergege-
ven in schema 6.2.

Scbema 6.2: Het transactionele stressmodel uan Cox

niei in bolons

stress

feedbock

(Bron: Feuerstein et al. (1989; Healtb Psycholog"t. A psycbobiological perspecïil)e. Plenum Press)
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Volgens dit model ontstaan stressreacties wanneer er geen evenwicht is tussen
eisen waarvoor iemand zich gesteld ziet en het vermogen dat hij meent te heb-
ben om aan deze eisen te beantwoorden. Met andere woorden, hij denkt tekort
te schieten. De stressreactie kan een fysiologisch en een psychologische aspect
hebben. De reacties op hun beurt hebben weer effecten op de manier waarop de
situatie wordt waargenomen. Interessant is de vaststelling dat de subjectieve
interpretatie zo'n grote rol kan spelen. Het kan bijvoorbeeld zowel gaan om een
overschatting van de gestelde eisen als om een te somber beeld van de eigen ver-
mogens. Voor de diagnostiek is het van groot belang in hoeverre de waargeno-
men discrepantie realistisch is. De diagnose is immers weer de basis voor een
eventuele sociaal-medische begeleiding of voor andere interventies.

Neem als voorbeeld weer de eerder besproken operator. De aanwijzing clat er
ziekte in de ploeg is en dat er op uirzendkrachten wordt bezuinigd, doet ver-
moeden dat ziin klachten over te veel werk (mede) een reële basis kunnen heb-
ben. En dat houdt in dat het van belang is dat de hoeveelheid werk ook echt ver-
mindert. Hierbij kan, zoals we al aangaven, de eigen probleemgerichte coping
tekortschieten en is daadwerkelijke steun bij de verandering nodig.
In andere gevallen speelt vooral de opvatting van de persoon zelf een grote ro1.
De grote werkdruk is het gevolg van de eisen die hij zichzelf stelt of ziln eigen
overschatting van de zwaarte van de taak. Bi1 de advisering kan worden gewerkt
aan groter realisme bij de inschatting van de situatie. §Tanneer iemand vooftdu-
rend de neiging heeft de situatie te zwaaÍ en zichzelf te licht in te schatten, kan
Rationeel-Emotieve Therapie (RET) of een (andere) vorm van cognitieve of
inzichtgevende therapie van nut zijn.

Dit transactionele model van belasting en belastbaarheid kan als een handig
ordeningsschema dienen bij het diagnostisch inrerview. Het blijkr in de praktijk
ook een goede leidraad te zijn om de onder druk staande persoon te verhelde-
ren s/at er met hem gaande is. Bijvoorbeeld door het schema voor te tekenen of
uit te reiken. Het gaat erom de betrokken persoon met betrekking tot de eigen
stress-situatie ten minste twee essentiële gezichtspunten duidelijk te maken.
Àllereerst oog te krijgen voor de balans tussen de eisen en de antwoordmoge-
lijkheden in een gegeven situatie. Vervolgens het beslissende belang hierbij van
de waarneming, de interpretatie van de eisen en de antwoordmogelijkheden.
Hierbij moet wel worden bedacht dat een te grote belasting in relatie tot de
belastbaarheid zich niet altijd manifesteert als in het schema is aangegeven.

Het stressproces begint niet altijd met een ervaren discrepantie tussen 'kunnen' en
'moeten'. Sommige omstandigheden zijn belastend voor de persoon, of hij nu
denkt dat hij ze de baas kan of niet. Dit kan gebeuren bij ingrijpende omsrandig-
heden zoals het verlies van een geliefde persoon. Maar bijvoorbeeld ook bij de
promotie naar een zwaardere functie. Een taak kan eveneens belastend worden
doordat er geen rustpauzes worden genomen. Pas als de symptomeo zoals hoofd-
pijn en vermoeidheid er al zíjt, realiseert de persoon zich dat de belasting te zwaat
was. De ene persoon neigt er meer toe zich over te belasten dan de andere.
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Een versterkt narcistische persoonliikheidsstijl kan de kans verhogen op een

overschatten van de eigen belastbaarheid (zie ook hoofdstuk 14). Dit wiist op het

belang van persoonlijkheid als modererende variabele in het stressproces. Hierop

komen wij later terug (paragraaf 6.3).

6.2.4 Stressgereloteerde concepten

Frustratie, dreiging en conflict zrjn drte belangrijke stress-gerelateerde concepten

(Monat en Lazarus, 1991). Bil frustratie is er een blokkering van een wens of doel.

Schade kan hier al zrjn aangericht. Bii dreiging is schade nog niet aanwezig, maar

wordt er al wel op geanticipeerd. Een conflict houdt het met elkaar botsen van tege-

lilkertijd werkzame wensen of doelen in. Conflicten zijn daarmee stressbronnen bij

uitstek. Frustratie, dreiging en conflict vragen om zeer uiteenlopende coping.
rwanneer iemand ontslagen is in het kader van een reorganisatie is het onheil al

geschied. Het vraagt om verwerking van de toegebrachte schade. Bij deze verwef-

king kan sociale ondersteuning van groot belang ziin. Bii ontslagdreiging kan er

preventief nog iets gedaan worden: probleemgerichte coping. Hetzii met pogingen

het ontslag te voorkome n, hetzlj door voorbereiding op mogelijke ontslaggevolgen.

ó.3 Psychosociolerisico-enbeschermingsfoctoren
\X/elke risico- en beschermingsfactoren men benoemt, is voor een belangrijk
deel afhankelijk van het model dat wordt gehanteerd.

Het transactionele model van Cox, dat in de vorige paragraaf werd behandeld,

onderscheidt met name cognitieve factoren die aan het ontstaan van Stress kun-
nen bijdragen. In andere modellen, waaronder het veel gehanteerde Michigan

stressmodel (winnubst, 1986; De Jong, 1992), wordt een drietal belangrijke ele-

menten in het stressproces van elkaar onderscheiden: Stfessoren, persoonsge-

bonden kenmerken en sociale ondersteuning.

In een ander veel gehanteerd model van Karasek wordt aan regelmogelijkhe-
den, naast belastende factoren, een belangrijke rol toegekend (Karasek en

Theorell, 1990). In het model belasting-belastbaarheid, dat in hoofdstuk 1 werd

behandeld, kan men al deze factoren onderbrengen; coping, cognitieve aspec-

ten en sociale steun maken alle deel uit van het 'verwerkingsvermogen'.

ó.3.1 Stressoren

Dit zijn (potentieel) belastende of bedreigende aspecten van de situatie die kun-
nen leiden tot stressgevolgen oftewel strains. Hierrnee worden psychische of
fysieke reacties bedoeld zoals angst, depressiviteit en daarop volgende ziekten.

Eventuele verstoringen van de eflectiviteit in het werk kunnen ook tot de strains

worden gerekend. Bij de bespreking van het transactionele model van Cox gaven

we aan <lat niet alleen de objectieve situatie, maar ook de interpretatie daarvan
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een rol speelt bii het ontstaan van stressreacties. Deze interpretatie van stressoren
speelt ook in het Michigan stressmodel een belangrijke rol. Sauter en collega's
geven een overzicht van de meest belangrijke stressoren in de werkomgeving
(Sauter, Murphy en Hurrell, 1990). Deze zlin:

1. hoeveelheid en tempo van het werk
2. ontregelende werkschema's (ploegendienst, nachtwerk)
3, onduidelijke v/erkrollen en verantwoordelijkheden
4. onzekerheid over de loopbaan en behoud van werk
5. slechte of onvoldoende relaties met collega's, chefs en ondergeschikten
6. oninteressant werk
7. onvoldoende mogelijkheid tot participatie in besluitvorming en invloed op

de eigen situatie

De stressoren zijn te rangschikken naar drie hoofdaspecten: feitelijke overbelas-
ting, gestoorde relaties met anderen en gebrek aan invloed op de eigen situatie.

6.3.2 Regelmogeliikheden

Hiervoor werd gebrek aan regelmogelijkheden (invloed op de eigen situatie)
als een stressor benoemd. In een aantal modellen wordt 'regelmogelijkheden'
als een aparte factor benoemd. Het meest geprononceerd gebeurt dit in het
model van Karasek. Karasek stelt dat regelmogelijkheden in belangrijke mate
kunnen compenseren voor belasting. In modelvorm worden de beide factoren
daarbii in een twee-dimensioneel assenstelsel uitgezet. Karasek benoemt ver-
volgens vier kwadranten. (schema 6.3)

Scbema 6.3 De uier typen werk uolgens Karasek

Bron: Kompier en Marcelissen (1999; Handboek werkstress. NIA

Uit de namefi .van deze kwadranten blilkt al dat in dit model geen bezwaar be-
staat tegen een hoge belasting, mits die wordt gecompenseerd door veel regel-

DE ZWAARTE VAN HEÏ WERK

Loog Hoog

Loog

REGET-

MOGELIJKHEDEN

Hoog

Sooi werk

I

Slopend of
overbeloslend werk

il

It

Gemokkeliik werk Uildogend en
dynomisch werk

127



mogelijkheden. Overigens wordt dit model vaak uitgebreid tot een drie-dimen-
sioneel model met als derde factor 'sociale ondersteuning'. Ook deze factor

compenseert voor hoge belasting.

ó.3.3 Socioleondersteuning
Zowel het effect van ingrijpende gebeurtenissen als de tiid van herstel worden
voor een cieel bepaald door sociale ondersteuning. Met andere woorden door de

mate waarin de persoon kan rekenen op veftrouwde personen en plezierige rela-

ties in de directe werk- en privé-omgeving. Bii voldoende sociale ondersteuning
worden de negatieve effecten van belastende situaties beperkt of zelfs opgehe-

ven. Bij omwonenden van de tien jaar geleden op hol geslagen kernreactor in
Harrisburg in de Verenigde Staten (Fleming, Baum, Gisriel en Satchel, 1982) was

er geen verhoogde depressiviteit bij personen met voldoende sociale ondersteu-

ning. Het niveau van (noÍ)adfenaline was overigens zowel bii voldoende als

onvoldoende sociale ondersteuning verhoogd.

Niet alleen de kwaliteit van de relatie, ook de directe aanwezigheid van de ander
heeft effect. Bloed afgenomen in de aanwezigheid van de (vertrouwde) partner

bleek minder cholesterol te bevatten dan bloed dat rn zrio of haar afwezigheid
werd geprikt. Veel chronische stressoren hebben te maken met onvoldoende ade-

quaat sociaal contact, met een inherent gebrek aan sociale ondersteuning. Zowel
werknemers op solitaire posities (bewaking, operators) als personen in luidruch-
tige werkruimtes vertoonden verhoogde niveaus van depressiviteit. Ook proble-
matische relaties gaan samen met depressiviteit (Broadbent, 1985)'

Burnout, fysieke en psychische uitputting en de daalmee verwante depressiviteit
blijken samen te hangen met een weinig sociale stijl van leiderschap. Zeer hoge

burnout werd gevonden bij een combinatie van weinig sociaal en steÍk resultaat

gericht structurerend optreden van de directe superieuÍ (Seltzer en Numerof, 1988).

Meer in het algemeen beïnvloedt het gedrag van de baas, naat voren tredend in
zi)n stijl van leidinggeven, de stemming en het welbevinden van de medeu/erkeÍs.
Dit geldt eens te meer voor kleinere organisaties en afdelingen. De houding van

de leidinggevende is bovendien van invloed op zowel in de persoon als in de

organisatiecultuur verankerde codes met betrekking tot praten over of hulp zoe-

ken bij psychosociale problemen.

6.3.4 Persoonsgebonden foctoren

Het feiteli,ke coping patroon in een actuele stress-situatie is met behulp van

alleen persoonlijkheidsfactoren niet te voorspellen. Coping blijkt wel beïnvloed
door stabiele persoonskenmerken maar is er als zodanig niet toe te herleiden.
Grote variëteit binnen de persoon en zelfs binnen een gegeven stress-situatie is

mogelijk. Dat maakt het wetenschappeliik onderzoek evenals de klinische dia-
gnostiek in de praktijk van de bedrijfsarts er niet eenvoudiger op.
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Het onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken die de gevoeligheid voor
(werk)stress beïnvloeden (Payne, 1988; Vogelaar, Eurelings-Bontekoe en Van de
Velde, 1991) spitst zich toe op neuroticisme,/stabiliteit, lage interne beheersing en
Type-A. Deze persoonskenmerken kunnen optreden als 'moderator' in de stres-
sor-strainrelatie. Dat wil zeggen dat deze kenmerken bepalend zijn voor de mate
waarin een zekere stressor tot strains zal ieiden. Plotselinge toename van de
werkdruk heeft bijvoorbeeld een relatief groot effect op A-types.
Van de verschillende onderzochte persoonlijkheidstrekken lijkt neuroticisme de
invloedrijkste, met een nog onvoldoende onderzocht verband met de andere per-
soonlijkheidstrekken. Ook zonder een actuele stress-situatie bestaat er al een
relatie tussen neuroticisme enerziids en psychische klachten, gezondheidsklach-
ten en ziekteverzuim anderzijds. Personen met een neurotische inslag blijken
gevoeliger voor werkstress dan minder neurotische personen.

Met interne beheersing wordt bedoeld de mate waarin iemand meent invloed uit
te kunnen oefenen op dat wat hem overkomt. Mensen met een lage interne
beheersing zilo in het algemeen relatief slecht in staat het hoofd te bieden aan
belastende omstandigheden. Ze ziende ztnvan de eigen acties niet in. Dit ver-
sterkt de hulpeloosheid en afhankelijkheid van anderen. Een hoge interne
beheersing daarentegen lijkt de weerbaarheid in stress-situaties juist te verhogen.
Overigens kan een overdreven gevoel van eigen invloed op de situatie ook tot
nadelige effecten leiden. Vooral als er aan een bepaalde situatie hoe dan ook
niets te doen is. Frustratie en verstoorde relaties kunnen het gevolg zijn.

Type-À gedrag (haast, angstvallige werkbetrokkenheid, rusteloosheid, ongeduld,
hoge ambities) wordt in de stressliteratuur vanouds als een belangrijke risico-
variabele benoemd, in het bijzonder in relatie tot hart- en vaatziekten. In recent
onderzoek wordt dit verband niet onverkort teruggevonden. Ook bij Type-A
gedrag moeten nuanceringen worden aangebracht. De aspecten ongeduld en vij-
andigheid vao deze trek blijken de stressgevoeligheid te verhogen, het aspecr van
de prestatiegerichtheid doet dat op zich genomen niet.

6.4 Diognostische ospecten

In dit hoofdstuk richten we ons vooral op lichtere klachten en problemen. Op
aanpassings- en verwerkingsmoeilijkheden die tot reiatief milde reacties aan-
leiding geyen. Deze reacties zlln aanvankelijk eerder als normaal dan als
pathologisch te bestempelen. Vroege signalering en adequate interventies heb-
ben, zo wordt verondersteld een tweevoudig voordeel. Oplossing van de pro-
blemen kost minder tijd en energie. De problemen zijn immers nog niet zo
ingeslepen. Daatnaast hebben zij nog siechts beperkte gevolgen gehad voor de
persoon.

In het transactionele stressmodel van Cox (schema 6.2) staan vier categorieën
van reacties of responsen gegeven. Dit zlin dezelfde als de vier categorieën
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stress-signalen in schema 6.1, ontleend aan Compernolle: emotionele reacties,

verstandeliike reacties (cognitieve defensie), gedragsreacties en lichamelijke
(fysiologische) reacties. Ook de in schema 7.1 gegeven symptomen bii sur-

menage overlappen voof een groot deel met deze responsen. In feite ziin dit
alle aspecifieke klachten of symptomen, ook wel distressklachten genoemd, die

kenmerkend zrin vooÍ stress en ook voor overspanning. Terluin (1994) vond bij
analyse van het klachtenpatroon van door huisartsen als overspannen gedia-

gnostiseerde patiënten, drie clusters: de eerste gfoep heeft betrekkelijk geringe

klachten over moeheid, gespannenheid, piekeren, slaapproblemem en gevoe-

lens van overbelasting. De tweede groep scoort duidelijk op distressklachten en

heeft een lage score op depressie, angst en somatisatie. De derde groep ten

slotte heeft veel distressklachten en daarbii ook duidelilke klachten van depres-

sie, anp;st en somalisatie. Het profiel van de eerste groep komt het best over-

een met de in dit hoofdstuk besproken problematiek. Het symptoomprofiel van

cle middelste groep kan men, in combinatie met sociaal dysfunctioneren, als

kenmerkend voor surmenage beschouwen (hoofdstuk 7). Dit profiel komt ook
overeen met wat huisartsen als kenmerkend voor Surmenage beschouwen.
Patiënten uit het derde cluster zullen, zeker als er geen sprake meer is van een

invoelbare relatie tussen Stressoren/gebeurtenissen en reactie, neigen naar een

depressie (hoofdstuk 8) of een angststoornis (hoofdstuk 9 of hoofdstuk 10 als

het een posttraumatische stress-stoornis betreft).

Binnen c1e systematiek van de DSM-IV gericht op diagnostiek van psychische

stoornissen, vinden 'ges/one' klachten en problemen per definitie geen plaats.

De DSM-IV biedt wel de mogeliikheid 'andere aandoeningen en problemen
die een reden voor zorg kunnen zijn' te benoemen en te coderen; met name

de V-codes zijo rn dit verband van belang. Deze komen het meest in de huurt
van cle in dit hoofdstuk besproken problematiek. Schema 6.4 geeft een over-

ztcht var, de meest relevante V-codes.

Bij ernstiger klachten, overeenkomend met het middelste symPtoomprofiel van

Terluin en met de diagnose 'surmenage' (hoofdstuk 7), kan wel een DSM-IV

classificering worden gegeven: de classificering 'aanpassingsstoornis' komt hier
goed mee overeen.

Voor een aanpassingsstoornis (zie schema 6.5 voor de diagnostische criteria) is

het essentieel dat er binnen drie maanden na het ontstaan van een psychosocia-

le stressfactor een onaangepaste Stressreactie optreedt. Deze reactie mag niet lan-
ger dan Zes maanden duren. Het onaangepaste karakter van de reactie wordt
zrchtbaar in een verminderd functioneren in werk of relaties. Ofwel in verschijn-

selen die een te vefwachten stressreactie te boven gaan. De DSM-IV onderscheidt
verschillende typen aanpassingsstoornissen: met angst, met depressieve stem-

ming, met gemengde angstige en depressieve stemming, met een stoornis in het
gedrag en met een gemengde stoornis van emoties en gedrag.
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v61.20
v61 .1

v62.81
v6 t.21

v6t.1
v15.81
v65.2
v71 .01

v71.02
v62.82
v62.3
v62.2
v62.89
v62.4
v62.89

Ouder-kind relatieprobleem
Partner-relatieprobleem
Relatieprobleem Niet Anderszins Omschreven

Seksueel misbruik van een kind

Seksueel misbruik van een volwassene
Niet meewerken aan behandeling

Simulatie
Antisociaal gedrag bij volwassenen

Antisociaal gedrag bij een kind oÍ adolescent
Rouwreactie

Studieprobleem
Beroepsprobleem

Religieus of geesteliik probleem

Acculturatieprobleem
Levensfaseprobleem

Scbema 6.4: V-codes uoor toestanden niet toe te scbriiuen aan een p»)cbiscbe stoor-
nis, maar die een reden uoor aandacht of bebandeling zijn

(Bron: Koster uan Groos (1999; BeknoPte bandleiding bij de diagnostiscbe criteria uan de DSM-
IV. Suets E Zeitlinger)

Scbema6.5: Aanpassingsstoornis

Diognostische criterio Aonpossingsstoornis

A. Het ontstaan van emotionele en gedragssymptomen in reactie op (een) herken-

bare stressveroorzakende factor(en) die zich binnen drie maanden na het begin

van de stressveroorzakende factoren voordoen.

B. Deze symptomen oÍ gedragingen zijn significant zoals blijkt uit één van de twee

volgende :

1. duidelijk lijden dat ernstiger is dan wat verwacht kon worden bij de blootstel-

ling aan de stressveroorzakende factor

2. significante beperkingen in sociaal of beroepsmatig (studie) Íunctioneren

C. De stressgebonden stoornis voldoet niet aan de criteria voor een andere speci-

fieke As I stoornis en is niet slechts een verergering van een reeds bestaande

As I of As ll stoornis.

D. De symptomen ziin geen uiting van een rouwreactie.

E. Zodra de stressveroorzakende factor (of de gevolgen ervan) is weggevallen, blij-

ven de symptomen niet langer dan zes maanden daarna aanwezig.

(Bron: Koster uan Groos(1995); Beknopte bandleiding bij de diagnostische criteria uoor de DSM-
IV. Suets & Zeitlinger)
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Toegepast op de voorbeelden van het begin van dit hoofdstuk is er geen sprake
van een aanpassingsstoornis. Hoewel er duidelijke psychosociale stressfactoren
zijn en de reacties ook aan de tijdscriteria voldoen. In beide gevallen zljn de
stressreacties invoelbaar, binnen de spanbreedte van het normale. In het geval
van de boekhouder zijn er wel klachten die het functioneren bemoeilijken, Ínaar
deze zilo bij navraag nog relatief licht van aard. In de loop van de tijd zou dit
zich wel tot een psychische stoornis kunnen ontwikkelen.

In beide gevallen kunnen we wel spreken van een zogenaamde V-code: een toe-
stand die niet toe te schrijven is aan een psychische stoornis, maar die wel een
reden voor aandacht of behandeling vormt. Voorbeelden hiervan zijn een stu-
dieprobleem, een huwelijksprobleem, een beroepsprobleem (ontevredenheid
over het werk), een levensfaseprobleem of een probleem in samenhang met een
andere levensomstandigheid (bijvoorbeeld beginnen in een nieuw beroep, over-
plaatsing, scheiding, pensionering). In het geval van de boekhouder was er spra-
ke van een V-code 'andere specifieke familie-omstandigheden'. De operator
kwam in aanmerking voor de diagnose V-code 'beroepsprobleem'.

Een belangrijk aspect in de diagnostiek van lichtere klachten en problemen is de
mogelijke rol van ontkenning. Dit is een onbewust verlopend proces en daardoor
vaak niet eenvoudig te identificeren en bespreekbaar te maken. Zeker niet wan-
neer de organisatie of sleutelfiguren uit de omgeving van betrokkene deze ont-
kenning versterken. De ontkenning kan de vorm aannemen van pathologische
gezondheid: het psychologisch bepaald onvermogen ziek te zijo en klachten te
hebben (Musaph, 1,979). Het voor zichzelf erkennen van klachten is te angst-
wekkend om tot het bewustzijn te worden toegelaten. Een voorbeeld hiervan zijn
overlevenden van concentratiekampen waar op ziekte de premie van een dood-
vonnis kon volgen. Ziek ziln of uitvallen is dan soms blijvend geassocieerd met
levensgevaar. In een minder extreme context zien we een vergelijkbaar mecha-
nisme in bedrijven, vooral bij het management, s/anneeÍ er een cultuur heerst
waarin klachten met zwakheid worden geassocieerd.

6.5 Beloop

Er bestaat een ideaaltypisch model dat aangeeft dat onbehandelde klachten en
problemen op termijn tot steeds negatievere effecten voor de gezondheid en de
kwaliteit van het functioneren zullen leiden. Problemen waar niet op tijd ade-
quaat op wordt ingespeeld, veroorzaken na verloop van tiid stressklachten. Deze
klachten houden op termijn, indien onbehandeld, een risico in voor decompen-
satie, overbelasting en een sterk verminderd functioneren. 'Wordt ook in deze fase
niet goed opgetreden dan is de weg vrij voor het ontwikkelen van allerhande
psychische stoornissen.
Dit model gaat zeker niet altijd en zeker niet voor iedereen op. Op de eerste
plaats blijken problemen zich met de tijd ogenschijnlijk niet zelden als vanzelf op
te lossen. Ten ts/eede is er een kleine groep psychisch kwetsbare personen die
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bij de geringste extra druk of om aanpassing vragende verandering, ernstig ont-
regeld kan raken. Een geringe spanningsbron luidt dan al in een vroeg staclium
een ernstige decompensatie in. Dat wordt veroofia kt door stluctuÍele kenmer-
ken van de persoonlijkheid. In deze zin gaat dus niet altijd op dar een lichte psy-
chologische belasting op zljn hoogst tot milde klachten leidt.
Voor de dagelijkse praktilk vormt de kwetsbare groep als het goed is niet het groot-
ste diagnostische probleem. Ernstige psychische kwetsbaarheid is meestal zeer
zichtbaar. Zowel in de anamnese (veel en ernstige psychische decompensaties) als
in het directe spreekuurcontact. Ook al is ook hier weer een subgroep met ver-
borgen en moeilijk vaststelbaar ernstig psychisch lijden. Bedoeld worden hier bij-
voorbeeld personen met paranoïde trekken die zich juist op grond van hun patho-
logisch wantrouwen niet ten voile in het spreekuurcontact wiilen laten kennen.

Wat zijn de vroege voorlopers van psychische stoornissen en decompensatie? De
reconstructie van het ontstaansverloop en beloop van sommige toestandsbeelden
kan helpen om vroege fasen ook vroeg te herkennen. Als voorbeeld kunnen hier
de bevindingen met betrekking tot burnout worden genomen, één van de ern-
stigste en veel in de aandacht staande stressziekten. Burnout blijkt volgens de
verschillende auteurs in typerende fasen te verlopen. Paradoxaal genoeg start het
slachtoffer met veel enthousiasme en inzet. Veninga en Spradley (1981) noemen
deze eerste fase de 'honeymoon', de wittebroodsweken. De persoon heeft veel
plezier in het werk, maar de inzet is zo groot dat de reselves ongemerkt afne-
men. In volgende fases neemt de ontevredenheid met het werk toe. In dienst-
verlenende beroepen krijgt men een steeds grotere hekel aan patiënten, cliënten,
leerlingen etcetera. Er wordt steeds minder efficiënt gewerkt, wat weer leidt tot
langere werktijden met als gevolg grotere uitputting, apathie en depressiviteit.
Een vicieuze cirkel ontstaat. Volgens sommigen is machteloosheid cruciaal: opge-
roepen door de sociale en veeleisende stijl van de leidinggevende, maar (vooral)
ook door de eigen stijl en het vaak hoge normgevoel van de persoon.

6.6 Rol von de bedriifsorts
In deze paragraaf willen we ten slotte vooral ingaan op de interventiemogelijk-
heden bij vroege en lichtere stressklachten. Eerst zal aan de orde gesteld worden
welke mogelijkheden en rol de bedrijfsarts in deze zelf heeft. Dit zouden we
'stressmanagement interventies in engere zin' kunnen noemen. Verwolgens staan
we kort stil bij de situatie dat deze klassieke, welomschreven stressintetventies
tekortschieten of niet geïndiceerd lijken. Dit betekent het overwegen van door-
verwijzing naar specialistische psychologische of psychiatrische hulpverlening
et/ of van omgevingsgerichte interventiestrategieën.

6.6.1 Stressmonogement interventies in engere zin
In feite is alle psychologische en psychiatrische hulpverlening een vorm van
stressmanagement omdat het steeds gaat om het helpen bij een betere aanpas-
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sing aan belastende interne of externe omstandigheden. Daarmee verliest het

begrip stressmanagement alle zeggingskracht. In de literatuur (Van der Ploeg en

Vis, 1989; Cotton, 1990; Joppen en Van Leeuwen, 1990; Stoop en Brouwer, 1991;

Compernolle, 1993) wordt een serie technieken en strategieën beschreven die
zijn gericht op het terugdringen van stressbronnen en stressreacties. Tezamen

beschrijven ze stressmanagement in een engere en daarmee eigenlijker zin.

Ze sluiten aan op de belangrijkste taak die de bedrijfsarts zich bii stressproble-
men kan stellen: het versterken van de copingvaardigheden en het probleemop-
lossend vermogen van de patiënt. Dit betekent het aannemen van een onder-
steunende, ego-versterkende ro1. Daawoor is een aantal nuttige technieken en

strategieën beschikbaar (Rockland, 1989).

De eerste aanbeveling is een positieve werkrelatie met de patiënt te vestigen: "Er

is een (stress)probleem dat ik met u samen wil helpen oplossen." Hoewel de afis
vanzelfsprekend inzicht moet ontwikkelen in de functie en de diepere betekenis
en achtergrond van de klacht, verwoordt hij dit aanvankelilk zeker niet allemaal
voor de patiënt. In de eerste plaats biedt de arts emotionele ondersteuning. Hi,
is daarmee zelf onderdeel van het netwerk van sociale steun dat zoals aangege-

ven zo'n belangrijke beschermende factor is tegen overmatige stress. Deze emo-

tionele ondersteuning houdt een vriendelijke, accepterende en invoelende hou-
ding in (zie hiervoor hoofdstuk 3). Veruolgens biedt de arts inzicht en verhelde-
ring in het directe stressprobleem, bijvoorbeeld met behulp van een transactio-
neel stressmodel. Het gaat hier in eerste instantie om verheldering en niet om
interpretaties van dieper liggende motieven en problemen. Van pas komt een

bemoedigende houding waarin de nadruk wordt gelegd op Positieve punten van
iemand (bijvoorbeeld: "\Wat goed van u dat u in deze moeilijke situatie om hulp
en advies hebt gevraagd"). Een directieve opstelling (zie verder hoofdstuk 2)

heeft in deze benadering eveneens glote betekenis: suggesties voor verandering
worden gegeven (bijvoorbeeld: "Probeert u het toch eens met uw collega te

bespreken, maar schrijf dan eerst voor uzelf in een paar zinnen op wat u hem

eigenlijk wilt zeggen"), regels en grenzen voor gedrag worden gesteld (bijvoor-

beeld: "Het is echt noodzakeliik vaste en regelmatige pauzes op het werk in te
lassen").

Vervolgens staat de bedrijfsarts het gehele arsenaal aan copingtechnieken ter
beschikking. 'We volgen hier het in subparagraaf 6.2.2 genoemde onderscheid
tussen taak- en persoonsgerichte interventies (Van der Ploeg, 1989), dat kan wor-
den aangevuld met het onderscheid van verschillende niveaus van interventie:
lichamelijk, cognitief en gedragsmatig.

Het probleem- en taakgerichte stressmanagement (Van der Ploeg, 1989) kan een

arts versterken door te helpen te stfenge eisen te verminderen. Instrumenten hier-
voor ziin iemand prioriteiten te leren aanbrengen, activiteiten onder te verdelen
in stappen en deeltaken, realistische tijdschema's in te voeren en te bewaken
(time-management) en de eisen en verwachtingen die iemand aan zichzelf stelt
tot realistische proporties tefug te brengen (vermindering perfectionisme, betere
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hantering faalangst). Een tweede belangriik aandachtspunt is waar mogelijk
iemands controlemogelilkheid of regelcapaciteit te vergroten. Steun iemand in het

aannemen yan meer eigen verantwoordelijkheid, het maken van eigen keuzes en

het invloed uitoefenen op onderdelen van de taaksituatie. Een belangrijk hulp-
middel is hier ook het zoeken van informatie zodat met meer inzicht en overzicht
kan worden gehandeld. Een derde aandachtsveld bij probleemgericht stressma-

nagement is het laten afmaken van onafgemaakt werk. Het gaat hier om onafge-
maakte en zich opstapelende taken, onverwerkte emoties en uitgestelde beslis-
singen. Ook hier komt het aan op een goede planning en prioriteitsstelling.

Voor wat betreft het versterken van het individu- of persoonsgerichte stressma-

nagement kan de bedrijfsarts denken aan de volgende meest gehanteerde strate-

gieën (Van der Ploeg, 1989; Cotton,1990). Het betreft een drietal hoofdclusters
elk gericht op een eigen domein:

1. het lichaam en de lichamelijke gezondheid
2. cognities en emoties
3. gedrag

Voor de lichamelijke benadering gaàt het om ontspanningsoefeningen (yoga,

transcendente meditatie, progressieve relaxatie, biofeedback en autogene trai-
ning) en het bevorderen van een gezonde leefstijl (fitness, eetgewoonten, roken
en alcoholgebruik).

Voor een beter hanteren van stress en stressemoties zoals angst, verdriet en boos-
heid, wordt een cognitieve benadering het meest bepleit. Elementen uit verschil-
lende cognitief gedragstherapeutische richtingen worden hiervoor toegepast.

Vooral de Rationeel-Emotieve Therapie (RET) van Albert Ellis is een ook in
Nederland populaire benadering bij stressmanagement. Uiteenzettingen zijn dan
ook ruim voorhanden, ook in voor de patiënten zelf uitstekend toegankelijke
inleidingen en doe-het-zelf boekjes (zie bijvoorbeeld Diekstra, 1976).

Gedachten en denkstill staan centraal bij Rationeel-Emotieve Therapie. Het idee
is dat niet de obiectieve situatie (A) veranrwoordelijk is voor de onaangename en
onge$/enste emoties (C), maar de gedachten, de interpretaties (B). Dit idee sluit
aa.lbrl het stressmodel uit schema 6.2. De'irrationele' gedachten en filosofieën
("Iedereen moet me aardig vinden." "Ik moet altiid perfect presteren.") worden
ter discussie gesteld. Vanuit een 'nieuw' gezichtspunt wordt naar een meer effec-
tieve aanpak van problemen gewerkt. (Engels en Diekstra, 1987). De cognitieve
methode blijkt ook van nut bij het modificeren van de meer onaangename aspec-

ten van A-typologie.

Voor de gedragsmatige intetventie kan worden gedacht aan het verminderen van

overmatig gedrag en het invullen (eventueel bijleren) van ontbÍekend gedrag.

Overmatig wil zeggen dat het gedrag te veel voorkomt (bijvoorbeeld werk mee

naar huis nemen), dat het te lang (overslaan pauzes) of te intens is (op kleine
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2.

3.

gebeuftenissen te sterk emotioneel reageren). Ander gedrag, dat wel tot het
repertoire behoort, kan geheel in het gedrang geraakt zlin (tlid besteden aan
het gezin, aan vrienden of aan hobby's). In dit geval kan 'te veel en te weinig'
(hoofdstuk 2) een adequate interucntie zljn. Gedrag dat onvoldoende in het
repertoire beschikbaar is, kan worden getraind. Àssertieve, sociale en communi-
catieve vaardigheden zijn hier het meest voorkomend. Het stimuleren van een
goede vrijetifdsbesteding slaat drie vliegen in één klap (Cotton, 1990):

1. de behoefte aan aanvullende stimulering (bijvoorbeeld meer sociale con-
tacten of 'met de handen bezig zijn')
de mogelijkheid voor emotionele en spanningsontlading (sport, toneel)
de mogelijkheid van compenseren van op andere terreinen onbereikte of
onbereikbare doelstellingen (plezier in en waardering voor bestuursactivi-
teiten in een vereniging)

In veel gevallen is een combinatie van taak- en persoonsgerichte interventies het
meest effectief. Taakgerichte interventies richten zich in de eerste plaats op het
oproepen en effectief maken van de probleemgerichte coping door de cliënt.
'Wanneer de cliënt vooral wordt gehinderd door emotionele remmingen zoals
faalangst en sociale angst, dan gaat de taakgerichte aanpak hand in hand met per-
soonsgerichte interventies. Een louter taakgerichte aanpak kan dan zelfs contra-
produktief zilo: het stellen van duidelijke doelen werkt averechts bij personen
met een laag gevoel van competentie (Gist, 1991). Een dergelijk gebrek aan
gevoel van competentie en depressieve gevoelens correleren negatief met effec-
tiviteit in de taak (De Jong, 1992).

Omgekeerd kan de cliënt in veel gevallen naast emotionele ondersteuning ook wel
enige hulp gebruiken bij het vinden van oplossingen voor concrete (werk)problemen.

In hoeverre de taakgerichte interventies op hun plaats zijn, hangt niet alleen af
van de aard van de problematiek maar ook van de fase waarin de cliënt zich in
de confrontatie bevindt.

Edelwich en Brodsky (1980) menen bijvoorbeeld dat het wijs is bij burnout de
interventie af te stemmen op de fase waarin de persoon zich bevindt, en de aard
Yan ztjn reacties.
In de fase van enthousiasme, de'wittebroodsweken', is het de taak.van de hulp-
verlener, ook de bedrijfsarts, om de effecten van de al te enthousiaste werkstijl
aan de patiënt duidelilk te maken. Verder is het uiteraard van belang om hem of
haar te helpen bij het treffen van concrete maatregelen (stellen van prioriteiten,
delegeren en ontwikkelen van een efficiëntere werkstijl) om de werkdruk (in de
toekomst) daadwerkelijk te verminderen.
'Wanneer de persoon in latere fasen vooral wordt getroffen door stagnatie, weet hii
niet goed meer hoe problemen in het werk moeten worden aangepakt. Aan de hand
van 'critical incidents' kunnen nieuwe oplossingsstrategieën worden ontwikkeld.
Om iemand hierbij te helpen, zijn vaak specifieke kennis en vaardigheden vereist.
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In het geval van frustratie is de patiënt niet gediend van advies met betrekking tot
een concrete aaopak. Het beste is hij geholpen met een luisterend oor, concreet
begrip voor de situatie waarin hij zich bevindt en de boosheid die de situatie moge-
lilk oproept. Dit begrip betekent natuurlijk niet dat wordt ingestemd met alle nega-
tieve oordelen die naar voren worden gebracht. Na het uiten van frustratie en boos-
heid is de weg vaak open voor een concrete aanpak van de problemen.

Zeker brj snel veranderende (werk)omstandigheden kunnen problemen worden
veroorzaakt door een reëel gebrek aanvaardigheden, kennis en inzicht. Aandacht
voor training en coaching van medewerkers blijkt dan ook een indicator voor de
effectiviteit van managers (Luthans, 1988). Veelal zal het de bedrijfsans aan tiid
ontbreken, zich zodanig in de materie in te werken dat hi1 de meest aangev/ezen
persoon is om een meer inhoudelijke coaching op zich te nemen. Deskundigen
uit de organisatie of daarbuiten (bijvoorbeeld een klinisch- of een arbeids- en
gezondheidspsycholoog) komen dan meer in aanmerking. De bedrijfsarts kan
zich dan meer op zijn rol van case-manager concentferen.
Dit is overigens ook vaak het geval wanneer meer gespecialiseerde persoonsge-
richte interventies zi,n gewenst.

Een beperkt aantal ondersteunende en structurerende gesprekken kan in veel
gevallen voldoende ziln om de persoon door een stressvolle periode heen te hel-
pen. Dat geldt ook voor psychologische hulp die in nauwe samenwerking met
de bedrijfsgezondheidsdienst door een psycholoog in het bedrijf wordt geboden.
De eerste resultaten van inventariserend onderzoek in Nederland wiizen op de
haalbaarheid van kortdurende (minder dan tien gesprekken) psychologische
begeieiding (Schoots, 1992).

6.6.2 Speciolistische doorverwiizing
Indien de toegepaste stressmanagementtechnieken niet toereikend blijken of
voor de bedrijfsarts moeilijk toepasbaar zijn (te arbeidsintensief, te specialistisch)
dan is doorver-wijzing geïndiceerd. Dit kan een doorverwilzing zijn voor een indi-
viduele of groepstraining in een specifieke copingstrategie (bijvoorbeeld time-
management of assertiviteit) of een algemene stressmanagement training. Deze
zijn lev erbaar door verschillende daarin gespecialiseerde landeli jk werkende trai -
ningbureau's. Riagg en de zelfstandig gevestigde psycholoog, psychotherapeut en
psychiater zijn hiervoor soms ook beschikbaar. De bedrijlsarts zal effectiever
kunnen verwijzen naatmate hij over een beter eigen netwerk beschikt (zie hoofd-
stuk 4). De geestelijke gezondheidszorg is in elk geval nodig bij ingewikkelder
op te lossen problemen. Dan is het soms nodig een keuze te maken voor een of
andere vorm van psychotherapie of psychiatrische hulpverlening.

6.6.3 Systeem- en orgonisotiegerichte interventies

Interventies die zijn gericht op het veranderen van de concrete situatie, vatten s/e
samen onder de term 'systeeminterventies'. Hieronder valt conflicthantering, maar
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ook het direct beïnvloeden van het management door consultatie en advisering.
Het kan gaan om verstrekkende activiteiten, gericht op de verandering van de
managementstijl, maar ook om concrete korte-termijnmaatregelen, zoals het ver-
minderen van de werkdruk. Ook hierbij zal een keuze moeten worden gemaakt
ten aanzien van de vraag wat de bedriifsarts zelf doet en waar hij als case-
manager zal optreden.

De organisatiegerichte interuenties van de bedrijfsarts vallen buiten het bestek
van dit boek. Met deze groep worden al die interventies bedoeld die helpen de
werksituatie zo te veranderen dat stress wordt voorkomen of in de hand gehou-
den. '§le kunnen hierbil denken aan de volgende doelstellingen (Stoop en
Brouwer, t991), die aansluiten bii de in 6.3.1 genoemde belangrijkste stressoren
in de werkomgeving:
- verbeteren van de fysieke werkomstandigheden
- verbeteren van de werksituatie in het algemeen en van de taakstructuur in

het bijzonder
- verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van het management in het ka-

der van stressreductie en preventie
- verbeteren van de managementstijl
- aanpakken van rolonduideijkheid
- adequaat managen van veranderingen in de organisatie
- maken van beleid gericht op stresspreventie
- verminderen van werkdruk
- vergrotenvanregelmogelijkheden

Het realiseren vao deze doelstellingen lijkt ons niet primair de taak van de
bedrijfsarts Ír7aaf vafl het management. Iil/el is het van belang dat de bedrijfsarts
de belangrijke invloed var, deze factoren op de psychische gezondheid tijdig en
terdege onderkent.
Het betrekken van deze wisselwerking tussen persoon en situatie in zijn advise-
ring en eventuele inteffenties ten aaozien van zowel het individu als de werk-
omgeving is een essentieel aspect van de rol van de bedrijfsarts binnen de orga-
nisatie.
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7 SURMENAGE
B. Terluin en JJ.L. uan der Klink

§oménvottïng ' '

§urrnen*ge deÍiniëren we als een Lreeld van {sub)acute decompensatie
ten gevolge van psychosociale orrerbelasting bii peÍsonen die levaren
normaal fu nctioneerden. Klinisch beeld' en diagnostisehe cf iteria wor-
den besproken. Surmenage wordl in dit hoofdstuk beschreven als een
beeld mèt een procesmatig karakter. De verschillende fasen in dat pro-
ces korren aan de orde, lèvenals rnogellike vèrstoriagén in het beloop.
De eerste drie tot vier weken ziln bepalend voor de uitkomst. Een

zorgvuldige bewaking van het beloop eo een aclieve opstelling waar

een begin van herstel'itr de eeiste maand uitblijft, moeten'de L,egelei-

ding in die beginfaae,kenmerken. In.dix hoofdstuk worden praktische

richtliinen.vaor deze,tjegeleiding gege:ren. r :

7.1 lnleiding
Binnen de grote groep psychische problemen is surmenage een door bedrijfs- en
verzekeringsartsen veel gestelde diagnose. Schröer refereert in ziln proefschrift
aan cliverse onderzoeken waaruit bliikt dat 90 tot 950/o van alle verzuimgevallen
wegens psychische beelden als 'overspanning' worden aangemerkt (Schröer,

1993). 'surmenage' en 'overspanning' worden in dit hoofdstuk als synoniemen
beschouwd. Behalve door bedriifs- en verzekeringsafisen, wordt de diagnose
'surmenage' ook frequent gebruikt door huisartsen (Terluin e.a., 1,992). Dat maakt

surmenage tot een typische eerstelijnsdiagnose. In een psychiatrisch classificatie-
systeem als de DSM-IV (APA, 1994) komt surmenage als zodanig dan ook niet
voor, al is er een duidelijke overlap met de diagnose 'aanpassingsstoornis'. Een

handicap voor het onderzoek naar surmenage is het feit dat er (nog) geen alge-

meen geaccepteerde diagnostische criteria bestaan voor dit toch algemeen voor-
komende beeld. In dit hoofdstuk zal op basis van eigen praktijk-eruaringen op
het beeld worden ingegaan, en zullen de praktische aspecten van de begeleiding
van surmenage door de bedrijfsarts worden behandeld.

7.2 Diognostische ospecten

Bert is onderboudsmonteur uan beroep. Hii is JO iaar, gehuwd, en hii beeft twee

leinderen (2 en 4 jaar oud). Bert uerzuimt bijna nooit zijn uerk. Hij komt ook zel-
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d.en bij zijn buisarts. Op een dag komt Bert op bet spreekuur uan de bedrijfsarts.
Zijn strakke gelaat en zijn scbrikacbtige ogen uerraden een sterke gespannenbeid.
Bert uertelt dat bij zes ueken geleden een boog oplaaiencl conflict met zijn cbef
beeft gebad, betgeen was uitgelopen op een handgemeen. Het meningsuerschil
bad. betrekking op cle organisatie uan bet werk. Naderband bebben Berf en zijn
cbef bet uitgepraat en 'cle urecle getekend'. Befi uerkt al ruim uijf jaar onder zijn
buidige cbef, en bij heeft altijd zeer goed met bem kunnen opscbieten. Toen het
conflict was uitgepraat, dacbt Bert clat claarmee de kous af was. Maar, tot zijn
uerbazing, heeft Ben een paar weken later last gekregen uan neruositeit, gejaagd-
beid en pijn in de borst. Deze klacbten utord.en steeds erger. Teuens is hij slecht
gaan slapen, en ureselijk gaan dromen ouer bet werk. Sínd.s een weele uoelt bij zicb
doodmoe. Bert komt nu bij zijn bedrijfsarts. Hij kan bet werk niet meer aan. Hij
begrrjpt niet goed wat bem mankeert, en bij weet niet udt hij moet doen.

7.2.1 Definitie

Laten we de casus even onderbreken om stil te staan bij de aard van de proble-
matiek van Bert. Is dit surmenage? Dat is lastig te zeggen, want er zijn geen alge-
meen geaccepteerde criteria voor deze diagnose. Bovendien zijn er verschillende
termen in gebruik die min of meer naar dezelfde problematiek verwijzen, onder
andere hyperesthetisch-emotioneel syndroom, neurastheen syndroom, decom-
pensatie, reactieve depressie, overspanning, overwerktheid en burnout.
Schröer (199, komt tot de volgende samenvattende definitie van overspanning:
"Overspanning is een dusdanige verstoring van het evenwicht tussen psychische
belasting en psychische belastbaarheid als gevolg van veranderingen in individu-
ele belastbaarheid en/of psychosociale belasting, dat bij het getroffen individu
een proces ontstaat van verminderd vermogen tot sociaal functioneren, gepaard
gaande met lichamelijke klachten, stemmings- enlof gedragsveranderingen."

7.2.2 Diognostische criterio
Terluin (1986) heeft zeven criteria genoemd die bi1 de diagnose 'surmenage' moe-
ten s/orden betrokken.

1 . Klochtenpqtroon
Surmenage wordt gekenmerkt door een typische combinatie van psychische en
lichamelijke verschijnselen van uitputting en spanning (zie schema 7.1). Het
bestaan van dit syndroom is door Terluin (1994) in de huisarrspraktiik duidelijk
aangetoond.

Neurasthene klachten zijn bíina altijd bi1 surmenage aanwezig: moeheid, luste-
loosheid, futloosheid en een toegenomen behoefte aan slaap die zich daadwer-
kelijk kan manifesteren als abnormaallang en diep slapen. De moeheid is vaak
al 's morgens bij het opstaan aanwezrg en verergert door inspanning (lichamelijk
of geestelijk). Deze klachten worden in de psychiatrie vaak beschouwd als depres-
sieve verschijnselen. Weliswaar ziin patiënten met surmenage - om begrilpelijke
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redenen - vaak gedeprimeerd, maar specifieke depressieve verschijnselen zoals
hopeloosheid, uitzichtloosheid, gevoelens van waardeloosheid, schuldgevoelens
en suïcidaliteit komen bij hen niet of nauwelijks voor. Andere veel voorkomende
klachten zifn prikkelbaarheid (geïrriteerdheid, niet tegen drukte kunnen), labiliteit
(huilen) en verschijnselen van psychische spanning zoals gespannenheid (zich

onrustig voelen, gejaagdheid), slecht slapen (moeiliik inslapen, onrustig slapen,
vroeg wakker worden) en piekeren. Deze verschijnselen worden in de psychiatrie
vaak als angsrklachten beschouwd. Echter bij patiënten met surmenage komen
specifieke angst-verschijnselen zoals angst- of paniekaanvallen, lobieën en vermij-
dingsgedrag niet of nauweliiks voor. Verder blijkt een gedeprimeerde stemming
hand in hand te gaan met gespannenheid. In wisseiende mate bestaan er lichame-
iijke spanningsklachten (hoofdpiln, nek- en rugpi1n, benauwdheid, hartkloppingen,
pijn in de borst, maagdarmklachten) en malaise (zich lichamelijk beroerd voelen).
Patiënten pÍesenteren zich nogal eens met deze lichamelijke klachten, waardoor de
arts op het verkeerde spoor kan worden gezet.

Scbema 7. 1: Symptomen bij surmenage

(Bron: Terluin en Gill (1992); Surmenage. Tbe Prd.ctitioner (Nederlandse uifgaue); Mediselect)

2. Sociool dysfunctioneren
Patiënten met surmenage zrin niet meer in staat hun normale taken naar behoren
te vervullen, wat meestal leidt tot een ziekmelding. Het dysfunctioneren kan voor
een deel worden verklaard door de klachten, het gebrek aan energie (het onver-
mogen de nodige prestatie te leveren), de concentratieproblemen (waardoor fou-
ten worden gemaakt), de prikkelbaarheid (waardoor botsingen met collega's
en,/of klanten ontstaan). Voor een ander deel berust het dysfunctioneren op een
onvermogen de problemen nog langer te kunnen hanteren. De patiënt is het
overzicht over en zijn greep op de problemen kwijt. Hii kan het niet meer aan.

Hyperesthetisch-emolionele klochten:

- prikkelboorheid
- emolionele lobillteit
- huilbuien

Funclionele lichomeliike klochten:

- moloise
- hoofdpiin
- moog/dormklochten
- duizeligheid
- hortkloppingen
- benouwdheid
- piinliike nek en schouders
- rugpiin
- piin in de borst

Neuroslhene klochten:

- moeheid
- lusteloosheid
- energieverlies
- grote behoefte oon sloop
- concentrotiezwokte
- vergeetochtigheid

Psychische sponningsklochten:

- gesponnenheid
- een onrustig of gejoogd gevoel
- slecht slopen
- onrustig dromen
- piekeren
- gedeprimeerdheid
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In het Engels spreekt men van 'failure to cope'. '§7e zouden ook kunnen spreken
van 'demoralisatie' (Figueiredo en Frank, 1982). Typisch voor surmenage is dat
de patiënten veel piekeren over hun problemen. Men poogt - vaak zonder resul-
taat - weer greep op de situatie te krilgen.

Surmenage wordt vaak aangeduid als een decompensatie-syndroom. Het gaat hier
evenwel niet om een psychische decompensatie, want de psychische functies
(bewustzijn, oriëntatie, denken, reality testing) blijven intact, en hallucinaties,
wanen, bewustziinsstoornissen of cognitieve stoornissen komen bij surmenage niet
voor. De decompensatie bij surmenage is een sociale decompensatie (Terluin en
Troost, 1993). Het sociaal functioneren is in de werksfeer meestal meer gestoord
dan in de privésfeer. Vermoedelijk helpt de sociale decompensatie een ernstiger
psychische decompensatie voorkomen.

3. Duur vqn de klochten
In het algemeen bestaan de klachten bij surmenage meestal betrekkelijk kort, enke-
le weken tot maanden, al komt een langere 'aanlooptijd' in de praktijk ook wel voor.

4. Relotie met psychosociole overbelosting
Surmenage treft zowel mannen als vrouwen, het meest in de jong-volwassen leef-
tiid. Zii hebben meestal een gezin. De mannen hebben meestal betaald werk, en
de vrouwen in meer dan de helft van de gevallen (Terluin, 1986 en 1988). Deze
karakteristiek van patiënten met surmenage heeft alles te maken met de 'stÍess'
van het leven. De 'overbelasting' kan het gevolg ziin van een te grote 'draaglast'
of van een te geringe 'draagkracht', of van een combinatie van beide. Aan de kant
van de 'draaglast' gaat het vooral om overbelasting enlof problemen in het werk.
Daarnaast kunnen ook levensgebeurtenissen, andere problemen en overbelasting
in het gezin en/of in de vrije tijd een rol spelen. Aan de kant van de'draagkracht'
gaat het in eerste instantie om de persoonlijke eigenschappen van de patiënt:
probleemoplossende vaardigheden, stressbestendigheid, 'coping', en in tweede
instantie om sociale steun (zie hoofdstuk 6). Mensen die perfectionistisch of sub-
assertief ziin zouden een groter risico op surmenage lopen (Van der Burg-van
\7alsum, 1988). Behalve dit karakteristieke beeld van surmenage, optredend bij
jong-volwassenen met hun gebrek aan levenservaring, kennen s/e nog enkele
andere vormen: de 'midlife-crisis' die sterk wordt gekleurd door specifieke
levensfaseproblematiek; de 'overspanning als coping' waarbij het accent meer ligt
op de inadequate coping.

Midlife
Bii 4o/5}-jarigen kan een beeld optreden dat wel wordt benoemd als 'mid-
life-crisis'. Het probleem is dan niet zozeeÍ hoe met bepaalde situaties om
te gaan, maar het feit dat men op die situaties is uitgekeken.
lVerk en soms ook gezin bieden geen uitdaging meer. Het trefr vaak nauw-
gezette, gewetensvolle mensen voor wie het werk nog steeds veel energie
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kost omclat zij er geen vrede mee hebben het tot routine te laten worden. Het
idee om nog I5 tot 20 jaar op dezelfde wijze voon te moetcn, benauwt. Dit

l"reeld komt dichr bii wat in de angelsaksi.che literatuur wordt aangeduid als

'hurnout'tzie hoolclstuk 6r. Het onder ogen zien van de problernen en hel

acceptcrcn van de siiuatie zijn ook hier belangriike elementen in her herstel.

tn tJe prakriik blijkt dir echter meestal niet voldoende. Een mogcliikheic.l is clat

de betrokkene het belang dat werk voor hem heeft, reëvalueefi en meeÍ
accenl gaat leggen op zingevcndc acliviteilen buiten het werk. Hierin schuilt
echter wel het gevaar clat de motivatie voor het werk nog vercler atheemt.
Yaak zal er dan ook dradwerkelijk wrt in de werksituatie moetcn veranderen

om terugkeer naar het werk mogeliik te maken, Functiewijziging of het invul-
len van een deel van dc Íirnctie mel projectmatige JCtivileitcn waarin men cle

opgebouwde erraring te gelcle' ken'maien, kan e.n oplossing geven. In de

risicoberoepen (verzorgingssector, onderwijs) is dit vaak niet rnogelijk (of
wortlt het niet mogeliik geachtl l: hier wordt dan ook in veel gevallen gehele
oi gedeelteliike afkeuring als enige oplossing gezien. Het is de taak van dc
bedrij[sarts om steeds weer te bcnadrukken dar dit soort oplossingcn noch op
individueel niveau noch op meso- en macroniveau cen werkelilke oplossing
inhoudt. Dc werkgever kan in dit vcrband op zowel ziin maatschappeliike
verantwoordeliikheid als zijn veranLwoordelijkheid iegens de betrokken
medewcrker q.orden gewezen. Voor de betrokken persoon houdt een derge-

lijke afloop immers vriiwel zeker een nieuwe (n crnstige krenking in, Hij
bcleelt een afkeurjng als schaamtevol en als een teken van falcn. Als ecn

afteuring onverrnildelijk is. past het in cle rol van de bedriiisans tt'trachten
de schlcle voor de persoon zoveel mogelijk te beperken. Dit hetekent dat cle

bedriilsarts de begeleiding voortzel. misschien zells tiidelíik intensiveerl. als

de patiënt gemelcl is bii CMD oi ABP. tsij deze groep patiënten kan de

beclrijfsarts bijna altijd met reden wijzen op het vaak hoge kwaliteitsniveeu
van het werk dat ze hebben geleverd en de inzet sraarmee clit werk werd ver-
richt. Geprobeerd kan worden de beleving van de aÍkeuring daarmee enigs-
zins om te buigen: van een louter reken van falen naar een prijs die na ecn
zó intensief arbeidzaam leven hiina onvermijtlelijkc moct norden hetaalcl.

Ecn dergelijke omkadering (ralionale t kan rlleen enig effect sortercn als de
bedrijfsarts een goed contact met de hetrokken patiènt heeflt opgebouwd en

in diens ogen met kennis van zakcn spreekr. De effectiviteit neemt sterk toe
als deze ralionale ook door cle werkomgeving wordt uitgedragen.

Oversponning ols coping
Er zijn werknemers die met een zekere rcgclmaat. biivoorbeeld ecnmeal
per iaar. overspannen (overwerkt) raken, en enkele wekcn (soms tnaan-
den) thuis blijvcn om bij re komen. Het ziin vaak aardige. hardwerkende
mensen die de symptomen kennen, cn wcten wat cr aan de hand is.

Het hoon bi1 hen. Erg ontrcddcrd ziin ze niet. De prognose tcn aanzien van

herslel is iedere keer goecl. Maar de prognose ten aanzien van recidieven is
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' uiteraard slschl Het lijkt erop dat deze Ínen§en'uit hun eèrste surmenage-
periode niet met een versterkt verwerkingsveÍïnogen tevoorschijn zijn gefo-
men. Zij hebben er de levensles uit gedestilleerd dat de surmenage zelf een
'oplossing' kan bieden; zij hebben de overspanning tot een van hun coping-
mechanismen gecultiveerd. Begeleiding en behandeling van deze mensen zal

moeten bestaan uit een uitbreiding van het coping-repertoire, zodat over-
spannen raken niet meer nodig islzie hoofdstuk 6). Dit kan in een aantal
gevallen een verwijzing nur, .én psycholoog of psychotherapeur inhouden.

5. Voorgeschiedenis von normool [unctioneren
In het algemeen onderscheiden patiënten met surmenage zich niet van 'normale'
personen. Zij hebben normale gezinnen, werken normaal, verzuimen niet abnor-
maal vaak en komen niet abnormaal vaak bil de huisarts. Huisartsen menen in
meerderheid dat in principe iedereen overspannen kan raken (Terluin e.a.,7992).
Natuurlijk kan de één meer hebben dan de ander, maar voor iedereen - hoe groot
zijn stressbestendigheid ook is - is ergens een grens aan de coping. In de prak-
tijk zien we niet zelden dat een combinatie van problemen en gebeurtenissen bij
iemand die toch al (te) veel van zichzelf vergde tot surmenage leidt.

ó. Ontbreken von een klossiek psychiotrisch ziektebeeld
Het is een feit dat overbelasting en 'stress' een bepaalde rol kunnen spelen in het
ontstaan van psychosen, depressies, manieën en angststoornissen (waaronder
fobieën). Deze beelden zonderen wij anders dan Kraft (1972) van de diagnose
surmenage uit, omdat dit veel ernstiger beelden ziin die een eigen aanpak nodig
hebben. Terwijl wij surmenage opvatten als een 'normale' reactie op te veel
stress, lijkt het bij deze 'echte psychiatrische ziekten' veeleer te gaan om een
'pathologische' reactie.

7. Ontbreken von een lichomelilke oondoening die de klochten en verschiinselen
kon verkloren

Maligniteiten, systeemziekten en infectieziekten kunnen zich in eerste instantie
presenteren met een 'aspecifiek prodromaal syndroom' (Van Es, 1980), dat bij
afwezigheid van koorts alle kenmerken van een neurastheen syndroom heeft. In
aanwezigheid van een somatisch bepaald neurastheen syndroom is de diagnose
'surmenage' moeilijk te stellen. Uiteraard kunnen mensen met een lichamelijke
aandoening overspannen raken. Het is zelfs denkbaar dat zij een groter risico
lopen als gevolg van de stress van hun ziekte in combinatie met een verminder-
de draagkracht door hun lichamelijke toestand. In de praktijk bliikt dit echter niet
zo vaak mee te spelen.

Laten wij terugkeren na.ar onze casus. Bert beeft de uolgende klacbten, gespítn-
nenbeid, slecbt slapen, pijn in de borst en moeheid. Daarbij geeft bij aan bet werk
niet meer ctan te kunnen. Er is d.us sprake uan sociaal dysfunctioneren. De klach-
ten en uerscbijnselen bestaótn enkele weken. Er lijkt een relatie te bestaan met bet
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conflict met zijn cbef. Bert uoelt wel aan dat die relatie er is, maar bij begrtjpt het
niet, omdat bij dacbt dat alles weer in orde was. Bert geeft daarmee aan dat hij
geen greep beeft op zijn probleern. Bert is cluidelijk gedemoraliseerd.. Hij heeft een

uoorgescbiedenis uan normaalfunctioneren. Er zijn geen opuallende uerscbijnse-
len als angst, duanguerschijnselen, bypocbondrie, uermijdingsgedrag of suïcida-
lireh. Euenmin ziin er uerscbijnselen als ballucinaties, uanen, bewustzijnsstoor-
nissen, cognitieue stoornissen, een uitaal depressief syndroom o.f een maniscb-
d.epressief syndroom. Er zijn geen aanknopingspunten om te denken a.an een
somatiscb lijclen. Het is duidelijk: de diagnose is surmenage.

7.3 Beloop

De bedrffiarts legt Befi de uolgend.e probleemdefínitie uoor: ouerspannenheid
door opgekropte c4gressie. Hij geeft bem bet aduies onx twee weken tbuis te blijuen
en zijn 'agressie te uiten'. Bert gctat naar buis en doet twee weken zijn besï 'alles
er uit te gooien'. Hij gaat bardlopen en.fietsen, en bij scbopt tegen bomen en lan-
taarnpalen. Het belpt ecbter niet ueel. Na ttaee zueken is Bert nog euen moe en
gespclnnen. Hij wordt er wanbopig uan clat het maar niet beter wordt. Wat is er
tocb met bem aan de band?
Befi gaat terug naar zijn bedrijfsarts. Hij uoelt zicb niets uerbeterd, eercler uer-
slecbterd. De bedrijfsafis begrijpt bet ook niet. "Dan denk ik dat bet ueel rlieper
zit," zegt bij. Be?r krtjgt het acluies bij zijn buisarts een uerwijzing te uragen uoor
de Riagg of uoor een maatscbappelijk werkster. Bert is uanbopig, uerslagen. Het
idee dat bet probleem zo diep zit clat bij er zelf niets aan kan doen, uindt bij
beangstigend, tnaar ergens ook wel een oplucbting uant nu ligt het probleem bui-
ten zijn uerantwoordelijkbeid. Bert probeerï zich erbij neer te leggen.

Het is duidelijk dat het niet goed gaat met Bert. '§íe krijgen het velelende gevoel
dat hij best wel eens een langdurig ziekteverzr-rim tegemoet zou kunnen gaan.
Zeker als hij na verwijzing nog één of meer maanden op een wachtlijst komt,
alvorens een behandeling kan starten. Laten we eens kijken rraaÍ wat er met Bert
zou moeten gebeuren om s/eer te herstellen.

7 .3.1 Herstelproces

In het herstelproces bii surmenage zijn drie fasen te onderscheiden (Terluin en
Gill, 7992):
1. De eerste fase wordt gekenmerkt door crisis. De patiënt is vastgelopen. Hij

slaagde er niet in zijn problematiek te hanteren, en het lukte hem niet langer
normaal te blijven functioneren. De patiënt is niet zelden in een toestand van
ontreddering, die sterker is naarmate de patiënt minder inzicht in zijn situatie
heeft. Sommige patiënten hebben een goed inzicht in hun problematiek en
begrijpen hoe zlj door de problemen worden aangepakt en uitgeput. Op een
moment dat zij duidelijk gaan dysfunctioneren, besluiten zij 'het bijltje erbij
neer te gooien'. In het beslissingsmodel van Philipsen maken zli een min of
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2.

meer bewuste keus (zie hoofdstuk 1). Daarentegen lifken andere patiënten
compleet overvallen door hun instorting, terwijl zij zich niet of nauweliiks
bewust zijn v^n hun moeilijkheden. In deze fase hebben patiënten met sur-
menage behoefte aan een verklaring voor hun klachten. Liefst een verklaring
die uitzicht biedt op herstel en die zo mogelijk schuldgevoelens wegneemt
(zie hoofdstuk 2). Voordat de patiënt aan de slag kan met de problematiek
die tot de surmenage aanleiding gaf, is het noodzakelijk dat de patiënt ziin
overspanning accepteert en verwerkt. Het overspannen raken op zich is een
stressvolle levensgebeurtenis die de patiënt nog eens extra belast!
Vervolgens is rust nodig om de uitputting en het verstoorde evenwicht te her-
stellen. Dit houdt voor patiënten met een baan meestal een ziekmelding in.
Maar ook de belasting van andere verplichtingen (zoals het eigen gezin) moet
worden beperkt. Afleiding zoeken en afstand nemen van problemen is bevor-
derlijk voor de rust en het herstel van het evenwicht. Afleiding zoeken, moet
echter worden afgewisseld met het beztg zijn met de problemen, immers de
problemen waarin iemand is vastgelopen, lossen meestal niet vanzelf op.
§Tanneer de patiënt 'op het goede spoor' zit, ziin overspannenheid accep-
teert, zich openstelt voor zijn moeilijkheden en in staat is voldoende rust te
houden, treedt binnen drie tot vier weken (enige) verbetering op.

ln de tuteede fase moeÍ de patiënt actief gaan werken aan het oplossen van
zijn problematiek. Nu de patiënt de problemen op een rijtle heeft gezet, is

het de bedoeling dat hij zich meer in oplossende zin gaat bezighouden met
de oorzaken van zijn overspanning. Onverwerkte gebeurtenissen moeten
alsnog worden verwerkt, problemen moeten worden opgelost, en misschien
moet de patiënt zijn leefwijze in meer of mindere mate herzien (bijvoorbeeld
minder hard werken, meer ontspanning inbouwen). Een verwijzing naar een
psychologische hulpverlener kan in deze fase worden overwogen.
Tegelijkertijd doet de patiënt er goed aan om bepaalde activiteiten te ont-
plooien om de lichamelijke conditie te verbeteren (bijvoorbeeld wandelen en
fietsen). Uiteraard moet dit geleidelijk worden opgebouwd.

ln de dercle fase gaat het er om de normale taken te hervatten. Met werkher-
vatting hoeft men niet te wachten tot de patiënt helemaal is hersteid. Een
geleidelijke opbouw van de werkbelasting (beginnen met haive dagen, even-
tueel zelfs met een paar uur per dag) verdient aanbeveling. Dit stelt de
patiënt, die sterk op zichzelf georiënteerd is geweest, in de gelegenheid het
werk weer een plaats te geven et zijrr belastbaarheid op te bouwen. Uiteraard
moeten belangrijke werkproblemen eerst zijn opgelost. 'Weer gaan meedraai-
en in het werk geeft structuur en ritme en bevordert het verdere herstel.

3.

7.3.2 Als het niet goed goot

'ilrat gebeurt er als een patiënt met surmenage er niet in slaagt zijn overspanning
te accepteren, voldoende te rusten, de problemen te verwerken en op te lossen,
en zljri normale taken te hervatten?

146



De rypische decompensatle bij surmenage, gekenmerkt door uitputting, spanning
en ontreddering kan slechts enkele maanden bestaan. Als de patiënt niet herstelt
- door factoren die later in dit hoofdstuk worden besproken - komen bepaalde
processen op gang die zorgen voor een nieuw, zlj het pathologisch, euenwicbt.
Eén van die processen houdt in dat de patiënt (en niet zelden zijn omgeving) zich
in toenemende mate zorge..n gaat maken over de lichamelijke klachten, wat ten
slotte tot verwifzing naar medische specialisten leidt. Het resultaat krijgt verschil-
lende labels zoals'somatische fixatie','somatisatie-stoornis','hartneurose' en
'chronisch vermoeidheidssyndroom'. Dit is een veel voorkomend beloop indien
de surmenage-problematiek niet kan worden opgelost. Een ander proces houdt
in dat de patiënt in toenemende mate gaat twiifelen aan zichzelf . Hij wordt steeds
somberder. }Ii1 ziet geen gat meer in de toekomst. De patiënt veriiest zijn eigen-
waarde. Ten slotte vindt hij het hele leven niet meer de moeite waard. Het resul-
taat is een depressie met suïcidale kenmerken. 'Weer een ander proces houdt in
dat de patiënt in toenemende mate angstklachten ontwikkelt die door vermii-
dingsgedrag worden versterkt. Langdurige gespannenheid kan aanleiding geven
tot het ontstaan van hyperuentilatie/paniek-aanvallen, die op hun beurt in korte
tijd een agorafobie kunnen doen ontstaan. Verder kunnen er door de overspan-
ning nieuwe problemen ontstaan (bijvoorbeeld in de relationele sfeer), waardoor
de oorspronkelijke problemen 'buiten beeld raken'. In zekere zin zouden we
kunnen stellen dat de lichameliik en psychische verschijnselen van surmenage de
patiënt 'te hulp komen' om de probleemsituatie toch op de een of andere manier
onder controle te krijgen. De verschillende processen leiden er namelijk toe dat
de patiënt zich steeds minder met de oorspronkelijke problemen gaat bezig hou-
den, totdat deze geheel uit het bewustzijn zijn 'verdrongen'. Een dergelijke ont-
wikkeling maakt het voor de patiënt veel moeilijker terug te komen op ziin oor-
spronkelijke niveau van functioneren.

Kijkend fiaaÍ onze casus kunnen we vaststellen dat de probleemdefinitie, de ratio-
nale van de bedrijfsarts blilkbaar niet aansluit bij het referentiekader van Bert. De
geboden uitweg naar herstel (agressie uiten) heeft weinig opgeleverd. Bert komt niet
tot een beter begrip van zijn klachten, hij komt de ontreddering niet te boven en kan
niet de nodige rust en acceptatie vinden. Eenmaal terug bij de bedrijfsarts wordt het
er voor Bert niet beter op. De rationale dat het 'veel dieper' zal zitten, slaat Berts
hoop dat hij op korte termiin greep op ziin toestand kan krijgen genadeloos de

bodem in. Naarmate de ontreddering groter is, is ook de bereidheid suggesties te
accepteren groter. Helaas geldt dit ook voor minder gelukkige suggesties. Bert wijst
geen enkele verklaring af, want elke verklaring is beter dan geen verklaring. Het is

duidelijk dat Bert risico loopt op langdurige arbeidsongeschiktheid met alle gevol-
gen van dien. Veel hangt nu af van hoe de huisarts het probleem oppakt.

De buisarts boot't bet bele uerbaal uan Bert aan. Hij bedenkt zicb dat Bert jaren-
lang normaal beeft gefunctioneerd, dus dat er weinig reden is diepliggende pro-
blemen bij hem te ueronderstellen. Hij uraagt: "Wat zit er zo diep bij je, Befi?" Bert
zegt dat bij geen idee beeft, maar dat de bedrffians bet zegt, en dat bet dus wel
zo zal zijn. De buisarts polst Bert uoorzicbtig of bij open stctótt uoor een andere
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uerklaring. Als dat bet geual blijkt, zegt d.e buisarts: "Ik beb belemaal niet bet idee
dat bet erg diep moet zitten. Volgens mij zit bet zo. Je bebt een booglopende ruzie
met je cbef gebad. Welisuaar bebben jullie bet uitgepraat, nxaar ga eens na welke
nawerking die ntzie op jullie relatie beeft gebad. Voorbeen badden iullie een bii-
zonder prettige ruerkrelatie, maar ik maak me sterk dat die relatie tocb een.flinke
deuk beeft opgelopen. Ga eens na uat er sinds die ruzie is ueranderd in de sfeer
op bet werk en de manier uaarop jullie met elkaar omgótan." Bert realiseert zicb
plotseling uelke blijuende scbade de ruzie beeft aangericbt. "Kijk, bet is gebeurd,
en jullie bebben bet bijgelegd, nTactr er is tocb uan alles ueranderd, en dat kun je
niet meer tentgdraaien. Je moet het uerwerken en er uerder mee leren leuen. Zo'n
uerwerkingsproces g(tat uaak onbewust, maar bet kost je wel energie. Op een gege-

uen mofftent is bet je te ueel geword.en, en ben je ouerspdnnen geuorden. Je moet
niet proberen er uan alles uit te gooien, maar je moet rust nenxen en je ontspan-
nen om d.e uiïputting te bouen te komen. En uerder is bet zaak dat je tot je door
laat dringen tuat er door de ntzie is uerand.erd,, en dat je dat uent;erkt en accep-
tee?'t. "

De buisarts spreekt af dat Ben elke week euen terugkomt om. te uertellen boe het
gadl. Een week later uertelt Ber"t dat bet al "stuleken beter" met bem gaat. Hij uoelt
zicb een stuk rustiger, en bij beeft de afgelopen week genoten uan het mooie weer.

Hij slaapt nu goed, maar uel twaalf uur "als een blok". Een ueek later uoelt Bert
zicb wat mind,er, maar bij wil toch ueer gaan werken. De huisarts raadt Befi aan
m,et balue dagen te beginnen. Het werk beualt Bert goed. Na een ochtencl werken,
gaat bij 's middags euen slapen. Als Befi tweeëneenbalue week halue dagen beeft
geruerkt, uoelt hij zicb weer de oude. Hij gdat weer bele dagen uerken (na in
totaal zeuen weken ziektewet). In de drie jaar d,at Bert nog bij zijn buisarts in de
praktijk is, doen zicb p;een psycbiscbe problemen uoor. Er zijn dus ook bij follow
up geen aanwijzingen uoor rl,ieper liggende problemen bij Bert.

Blijkbaar heeft de huisarts een rationale gegeven die aanslaat bij Bert, die hem
een acceptabele verklaring voor ziin toestand biedt en aanknopingspunten om tot
herstel te komen. De huisarts taxeerde het probleem als een onderschatting van
de consequenties van de gebeurtenissen op het werk, en daardoor een onvol-
doende verwerking ervan. Het werkprobleem op zich, de ruzie, hoefde niet meer
aan de orde te komen. Het was uitgepraat en er viel verder niets meer aan te
doen.

7.4 Rol von de bedriifsorts

7.4.1 Beginfose

Surmenage gaat niet altiid vanzelf over wanneer de patiënt eenmaal in de ziek-
tewet zit. Vooral de eerste weken lijken bepalend voor het verdere beloop.
Daarom is een beleid van drie weken aaozien uit den boze. De bedrijfsarts moet
een werknemer die zich heeft ziek gemeld, en waarbij het vermoeden bestaat dat
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Drooglost
verplichtingen (werk, gezin, vriie tiid)
levensgebeurienissen
problemen

Droogkrocht
geesteliike sterkte

lichomeliike sterkte
sociole sieun

het om surmenage g at, op zo kort mogelijke termijn zien (liefst binnen een
week na de ziekmelding). Dan is het van belang de diagnose te stellen en ver-
volgens samen met de patiënt te inventariseren welke omstandigheden tot de sur-
menage aanleiding hebben gegeven. Deze bespreking kan men voeren aan de
hand van het beeld van een weegschaal, waarbii de 'draaglast' en de 'draagkracht'
worden voorgesteld als twee gewichten die elkaar in evenwicht moeten houden
(zie schema 7.2). Deze metafoor die aansluit biy het energietekort, de uitputting,
die de patiënt ervaart, kan de functie van een rationale vervullen (hoofdstuk 2).

Scbema 7.2: Weegscbaal-metafoor

(Bron: B. Terluin (1984); De begeleiding uan 'ouerspannen'patiënten door de buisarts. De Pa-
pieren Visite. Reecl Healtb Care)

De uitleg kan nog worden ondersteund met een informatie-foldertje, wat het
voordeel heeft dat de patiënt een en ander thuis nog eens kan nalezeo (Teduin
(7)84); zie ook addendum: Patiëntenbrochure). Een begripsvolle, niet moralise-
rende uitleg over overspannenheid kan de patiënt helpen het feit dat hij over-
spannen is geraakt te accepteren, en op die manier bijdragen aan het herstel van
surmenage.

Vervolgens is het aan te bevelen de patiënt concrete instructies te geven over
enerziids het zoeken van rust, ontspanning en afleiding, en anderzijds het bezig
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zijfl met de problemen. Dit laatste heeft tot doel de problemen (verder) bewust
te worden en van alle kanten te bekijken. Een half uur per dag opschrijven s/aar-
over men zit te piekeren, kan helpen het piekeren te beperken. De uitgeputte,
hypernerveuze patiënt hoeft evenwel nog niet te proberen de problemen op te
lossen. De arts moet adviezen zo eenvoudig mogelijk houden in verband met de
beperkte vermogens van de patiënt met surmenage om adviezen te bevatten. Om
te controleren of de patiënt de adviezen goed heeft opgepikt en of er een begin
van verbetering is, is het verstandig de patiënt wekelijks te laten terugkomen. In
het geval dat de huisarts een actieve begeleiding start, of de patiënt wordt ver-
wezen, is het zeer gewenst, zo niet noodzakelijk, dat de bedrijfsarts contact zoekt
met de l>ehandelaar om qua aanpak op één lijn te komen en de begeleiding met
elkaar af te stemmen. Sommige patiënten hebben in de eerste weken tijdelijk
medicijnen (anxiolytica, symptomatische middelen) nodig om het lijden te ver-
lichten en de slaap te verbeteren. Als de bedrijfsats dit signaleert, kan hij met de
huisarts contact opnemen.

Meestal verdwijnen eerst de psychische spanningsklachten zodat het slapen beter
wordt. Als laatste verdwijnt de moeheid en uitputting, en keert geleidelijk de zin
en belangstelling om dingen te ondernemen terug. Als de patiënt enigszins tot
rust is gekomen, is het goed hem te stimuleren wat te gaan doen om zijn licha-
melijke conditie te verbeteren. Tegelijkertijd is het zaak de probleeminventarisa-
tie door te nemen. §7at moet er gebeuren, wil de patiënt weer normaal kunnen
functioneren? De bedrijfsarts zal zich een beeld vormen hoe de contacten tussen
werknemer en werksysteem verlopen. Dit zegt iets over de binding van betrok-
kene met het werk en over de sociale ondersteuning vanuit het werk. Ook is het
van belang eventuele werkproblemen te exploreren, en zo nodig in overleg met
de patiënt in de werksituatie te interyeniëren. In voorkomende gevallen kan de
patiënt worden venÀ/ezen naar het bedriifsmaatschappelijk werk.

Aan werkhervatting (eventueel op therapeutische basis) kan worden gedacht als de
patiënt aangeeft weer een gedeelte van de taakaan te kunnen. Van een overspan-
nen werknemer mag niet worden verwacht dat hij van de ene dag op de andere
het werk volledig hervat. Gedeelteliike werkhervatting heeft de voorkeur omdat
het eerder haalbaar is en helpt het herstel te bevorderen. Met gedeeltelijke werk-
hervatting moet men uitdrukkelijk niet wachten tot de patiënt zich weer helemaal
'de oude' voelt. Sommige patiënten moeten worden afgeremd, dat geldt vooral
voor mensen met een 'psychastheen' (tobberig-precies) karakter (Van Dantzig en
Waage, 7962). Anderen moeten worden gestimuleerd, vooral als het verzuim de
functie van vermijdingsgedrag krijgt. Bijvoorbeeld als problemen op het werk niet
helemaal oplosbaar blijken en het werk eigenlijk niet (meer) aantrekkelijk is. Een
onnodig lang ziekteverzuim is immers niet in het belang van de patiënt.

Met een begeleiding voigens de bovenstaande principes is ongeveer de helft van de
patiënten binnen zes weken weer volledig aan het werk, maar ongeveer een kwart
van hen verzuimt langer dan drie maanden. Slechts enkele patiënten verzuimen lan-
ger dan een half jaar (Terluin 1!86; 1988). Echter bij een weinig actieve begeleiding
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raakt ééÍt op de vilf overspannen werknemers die meer dan vier weken verzuimen,

in de §íAO (Schröer, 1993). Een intensieve begeleiding van patiënten met sur-

menage kan de prognose van deze patiënten aar,zienliik verbeteren.

7.4.2 Problemen bii het herstel

Zoals gezegd, zijn de eerste $/eken vaak bepalend voor het verdere beloop bij
surmenage. De bedrijfsafis moet de vinger aan de pols houden, vooral in de eer-
ste vier weken. Als het na vier weken duidelilk beter gaat, en de patiënt krijgt
weer greep op zrjo problematiek, en het bliikt dat hi1 er goed mee overweg kan
om een en ander op te lossen, dan kan men in principe met een gerust hart
afwachten. Maar als een patiënt met surmenage na drie tot vier weken ziektewet
nog helemaal niet opknapt, heeft rustig afwachten geen zin en moet de bedrijfs-
arts zich afvragen wat er aan de hand is. Verschillende wegen staan de bedrijfs-
arts open. In de eerste plaats kan de bedrijfsarts dit met de patiënt zelí bespre-
ken. In de tweede plaats kan de bedrijfsarts contact zoeken met de huisafis om
deze deelgenoot te maken van de gerezen ongerustheid, en om informatie uit te
wisselen. Huisartsen weten vaak weinig over het werk van hun patiënt, terwifl
bedrijfsartsen vaak weinig weten oveÍ de privé-omstandigheden. In de derde
plaats kan de bedrijfsarts contact opnemen met het werksysteem. Een gesprek
met een afdelings- of groepschef kan soms aspecten aan het licht brengen die
door de patiënt zelf niet werden belicht.

ln al deze contacten - met de patiënt, de huisarts, de chef - kunnen de volgende
mogelijke oorzaken voor het feit dat de patiënt niet beter wordt, in gedachten
worden gehouden:

2.

Er is geen sprake van surmenage maar van een lichamelijke ziekte. Ver-

schillende somatische ziekten kunnen (in het begin) een vaag klachtenpa-
troon veroorzaken dat sterk doet denken aan surmenage. Indien de patiënt
na drie tot vier weken niet opknapt, is het aan te bevelen een lichamelijk
onderzoek en aanvullend onderzoek te (laten) verrichten.
Er is geen sprake (meer) van surmenage, maar van een psychiatrische
stoornis. Een depressie, manie of psychose kan net als bii surmenage be-
ginnen met een aspecifiek klachtenpatroon.
De patiënt zit in de knoop met ztifl overspanning. Hii schaamt zich ("over-
spannenheid is voor kneuzen, ik dacht dat mij dat nooit kon overkomen"),
voelt zich schuldig ten opzichte van collega's, en kan niet accepteren dat
hij overspannen is geworden. In plaats van rust te nemen en af en toe be-
zig te zíyn met de problemen die aanleiding hebben gegeven tot de over-
spannenheid, zit de patiënt voortdurend te piekeren over ziin falen, zodat
hij niet aan ziln problemen toe komt. De bedrijfsarts kan de patiënt vragen
naar zljn beleving van het overspannen ziin en het ziek thuis zitten.
De omgeving oefent een negatieve invloed op de patiënt uit. Met name als

de omgeving (bijvoorbeeld de werkomgeving) weinig begrip heeft voor de

overspannenheid, kan de patiënt in het hierboven geschetste acceptatie-
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5.

probleem blijven steken. Hii wil liefst zo snel mogelijk weer aan de slag
om aan de omgevingseisen tegemoet te komen. Hij zou zich wel willen
forceren om $/eer zo ver te komen, maar etyaart elke dag zijn onmacht.
De patiënt wordt steeds depressiever en komt niet eraan toe te rusten en
af en toe met de achterliggende problemen bezig te ziifl.
De problemen zijn overweldigend en de patiënt kan zich niet ervan losma-
ken. Met name (ernstige) werkproblemen kunnen het herstel belemmeren
om de simpele reden dat herstel de problemen weer dichterbij brengt. Zo
kan er sprake blijken te zljn van dysfunctioneren of van conflicten, maar
ook kan de patiënt juist heel ambitieus zijn en als streber worden ervaÍen
wat soms door collega's niet wordt gepikt. Bij mannen met surmenage
bleek ons dat werkproblemen een van de belangrijkste voorspellers van
de duur van het ziekteverzuim was (Terluin, 1990).
Soms blijkt dat de patiënt worstelt met een probleem van vroeger (zoals bij-
voorbeeld verwaarlozing, mishandeling, incest of andere traumatische erva-
ringen in de jeugd of latere jaren) die hil altiid met succes heeft kunnen ver-
dringen, maar, nu hij overspannen is, niet meer kan hanteren. In deze situ-
atie is het van belang de patiënt te laten inzien dat het oude probleem, om-
dat het niet (geheel) is verwerkt, niet echt verleden tijd is. En dat het de
moeite waard is alsnog het nodige te doen om de ervaringen verder te ver-
werken. Hierbii zullen in de praktijk vaak de huisarts en eventueel tweede-
lijns instanties worden ingeschakeld. Overigens moet men oppassen uit het
verleden van de patiënt niet meer overhoop te halen dan nodig is. Herstel
van het functioneren tot het niveau van vóór de surmenage heeft prioriteit
(Van den Burg-van'§íalsum e.a., 1988). 'Dieper' liggende problemen kunnen,
indien mogelijk, beter voor later worden bewaard.

6.

De bedrijfsarts kan de rol van case-manager op zich nemen: de patiënt motive-
ren en actief ondersteunen om op zo kort mogelijke termijn de optimale behan-
deling te krijgen. Een goed netwerk is voor deze rol onmisbaar (zie hoofdstuk ,í).
Soms kan de bedrijfsarts bij een stagnerend herstel zelf ingrijpen en een deel van
de problemen helpen oplossen:
- Als de werkomgeving weinig begrip toont voor de overspannenheid kan de

bedrijfsarts de patiënt uitleggen dat begrip vaak pas ontstaat als er enig inzicht is
gegeven. De bedrijfsarts kan de patiënt voorbereiden op en coachen bij contac-
ten met collega's en chefs. Eventueel kan de bedrijfsarts zelf, uiteraard in over-
leg met de patiënt, het werksysteem met uitleg en voorlichting tot meer begrip
en acceptatie trachten te krijgen. De bedrijfsarts kan ook een andere discipline
(bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk) vragen deze rol te vervullen.

- Bij werkproblemen is het belangrijk in een vroeg stadium in te schatten in hoe-
verre de problemen oplosbaar ziin, en/of in hoeverre de patiënt in staat zal zijn
het werk szeer te verrichten bi1 het (deels) voofibestaan van de problemen. De
perceptie en beleving van de situatie door de werknemer, maar ook de visie van
de chef en andere sleutelfiguren in het werksysteem, spelen hierbij een belang-
rijke ro1. In sommige gevalien zal de perceptie van de patiënt op de situatie rnoe-
ten worden bijgesteld. In andere gevallen, bijvoorbeeld bij conflicten, kan de
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bedrijfsarts in de rol van bemiddelaar biidragen aan het afnemen van de span-

ning. Als de werkproblemen onoverkomelifk ziin, heeft het weinig zin af te wach-
ten. Naarmate de patiënt langer 'in de klem' bliift zitten zonder uitzicht op een

oplossing, riskeert men een toename van de psychische problematiek in de

vorm van verlies van zelfuertrouwen en een toenemend sociaal isolement, en

zelfs de ontwikkeling van een fobie, depressie of somatische fixatie (zie sub-
paragraaf 7 .3,2). In dergeliike situaties moet de afis, zo snel als de zorgr'rrldig-

heid een dergelijke ingrijpende interventie toestaat, een herplaatsing regelen.
Als dit onmogelijk is, ls '§7-§7 op medische gronden' soms de enige uitweg.

- §Tanneer de patiënt en ziin hulpverlener(s) eventuele oude, niet verwerkte
problematiek als hoofdoorzaakvan de huidige toestand beschouwen, ontstaat
het gevaar dat de actuele problematiek niet wordt aangepakt. Dit kan tot oplo-
pende spanningen en langdurig ziekteverzuim leiden met alle nadelige gevol-
gen vandien. Het loont in een dergelijke situatie de moeite om in oveileg met

de betrokken hulpverlener(s) een ander kader te scheppen, een andere pro-
bleemdefinitie aan te reiken. Men gunt de patiënt de eer dat het hem jaren lang
gelukt is de last van het oude zeer te dragen. }Jet ziin niet de vroegere pro-
blemen, maar de actuele die hem onderuit hebben gehaald. De beste aanpak
is dus om te beginnen de actuele problemen op te lossen, zodat de patiënt

weer kan functioneren op de belangrijkste levensgebieden, gezin, werk, socia-

le relaties. Vanuit die 'gezonde' situatie kan hii vervolgens de oude problema-

tiek aanpakken (zie ook paragraaf 4.7).

Een dergelijke uitleg door de bedrijfsarts kan, zeker voor een overspannen
patiënt met een niet-optimaal psychisch functioneren, een te hoog abstractie-

niveau hebben om aan te slaan. In veel g;evallen kan een goed gekozen metaf-
oor de rationale ondersteunen. Bijvoorbeeld: "Stel dat bij een herfststorm uw dak

schade oploopt; er waaien pannen af en u hebt een flinke waterschade. Bii
inspectie blijkt niet alleen dat het dak is ontzet, maar ook dat door verzakking
het huis verschillende mankementen is gaan vertonen die kennelijk al wat langer
besraan. Het is duidelijk dat een definitieve oplossing tamelijk ingriipend zal ziin.
Als u het huis afbreekt om het daarna weer opnieuw te bouwen, heeft u een tiid
geen huis om in te wonen. Het is meestal verstandiger eerst enkele noodmaatfe-
gelen te treffen om te zorgen dat het huis bewoonbaar blijft. Verwolgens kunt u
het huis dan stukje bij beetie renoveren."

Relotie orbeid en gezondheid

Von orbeid noor gezondheid

Surmenage wordt in veel gevallen (mede) bepaald door de werksituatie. Het

betreft dan vrijwel altijd een wisselwerking tussen kenmerken en omstandighe-
den van de persoon en van het werk.
Hoewel ongunstige werkaspecten een duideliike stressor kunnen vormen, kun-
nen ook mensen met uitdagend en interessant s/efk overspannen raken. Het feit

7.5
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d^Í zli zich met groot enthousiasme op hun werk storten, kan hen over de grens
van hun belastbaarheid voeren (zie ook paragraaf 6.5).
Evenals bij stress-stoornissen is sociale ondersteuning vanuit het werk een
belangrijke factor om decompensatie te voorkomen of het herstel te faciliteren.
bedrijfsartsen zijn vaak alert deze steun vanuit het werksysteem te mobiliseren als
er een werkgerelateerde oorzaak voor de surmenage is. Misschien is sociale
ondersteuning vanuit het werk echter wèl zo effectief als de problemen in de
privésfeer liggen (en de sociale steun daar vaak verminderd is). Evenzo worden
individu-gerichte interventies vaak achterwege gelaten als problematiek overdui-
delijk in de werksituatie lijkt te liggen. Terwijl juist dan, naasr gerichte aanpak van
de problemen, versterking van het copingrepertoire de weerbaarheid tegen die
problematiek kan vergroten.

7.5.2 Von gezondheid noor orbeid
Als een decompensatie is opgetreden, zal de cliënt rust moeten nemen. Dit geldt
voor het werk maar ook voor andere sociale verplichtingen.
Patiënten met surmenage kunnen al enige tijd voor de decompensatie sympto-
men hebben ontwikkeld die het functioneren nadelig beïnvloeden (zie schema
7.1). Meestal zal dit slechts een korte periode het geval zijn geweest (weken tot
hooguit enkele maanden). In sommige gevallen, als de persoon de decompensa-
tie 'voor zich uit heeft geschoven', kan het een langere periode betreffen. Het
overspannen worden van de medewerker kan dan, in combinatie mef de voor-
geschiedenis, voor de werkomgeving aanleiding zijn te concluderen dat betrok-
kene niet tegen zijn taak is opgewassen. Ook kan de sociale steun vanuit het
werksysteem 'opgedroogd' zijn, Door de lange voorgeschiedeors zal in dergelijke
gevallen bovendien vaak een relatief lange herstelfase en afwezigheid van het
werk volgen. De combinatievàÍr deze factoren kan ertoe leiden dat naar min of
meer definitieve oplossingen wordt gezocht om de afwezigheid op te vangen.
Het is de taak van de bedrijfsarts naar het werksysteem aan te geven dat een
ongecompliceerde overspanning restloos geneest en in het algemeen geen hoge
recidieÍkans heeft. Het stimuleren van contacten tussen patiënt en werksysteem
kan ook voorkomen dat de afwezigheid van de overspannen medewerker pro-
cessen in gang zeÍ die herstel en terugkeer bemoeilijken.

In subparagraaf 7.4.L is aangegeven dat in de reïntegratiefase bij overspannen
medewerkers de belasting bijna altijd geleidelijk moet worden opgevoerd. De
klachten verdwijnen geleidelijk met het toenemen van de belastbaarheid. Dir
betekent dat de reïntegrerende medewerker in veel gevallen nog klachten en
beperkingen zal ewaren. Op sommige functies - bijvoorbeeld management- en
hogere staffuncties, maar ook functies met een direct en intensief klantencontact
- kan dit moeilijk met de eisen van het werk te verenigen zijn. De betrokken
patiënt kan misschien in tijd wel beperkt a nwezrg zijn maar wordt meteen voor
700o/o aangesproken. In dergelijke gevallen verdienr het aanbeveling dat de
betrokken persoon op deelaspecten van de eigen functie of op een ander taken-
pakket reïntegreefi.
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ADDE N DUM: PATIENTENBROCHURE

Overbelosti ng (overspon n i ng )

Het leven stelt voortdurend bepaalde eisen aan de mensen. Denkt u bijvoorbeeld
maar eens aan de dingen die een mens moet doen voor zijn levensonderhoud.
Men moet steeds probeÍen zo goed mogelijk aan de 'eisen van het leven' te vol-
doen. Voor een prettig functioneren is het nodig dat er een zeker 'evenwicht'
bestaat tussen de 'eisen' die aan iemand gesteld worden en diens mogelijkheden
om aan die 'eisen' te voldoen. §7e kunnen ook spreken van 'belasting' en 'belast-
baarheid', omdat de 'eisen van het leven' de mens belasten. Er is sprake van
'overbelasting' wanneer de 'belasting' gedurende enige tijd groter is dan de
'belastbaarheid'. Hierna zullen we bekilken waaruit de 'belasting van het leven'
bestaat, hoe het zit met de 'belastbaarheid', en wat de gevolgen zlin van 'over-
belasting'.

'Belosting'
De 'belasting van het leven' is onder te verdelen in drie categorieën:
1. Verplicbtingen. Hieronder wordt alles begrepen wat iemand regelmatig moet

doen. U moet hierbij in de eerste plaats denken aan werken en huishoudelij-
ke taken. Maar ook zaken als vrijwilligerswerk, het volgen van een cursus, het
uitvoeren van een verbouwing, het verrichten van werkzaamheden voor een
vereniging of club, moeten tot de 'verplichtingen' gerekend worden. Verder
kan men nog 'verplichtingen' hebben ten opzichte van familie, vrienden en
buren (bijvoorbeeld regelmatig bezoek, boodschappen doen, e.d.).
'Overbelasting' kan het gevolg zi)n van een teveel aan 'verplichtingen'. Men
zegt dafi dat iemand 'te veel hooi op zijn vork' heeft genomen. Het hoeft niet
alleen te gaan om onaangename en/of opgelegde 'verplichtingen'; ook een
teveel aan op zich prettige 'verplichtingen' die iemand vrilwillig op zich heeft
genomen, kan resulteren in 'overbelasting'.

2. Leuensgebeurtenissen. fIet gaat om gebeurtenissen die slechts één keer of
hooguit enkele malen in een mensenleven optreden. Sommige gebeurtenissen
- zoals het ernstig ziek worden van een geliefd persoon - veroorzaken een
emotionele schok. Het kost dan extra energie om over die schok heen te
komen, om die gebeurtenis te verwerken, en het evenwicht te herstellen.
Andere gebeurtenissen - zoals een verhuizing - betekenen een verandering in
het leven. Het kost dan extra energie om zich aan die verandering aan te pas-
sen. Veel gebeurtenissen betekenen zowel een (kleinere of grotere) emotio-
nele schok als een (kleinere of grotere) verandering in het leven. Denkt u
maar aan een echtscheiding of aan werkloos worden.
Niet alleen droevige gebeurtenisset, maaÍ ook blijde, geven een extra 'belas-
ting'. Het maakt ook niet veel uit of een gebeurtenis plaats vindt door eigen
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toedoen, of dat het u overkomt. 'Overbelasting' kan het gevolg zijn van (.te

veel) levensgebeuftenissen in korte tijd, biivoorbeeld verhuizen, een kind krij-
gen, van baan veranderen en een aanrijding krijgen. Eén enkele zeer ernstige
gebeufienis (zoals bijvoorbeeld het overlilden van de partner, of het slacht-
offer worden van een misdrij0 kan tot een acute 'overbelasting' leiden.

3. Problemez. Net als 'verplichtingen' en 'levensgebeurtenissen' horen proble-
men bij het leven. Problemen kosten altijd extra energie, s/ant u moet ze

ofwel oplossen, ofwel verdringen of omzeilen. Men kan allerlei soorten pro-
blemen hebben, grote en kleine, en op allerlei gebieden:
- problemen met zichzelf ('in de knoop zitten')
- problemen met andere mensen (partner, kinderen, familie, vrienden, buren,

collega's, enzovoort)
- problemen met officiële instanties
- problemen met het werk
- huisvestingsproblemen
- financiële problemen
- problemen met maatschappelijke toestanden (discriminatie, kernbewape-

ning, enzovoort).

'Overbelasting' kan het gevolg ziin van een teveel aan problemen. De 'belasting'
waaraan iemand op een bepaald moment is blootgesteld, is de optelsom van alle
'verplichtingen','levensgebeurtenissen' en problemen van dat moment.
'Overbelasting' kan het gevolg ziln van een combinatie van omstandigheden,
gebeurtenissen en problemen.

'Belqstboorheid'
\Vat iemand aan 'belasting' kan 'hebben' wordt grotendeels bepaald door
iemands aanleg en zijn geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. De 'belastbaar-
heid' is niet voor iedereen even groot: De één kan meer 'hebben' dan de ander.
Met het ouder worden neemt de 'belastbaarheid' geleidelijk af. In bepaalde
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levensfasen waarbil zich in het lichaam belangrijke veranderingen voltrekken is
de 'belastbaarheid' ook verminderd: puberteit, 'overgang', zwangerschap, kraam-
periode, de dagen vóór de menstruatie. Een tijdeliike vermindering van de
'belastbaarheid' kan ook het gevolg zijn van slaapgebrek, medicilngebruik, alco-
holgebruik en ziekte (tiidens en ook enige weken nà een griep bijvoorbeeld).

'Overbelosting'
Voor een prettig functioneren is het belangrijk dat er een zeker 'evenwicht'
bestaat tussen'belasting' en'belastbaarheid'.
Uit de figuur blijkt dat 'overbelasting kan ontstaan door een te Srote 'belasting'
of door een verminderde 'belastbaarheid, of door een combinatie van beide.
Kotdurende 'overbelasting'kan geen kwaad, omdat men over'reseryes' beschikt
om dit op te vangen. §Tanneer echter de 'overbelasting' blijft aanhouden, raken
de 'reserves' uitgeput. Dan ontstaat een gevaarlijke situatie: men kan (zowel
lichamelijk als geestelijk) 'instorten' onder de druk van de 'overbelasting'.
Door'overbelasting' ontstaan ts/ee soorten verschijnselen:
1. verschijnselen van lichamelijke en geestelijke 'uitputting': moeheid, futloos-

heid, grote slaapbehoefte, verlies van initiatief, verlies van interesse, concen-
tratiestoornissen, geheugenstoornissen, en dergelijke;

2. verschijnselen van 's/ress':

- psychische verschijnselen: rusteloosheid, lusteloosheid, gespannenheid, angst,
slecht slapen, dromen, emotionele onstandvastigheid (huilbuien), prikkelbaar-
heid, overgevoeligheid voor geluiden en drukte, en dergelijke;

- lichamelijke verschijnselen: hoofdpijn, duizeligheid, nekpijn, maagklachten,
pijn op de borst, hartkloppingen, buikklachten, en dergelilke.

De 'stress'-verschijnselen zijn op te vatten als een alarm-reactie. Het lichaam
waarschuwt dat er een gevaarlijk mate van 'overbelasting' is ontstaan. Er gaat als

het ware een rood lampje branden.

Wot te doen ols u 'overbelost' bent
1. Om zo snel mogelijk het evenwicht te laten herstellen, moet u zoveel rust

nemen als maar enigszins mogelijk is.

2. U moet alle verplichtingen afzeggen waaÍaar, u zich maar enigszins redelij-
kerwijze kunt onttrekken. Dit is de snelste manier om het evenwicht (zie fi-
guur) te herstellen. Als dit lukt, duurt het minstens 3-4 weken, maar soms
ook wel een paar maanden, voordat u weer 'de oude' bent.

3. Beperk uw activiteiten zoveel mogelijk tot die welke u ontspanning kunnen
geven, zoals bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zslemmen, tuinieren, e.d.

Neem geen grote klussen ter hand die al een tijdje zijo blijven liggen; deze
kunnen u te zwaar belasten. Kleine klusjes, die u in een rustig tempo kunt
uitvoeren, mogen wel.

4. AIs u zich niet in staat voelt om iets te ondernemen, forceer uzelf dan niet.
Stel geen eisen aan uzelf. Laat uw activiteiten aflrangen van hoe u zich
voelt. Als u te moe bent om iets te doen ga dan even rusten of slapen. U
hoeft zich daawoor niet te schamen.

5. Eis niet van uzelf dat u voor een bepaalde datum weer opgeknapt bent.
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7.

8.

c)

Ook in dit opzicht kunt u zich niet forceren. Zou u zich toch willen force-
ren, dan heeft dat slechts een averechts effect, aangezien u kostbare energie
verspilt. Heb geduld met uzelf.
Laat u niet door uzelf of door anderen verleiden om u 'er over heen te zet-
ten' of 'het te vergeten'. Dat hebt u waarschijnlijk al geprobeerd, en het
heeft niet geholpen. Schaam u niet voor uw gevoelens en gedachten. Deze
zijn onderdeel van het natuurlijke verwerkingsproces waarin u zit. Probeer
uzelf niet steeds af te leiden van die gevoelens en gedachten.
Laat uw hele situatie op u inwerken: Hebt u te veel hooi op uw vork geno-
men? Hebt u te veel problemen?'§7at is er de laatste tijd gebeurd? Sommige
gebeurtenissen vragen pas maanden later om 'verwerking'. Praat er regelma-
tig over met uw partner en met anderen. Sta uzelf toe te piekeren over het
verleden, wat er gebeurd is en hoe het allemaal zo gelopen is. Denk niet te
snel dat u 'het verleden moet laten rusten'.
§Tanneer u vermoedt, dat bepaalde problemen een rol spelen in het ont-
staan van uw huidige toestand, laat ze dan in het begin Í\ ar evefl voor wat
ze zijn. Ga niet onmiddellijk piekeren over mogelijke oplossingen. Het op-
lossen van een probleem kost extra energie, waarover u nog niet beschikt.
Accepteer dat u 'overbelast' bent. Het is geen schande en geen teken van
minderwaardigheid. Ieders 'belastbaarheid' is beperkt. Voor iedereen is er-
gens een grens aan wat hij/z\j aankan. Iedereen kan 'overbelast' raken. Be-
rust erin dat het u is overkomen. Kom er voor uit. Vertel uw familie, kennis-
sen en collega's dat u 'overspannen' bent.
U hoeft zich niet schuldig te voelen over het feit dat u thans niet in staat

bent uw normale taken (volledig) te ven'ullen. Maak van uw 'overspanning'
niet een nieuw probleem, waardoor u nog verder uit uw evenwicht en in de
put raakt.

10

(Bron: B. Terluin (1984); De begeleiding van overspannen patiënten door de
huisarts. De Papieren Yisite. Magazine voor huisartsen door huisartsen. nr. 5)
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8 DEPRESSIE
R.M.W. Smeeïs en JJ.L. uan der Klink

In dit hoofdstuk ligt het accent op de bespreking van de depressieve
episgde, De andere depressieve stooqnissqnl rrotderr surqlaier behan-
deld in:een addendum aan het'eind van het hoofdsluk rDe:depressiève
epioode wordr beschreven als een beeld,dar - alb de D$M,IV criteria
strikt lvorden.gehanteerd - kan variërea van eeÍt tan'lelrit hctrt ziekte-
bèeld mel.weinig repercu_sqles voor her beroepimatig; relationeel :en

rociaal fuactioneren t<ri eefi zeer:erRstige ziektè met.ee$iextieem lijden
en een niet onaanzienlijke mortaliteit. Een kritische houding ten aan-
zién van deiondérgrens wordt voor de éqrsreliinssi,tuatle'beplàit, 3s-
drijfs' éí verzelerin§lartsen kunnen,qen be!4ngqj$e, rol epelen tril het
rroeglijdig,herke*nen, van een depressie; omdat in, veel, geÍallen. een
vernrindexd íunctl<rneren op het werk ÉÉ*vzn de eerste abieerief waàr-
neembare symptomen van een depressie is. Díagnostiek en beloop
worden behandeld evenals uitgangspunten van de behandeling, voor
zover die voor de rol van de bedrijfsarts als'case-managef van belang
ziin. Aan de hand van casus wordt de rol die de bedriifsarts bil deze
ziektebeelden kan spelen, verduidelijkt.

8..l lnleiding
Uit epidemiologisch onderzoek komt 'depressie' naar voren als een veel voorko-
mende aandoening. De klassieke 'Epidemiologic Catchment Area Study' (Robins
en Regier, 7992) heeft aangetoond dat bij inwoners van de Verenigde Staten de
Iifetime-prevalentie van depressieve episode 2,60/0 is voor mannen en 7o/o voor
vrouwen. In Nederland ziin de resultaten yan zo'n uitgebreid bevolkingsonder-
zoek met een gestructureerd psychiatrisch diagnostisch instrument nog niet
bekend. W'e kunnen echter aannemen dat de prevalentiecijfers hier niet wezen-
Iijk verschillen. Andere studies schatten de kans om ooit in het leven een depres-
sieve episode te krijgen voor vrouwen 260/o en voor mannen 1,20/0. ln tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld surmenage, dat overwegend onder werkenden voorkomt,
komt depressie juist ook voor onder niet-werkenden: werkelozen, niet-werkende
vrouwen en'WAO-ers. De mate waarin de diagnose 'depressie' in de eerstelijns-
praktijk (zowel curatief als sociaal gezondheidskundig) wordt gesteld, sraar in
sterk contrast met de uitkomsten van epidemiologische studies; van de (unipo-
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lair) depressieve beelden wordt slechts 3Oo/o door een arts gediagnostiseerd
(Henry, 7993). Dlt komt ten dele omdat depressieve patiënten in veel gevallen

geen hulp zoeken voor hun ziekte. De klachten worden vaak meer beleefd in ter-

men van 'schuld' of 'tekortschieten' dan als gezondheidsklachten waarvoor medi-
sche hulp een oplossing kan bieden. Maar ook als wel een arts wordt geconsul-

teerd, wordt de diagnose frequent gemist. De patiënt zal vaak de lichameliike

klachten die bi1 het beeld horen, centraal stellen. Psychisch en sociaal (dysXunc-

tioneren kunnen daarbii buiten beschouwing blilven. Als deze factofen wel aan

bod komen, wordt vaak (ten onrechte) de diagnose 'suÍmenage' gesteld. Met het

systematisch uitvragen van klachtenpatroon en anamnese is het fiaaf onze

mening ook in de eerstelijnspraktijk goed mogelijk de diagnose 'depressie' snel

en met een goede betrouwbaarheid te stellen. Dit is uiterst relevant omdat de

diagnose 'jepressie', zowel s/at betreft behandeling, prognose als begeleiding,
consequenties heeft die verschillen van andeÍe psychische ziektebeelden.
In dit hoofdstuk worden diagnostiek, beloop en begeleiding door de bedrijfsarts

bij de depressieve episode behandeld; bovendien worden de actuele inzichten

ten aanzien van de behandeling besproken (ten dele in het tweede addendum bii
dit hoofdstuk) voor zover die van belang ztjrr voof de rol van de bedriifsarts als

case-manager. De overige depressieve Stoornissen worden slechts summier - in
het eerste addendum - behandeld.

8.2 Diognostischeospecten

De heer Van E. is een 4g-jarige medeuerker uan een ad,ministratieue afcleling. Hii
komt tien dagen na zijn ziekmelding op bet spreekuur uan ziin bedriifsarts. Hii
geeft maagklacbten en moebeid 6an ctls klacbten; daarnaast is er een algebeel

(fysiek) geuoel uctn onwelbeuinden. Bii dooruragen bliikt hii d.e laatste pa.ar ueken

uooraÍgaand a,an d,e ziekmeld.ing uerminderd te bebben gefunctioneerd: bii bad
concentratiestoornissen en lichte inprentingsstoornissen. Er ziin Seen conflicten,
grote spanningen of problemen in werk- of priuésituatie. Wel is bet al enige tijd
onrustig op rle afdeling als geuolg uan een komende reorSanisatie, de derde in
drie jaar. Er zijn meerdere collega's ouerspannen (dit gegeuen is ook bij de

bedrffians bekend). De buisarts heeft tegen de beer Van E. gezegd dat bii dat ook

is of er dicbt tegen ddnzit; bij heeft bem geaduiseerd een paar weken rust te

nemen. De beer E. krijgt medicatie uoor de mctag en de tranquillizer die de beer

Van E. al jaren blijkt te gebruiken, is iets opgebooS4cl. Daarna is het eigenliik
alleen maar slechter met bem gegaótn: de klacbten zijn toegenomen en de beer
Van E. die zelden uerzuimt, uoelt zicb zeer scbuldig tegenouer ziin collega's en

chef. De bedrijfsarts betwijfelt of bet (uolledige) uerzuimad.uies in dit geual wel zo
uerstandig is geweest. Op grond uan de buidige toestand uan de beer Vctn E. en

zijn belastbaarbeid,, afgemeten naar de bescbrijuing die bii geeft ucLn ziin actiui-
teiten, tijkt een pdrtiële werkbelasting nu ecbter niet meer aan de orde. De

bedrijfsarts onderscbrffi cle diagnose en uradgt de beer Van E. na anderbalue
ueek op bet spreekuur terug te komen. Hii geeft de heer Van E. een aantal acluie-

zen mee on?,, naast bet aspect uan rust, aan cleze periode een op berstel gericbte

inuulling te geuen (zie hoofdstuk 'surmenage').
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8.2.1 Depressieve episode; klinisch beeld

Het meest kenmerkende symptoom van de depressieve episode is een verlaagde
stemming, die door de patiënt meestal als depressief of somber wordt ervaren.
Deze stemmingsstoornis staat op de voorgrond, is aanhoudend, hardnekkig, en
gekoppeld aan andere symptomen. Maar niet alle patiënten met een depressie
beleven de stemmingsstoornis als depressief of somber. Depressieve patiënten
ervaren soms een verlies aan plezier en interesse in de dingen die ze waarnemen
of doen - of zouden kunnen doen maar waar ze in veel gevallen niet toe komen.
Met name het verlies van het vermogen plezier te beleven aan de dagelijkse din-
gen behoort tot de specifiek depressieve cognities (Terluin, 7994). Yoor de mees-
te mensen verschaffen de kleine, dagelijkse dingen die ze meemaken of doen een
zeker genoegen; bovendien ziin er altild wel kleine of grotere als positief beleef-
de zaken in de - nabije - toekomst om naar toe te leven; vooruitzichten die als

bakens temidden van de dagelifkse beslommeringen staan.

Depressieve patiënten beleven geen genoegen aan de dingen die ze in het nu
meemaken. DaarnaasÍ mist de depressieve patiënt de positieve verwachtingen
voor de toekomst zoals boven omschreven en leeft in die zin toekomstloos. Het
feit dat iemand somber is geworden, is niet zozeer kenmerkend voor de depres-
sie - dat behoort tot de normale stemmingsschommelingefi waaraafl vrifwel ieder-
een onderhevig is - maar het feit dat iemand somber blffi (.Bourry en Nolen, 1992).

Ook het verleden wordt door de stemming van het nu ingekleurd. De depressie-
ve patiënt heeft het gevoel het leven te hebben verknoeid, v/at gepaard gaat met
schuldgevoelens. Er is vaak een zekere geremdheid. De patiënt komt tot niets en
de somberheid verergert doordat er niets is waarmee zij kan worden verdreven.
Depressieve patiënten voelen zich soms leeg, voelen helemaal niets meer, of
geven aan dat niets hen meer emotioneel kan raken. Deze anesthesie van het
gevoelsleven, het gevoel niet te voelen, roept vaak sterke schuldgevoelens op
omdat men geen liefde meer kan voelen voor personen van wie men tevoren
veel hield, bijvoorbeeld kinderen of partner. Dit kan zo kwellend zljn dat gevaar
voor suïcide ontstaat. Bij herstel is dit vaak één van de laatste kenmerken die ver-
dwijnen. Bij sommigen uit de stemmingsverlaging zich in een dysÍbre, klagerige
en geïrriteerde houding. De depressie gaat vaak gepaard met angstgevoelens;
wanneer deze overheersend zijn spreken we van een geagiteerde depressie. Eén
en ander wordt nog versterkt doordat de tijdsbeleving bij een depressie vaak ver-
stoord is: de tijd stroomt niet meer maar lijkt stil te staan waardoor de kwelling
van de depressie eindeloos lijkt.

De depressieve stemming of de anhedonie (opvallend verlies van interesse of
plezier in bijna alle activiteiten) moeten altijd aanwezig zijn om van een depres-
sieve episode te kunnen spreken. Er moet sprake ziln vao een niet-invoelbare
stemming of anhedonie, die niet in verhouding staat tot de eventuele uitlokken-
de factoren en buiten het gebied ligt waarbinnen stemming en hoe men tegen
het leven en de wereld aankijkt ook normaal kan variëren. Dit hangt samen met
de typische depressieve cognities die depressieve patiënten vrijwel altild hebben:
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een abnormale beleving .vafi zichzelf, het leven en de toekomst. Daarnaast is

altijd een aantal andere symptomen aanwezig: lichamelijke klachten, 'neurasthe-
ne' klachten (zie schema 7.1), slaapstoornissen, stoornissen in het psychisch func-
tioneren. In schema 8.1 worden de meest voorkomende klachten, met hun fre-
quentie, gegeven. In schema 8.2 (bladzljde 164) worden de DSM-IV criteria voor
de depressieve episode gegeven.

Scbema 8.1: Frequente depressieue symptomen

(Bron: Kaplan en Sadock (1991). Synopsis of Psycbiatry. Villiams G Wilkins)

De casus van de heer Van E. geeft niet de informatie op grond waarvaÍ de diagno-
se 'depressieve episode' kan worden gesteld of uitgesloten. In feite werd op grond
van onvoldoende informatie besloten tot de diagnose 'overspanning'. Het onder-
scheid tussen depressie en overspanning of surmenage is, zeker in de beginfase, niet
altijd eenvoudig te maken. Veel klachten, zoals een depressieve stemming, energie-
verlies, concentratiestoornissen en lichamelijke klachten, zijn aspecifiek en kunnen
zowel bij overspanning als bij depressie voorkomel maaÍ ook bij 'stress', angst-

stoornissen en psychosen. Alleen een systematisch uitvragen van het klachtenpa-
troon en de anamnese kan tot de juiste diagnose leiden. De DSM-IV kan daarbij een
goede richtlijn ziin. Bij goed uiwragen van de criteria voor depressie bliiken bij nade-
re beschouwing veel vermeende aanpassingsstoornissen toch depressies in engere
zifi te ziiÍl, die tot dan toe adequate behandeling hebben moeten ontberen. Rust en

benzodiazepines, bij surmenage frequent voorgeschreven, kunnen bovendien een
depressogene werking hebben. In hoofdstuk 7 werd de aaowezigheid van een
depressie - of meer in het algemeen van een psychiatrisch beeld - als uitsluitingscri-
terium voor de diagnose 'surmenage' genoemd. Ook in de DSM-IV vervalt, als aan
de criteria voor de depressieve episode is voldaan, de diagnose aanpassingsstoornis.

Een waarschuwedd woord"tèn aaruien van het gebruik van de DSM is
hier.op. ziin plaats. De DSM is een systeem dat voor de tweede Iiln is ont-
wikkeld en (ten dele) gevalideerd. Bij gebruik in de eerste lijn heeft het
niet automatisch dezelfde betrouwbaarheid en validiteit. Dit laatste geldt

verminderde energie

concentroliestoornissen

sloopstoornissen

su'itidegedochien

suitidepoging
dogschommeling

verlies oÍ toenome von eeilust en gewicht

psychomotore remming of ogitotie

gevoelens von woordeloosheid oÍ schuldgevoelens

ongst of poniek

somotische klochten

197"/"1

184%l
(80%)

'657"1(10-l 57")

(50%)
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me!,rnalne rle,.'diqgnos(iele van depryssis- Bij.gebruikrin de eerste liin,
, , waaibij,,niet..lde selectie van een very1ij7ing,,heeft: plaats gei;onden, is de,

,diempel,vp6idelostu-aiagnose'depressià,,(ie)làagi:te veet,, 1q611s66 ryi61 ,

relatief lichte"depressieve klachten - die voor een deel aspecifiek ziln en
'ook al§', distressklachten kuírnen worden beschouwd t eouden inide eer-l
ste lijn volgens deie systematiek ;ls depressief worden gediagnostiseerd.

: Vàor',àfbàkening : i6 .{g sérste lijrrl . vao die gevallen die een specifiekei'
aÍitidepÍess.ieye therapie behóeven; lijkq- het 'einvól ,ook de ernstlen in.' houd in het beslisproces te betre'kken. sterk aanwezig.e depressieve cog-
nilies (schnld- eq schaarntegevoelen* enrgevrielen§ van ryaardeloosheid), '

.(corrcrete)',suïcidale rge§achte0 en,ééa oí: rneert, yjtà!c-, kerurrerken] (zieti

.scherna'.8,5),wijzen op een depressief beeld. (Een eerstelijns versie vanl
de DSM IV is overigens in voorbereiding).

'§l'ordt een depressie vastgesteld dan moet deze, ook al is overbelasting op het
werk mede oorzaak, volgens de regelen der kunst worden behandeld.
Vanzelfsprekend lenen de depressies, waarbij een psychosociale stressor zoals een
scheiding, een overplaatsing of zelfs een promotie de directe aanleiding is, zich
goed voor steunende - eventueel psychotherapeutische - interventies. ondersteu-
ning door antidepressieve medicatie kan het herstel aanzienlijk bespoedigen. In fei-
te zullen in nogal wat gevallen een stressbeeld en een depressie tegelijkertijd (en
waarschijnlijk met elkaar samenhangend) aanwezig kunnen ziin. De diagnose de-
pressie prevaleert dan., maar beide componenten verdienen adequate behandeling.

Bij bet tweede spreekuurcontact met de beer van E. blijkt er nauwelijks sprake uan
berstel; eerder lijken de klacbten uerergerd. verontrustend, is dat de beer van E.
tot niets blijkt te komen. ook de opdracbten die in ber eerste spreekuurcontact
uaren tteegegeuen, blijken niet uitgeuoerd. Dit is des te opmerkelijker omdat d.e
beer Van E. een consciëntieus en plicbtsgetrouue man is uan wie men, zeker
gezien bet scbuldgeuoel ouer zijn ziekteuerzuim, een maximale coöperatie zou
ueruacbten. Bij uerder uituragen blijkt er al seclert oier tot uijf weken een urijwel
constant a.anwezige sombere stemming te bestaan. Bouendien uoelt de beer van
E. zicb door niets meer aangesproken; aan elke actiuiteit lijkt de zin te ontbreken.
Tot de meest triuiale dingen kan bij zicb niet of slecbts met zeer grote moeite zet-
ten. Hij uoelt zich buitengeruoon scbuldig ten opzicbte uan zijn urouu. ook is er
een geuoel uan uaardeloosbeid.

Op grond van deze gegevens, de wijze $/aarop de heer Van E. in het gesprek
overkomt (adequaat reagerend, enigszins geremd en zeeÍ reëel in zijn lijden) en
het goed uitvragen van de DSM-IV criteria voor een depressie komt de bedrijfs-
arts tot de diagnose 'depressieve episode'. (zie ook schema 8.2, bladzijde 1.64)

De beer Van E. a.ccepteet't de diagnose depressie, zeker uanneer de bedrijfsar-ts
uitlegt boe dit beeld zicb kan manifesteren en boezeer men claaronder kan lijden.
Het lijkt zelfs in zekere zin een oplucbting omdat de diagnose 'ouerspatnning' uoor
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de beer Van E. weinig berkenning had gegeuen. De diagnose 'd.epressie', mede na

de uitleg, uordt door bem uél beteefct als een ziektebeeld dat zijn klacbtenpatroon
kan uerklaren. Besproken word.t nog dat een adequate (onder andere medica-

menteuze) bebandeling bet herstel aanmerkelijk kan uersnellen.

Scbema 8.2: Depressieue episode (DSM-IV)

(Bron: Koster L)an Groos (1999; Beknopte bandleiding bij de diagnostiscbe criteritt uan cíe DSM-

IV. Suets E Zeiïlinger)
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Viif (oÍ meer) von de volgende symptomen ziin binnen dezelfde periode von twee"weken

oonwezig geweest 
"n 

*i;r"n op een ,erondering ten opzichte von het eerdere Íunctio-

neren; tei irinste een von de symptomen is ofwel 1 . depressieve stemming, oÍwel 2. ver-

lies von interesse o[ plezier.
N.B.: Sluit symptomen uit die duideliik het gevolg ziin von een somotische oondoening,

of stemmingsincongruente wonen of hollucinoties'

1. Depressieve slemming gedurende hei grootste deel von d9 dog, biino elke dog,

zools bliikt uit oÍwel zubiectieve mededelingen (bilvoorbeeld voelt zich verdrietig of

leeg) ofwel observotie door onderen (biivoorbeeld liikt betroond).

2. Duàeliike vermindering von interesse of plezier in olle of biino olle octiviteiten

gedurende het grootste deel von de dog, bilno elke dog (zools blilkt uit subiectieve

mededelingen o[ uit observotie door onderen].

3. Duidelilk glwichtsvermindering zonder dot dieet gehouden wordt of gewichtsloe-

neming (biivoorbeeld meer don 5 procent von hei lichoomsgewicht in één moond),

of biino elke dog ofgenomen o[ toegenomen eetlusl.

lnsomnio of hypersomnio, bilno elke dog.
psychomotorische ogitotie of remming (woorneemboor door onderen, en niet olleen

,àol. 
""n 

subiectief gevoel von rusteloosheid of veriroogdheid), biino elke dog'

Moeheid oÍ verlies von energie, biino elke dog.

Gevoelens (die woonochtig lrnn"n ziin) von woordeloosheid of buitensporige o[

onterechte schuldgeroeleni 1ni"t oll"un moor zelfverwiiten of schuldgevoel over het

ziek ziin), biino elke dog.
Verminderd vermogen tàt nodenken of concentrotie oÍ besluiteloosheid (ofwel sub-

iectief vermeld ofwèl geobserveerd door onderen), biino elke dog.

ierugker"nde gedochten oon de dood (niet olleen de vrees dood te. goon), terug-

kere-nde suitidÉgedochten zonder dot er specifieke plonnen gemookt ziin, of een

suitidepoging o[ een specifiek plon om suitide te plegen.

4.
5

6.
7.

8.

9.

B. De symptomen voldoen niet oon de criterio Yoor een 'gemengde episode'.

C. De symptomen veroorzoken in significonte mote lijden oÍ beperkingen in het sociool oÍ

beroepsmotig functioneren oÍ het functioneren op ondere belongriike terreinen.

D. De symptomen ziin niet het gevolg von de directe fysiologische eÍÍecten von een middel

(biivooibeeld drrg, g.neesmiddelen) of een somotische oondoening (biivoorbeeld

hypothyreordie).

E. De symptomen ziln niei eerder toe te schriiven oon een rouwproces,. dot wil zeggen.no

het veriies von een dierboor persoon ziin de symptomen longer don twee moonden

oonwezig of ziin zii gekorokteriseerd door duideliike functionele beperkingen, ziekelii-

ke preociupotie met- gevoelens von woordeloosheid, suitidegedochten, psychotische

symptomen oÍ psychomotorische remming.



Afgesproken uordt dat tle heer Van E. opnieuu ziin buisarts zal consulteren en

dat ele bedrijfsarts nxet deze conldct zal opnemen om ziin beuinclingen door te
geuen. De buisarïs neemt de diagnose ouer. Hij scbrffi een ctntidepressiuum uoor.

Na acbt ueken kctn d,e beer Van E. ueer pctrÍieel ziin uerk beruatten; er uindt een

gesprek met cle cbef plaats uaarin uordt dangegeuen dat d.e beer Van E. nog een

perioele uan uier weken len geuolge uctn ziin ziektebeeld uerminderd kan functio'-neren. 
Na tuaalÍ weleen beeft de beer van E. ziin werk uolledig beruat. Na 16

weken geuen zouel Van E. als ziin cbef aan dat bij ueer op bet oude niueau func-
tioneei. Een aantal gesprekken met bet bedriifsmaatscbappeliik werk, taaarin ook

uat ontspanningstecbnieken worclen geleerd, leidt ertoe dat c,l.e beer Van E. cle

oxazepam (Seresta), die bij zeueniaar dageliihs heeft gebruikt, kan aJbouwen.

8.2.2 Ernst von de depressie

In de DSM-IV worclt de ernst van de depressieve episode bepaald door het aan-

Íal aanwezige symptomen en de mate waarin deze symptomen opvallend interf-

ereren met het beroepsmatig functioneren of met de gewone sociale activiteiten

of relaties met anderen.
Een lichte depressie heeft weinig of geen symptomen méér dan nodig om de

diagnose te stellen (schema 8.2) en deze symptomen Éleven slechts geringe func-

tionele beperking. De waarschuwing uit de voorgaande patagtaaf is hier van toe-

passing; de eerstelijnsarts moet zich afuragen of hii in deze gevallen de diagnose
;depressie' wel moet stellen. Bii ernstige depressies zien we beduidend meer

symptomen dan nodig voor de diagnose. Deze symptomen kunnen een ernstige

inperking van sociaal en beroepsmatig functioneÍen geven. Patiënten met een

ernstige depressieve episode ziin in het algemeen niet in staat te werken en vaak

niet in staat de clagelijkse persoonlijke hygiëne te handhaven. De omgeving kan

het beroep op continue zorg en bewaking niet meer aan. Het suïcidegevaar is bij

deze ernstige depressies vaak Sroot en een psychiatrische opname is meestal aan-

gewezen. Door de <liagnose 'depressieve episode' wordt derhalve een spectrum

gedekt van een tamelijk milde tot een zeer efnstige aandoening, die in 10 tot 150/o

van cle gevallen leidt tot geslaagde suícide (APA, 1993). De ziekte veÍoorzaakt

problemen met partner en kincleren, kan leiden tot afkeuring, langdurige afwe-

zígheid op het werk of verminderde produktiviteit (Miíltz e.a., 1992)'

8.2.3 Gevolgen voor het werk

Belangrijk gegeven voor de werkpraktiik is dat een depressie gepaard kan gaan

mer een - soms a^nzienlijk - functioneringsverlies; uit schema 8.2 bliikt dat97o/o

van de depressieve patiënten energieverlies als symptoom heeft en 840/o concen-

tratieverlies!

Veel depressieve patiënten zullen tijdens de depressieve periode 'gewoon' wer-

ken. \Tellicht mede omdat depressie in het algemeen geen acuut decompensatie-

karakter heeft in tegenstellinS; tot surmenage, nemen veel depÍessieve patiënten

niet de ziekerol aan; zii overschriiden de ziekte- en verzuimdrempel niet (para-
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graaf 1.6). Het bovenstaande impliceert dat nogal wat depressieve patiënten, als
gevolg van hun klachten, verminderd zullen functioneren. Functionerings-
problematiek kan dus een eerste signaal van een depressieve episode zíjn. De
bedrijfsarts is bij uitstek in de positie om dit signaal op te pakken. Een tijclige sig-
nalering en adequate behandeling kan veel leed voor de patiënt en schade voor
de organisatie voorkomen.

De beer G. is een 52-jarige man die bij een tecbniscb beclrijf taerkt op een tecbni-
scbe onderboudsfunctie. In bet sociaal Mediscb ream wordt gemeld, dat cle heer
G. beneden zijn eigen niueau functioneert en bouendien smal inzetbaar is. Hij
beeft de techniscbe ontuikkelingen altijd redelijk goecl kunnen bijhouden, maar
de ingrijpende omslag uan analoge naar digitale clpparatuur is uoor bem btijk-
baar net 'een bntg te uer'.
omdat bij in de werksituatie nogal wat gezondheidsklacbten aangeeft, wordt
besloten dat cle bed.rijfsarts bem ziet. Deze conclucleert dat de beer G. licbt ouer-
spannen is door de krenking aan en scbuldgeuoelens ouer bet functioneringspro-
bleem.
De beer G. wordt geplaatst op een uersmald takenpakket waarbij bij uitsluitend. is
belast met het onderboud uan analoge a.pparatuur. Irij werkt enige tijd met een
tijclsreductie en wordt begeleid d,oor het bedrijfsmaatscbappelijk werk om tot
acceptatie te komen. Na enige tijd komen er signalen dat bet uat beter gaat. Een
jaar later ontstaan er opnieuu functioneringsproblem.en. De cbef uan d.e beer G.
signaleert in het sociaal Medisch Team dat zijn produktiuiteit sterk is afgenomen
en dat G. zicb uolledig isoleert. Nog uoor de bedríjfsat"ts de beer G. kan zien, uolgt
een ziekmeld.ing. De buisarts waar de beer G. been gaat wegens fysieke klacbten,
stelt de diagnose 'depressie' en geeft medicatie. Hierna treedt een duidelijke uer-
betering op.

8.2.4 Etiologie
De etiologie van depressieve stoornissen is in feite nog goeddeels onbekend. Er
worden vier hoofdgroepen van etiologische factoren onderscheiden. In schema
8.3 (dat ook werd opgenomen in de inleiding op deel II) wordt dit weergegeven.

De fysiopathogenese beschrijft het proces van het ontstaan van een ziektebeeld
uitgaande van de fysische factoren die daarbij een rol spelen. Deze fizsische fac-
toren kunnen zowel in het individu als in de buitenwereld gelegen zijn. Gene-
tisch bepaalde kwetsbaarheid, hypothyreoidie, de ziekte van parkinson, een
doorgemaakt cYA, zijn voorbeelden van binnen het individu gelegen fysische fac-
toren die predisponeren tot het ontstaan van depressies. De genetische factoren
spelen daarbij een aanzienlijke rol. De kans om een depressieve episode te ont-
wikkelen wordt 1,5 tot 3 maal zo groot als een eerste graads familielicl aan de
ziekte lijdt. De genetische component bij de bipolaire stoornis is zelfs nog ster-
ker. Als in de familie bipolaire stoornissen voorkomen, is de kans groot dat een
eerste depressieve episode een uiting is van een bipolaire stoornis.
Medicamenten zoals reserpine, Ievodopa, orale contraceptiva en prednison, alco-
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hol, drugs zoals LSD, cocaïne en amfetamine, en vergiftigingen met zware meta-
len ziin voorbeelden van fysische factoren uit de buitenwereld.

Een jonge man, als spuiter werkzaam op een werkplaats uaarfrequent met lood-

boudende t)eruen wordt gewerkt, bii wie in de familie depressies uoorkomen, die
uoor zijn astnxa co?ticosteroïden krijgt uoorgescbreuen, en bii wie nu een licbte
uermind.erde scbild.klierfunctie wordt uastgesteld, beeft op fysiscbe gronden een

grote kans een depressie te ontwikkelen.

Schema B.i: Pathogenese uan psycbiatrische stoornissen

De psycho-socio-pathogenese geeft een hypothese over de psychologische en

sociale factoren die een rol spelen bij het ontstaan van dit ziektebeeld bii deze

patiënt op dit moment.
AIs we de belangrijkste door wetenschappelijk onderzoek aangetoonde psycho-

sociale factoren die het ontstaan van een depressie bevorderen in één patiënt
proberen te vatten, dan resulteert dat in dit enigszins karikaturale voorbeeld:

Een jonge t)rouw, die in baar uroege jeugd één uan baar ouders ueiloor, in een

schuldbeladen, aJVtankelijkmakend opuoedingsklinxaat opgroeide, zicb nu in
allerlei situaties bulpeloos opstelt en snel neiSt tot pessimisme en bopeloosbeid,

beeft in een ouerbelaste werksituatie op bet nxoment dat baar uriend de relatie
dreigt te beëindigen een grote kans op een d.epressie.

De specifieke interactie van fysio- en psychopathogenese biedt aanknopings-
punten voor het ontstaan van deze depressie op dit moment en voor een behan-

E;r"g;hl I ,,*n 
IÈttotogte: 

llndividu""l ll Milieu 
I

\ ,,'

Polhogenese: 
@

F*ilrJl r..',"-I
I tndt,idueel I L Milleu 

I

\ ,''

ffi

Symptoomniveou:

a.'
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\/

@
/t\

Beloop: @
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delplan op maat. In schema 8.4 worden de veronderstelde etiologische factoren
voor depressieve stoornissen op een andere wijze in vrij algemene categorieën
gegfoepeerd.

ScbemaB.4: Etiologiestemmingsstoornissen

8.3 Beloop

8.3..l Depressieveepisode
De depressieve episode duurt bij een natuudijk beloop zes tot veefiien maanden.
Het beloop bi1 behandeling is gemiddeld ongeveer drie maanden. Hieruit bliikr
hoe belangrilk het is de diagnose depressieve episode zo vroeg mogelijk te stel-
len. Indien bij de heer Van E. uit de eerste casus de diagnose 'surmenage' was
bliiven staan, was er geen adequate therapie ingesteld; het lijden van de heer Van
E. en van ziin gezin, en ook de periode van verzuim en verminderd functione-
ren, had dan een half tot een heel jaar latger kunnen duren. De eerste depres-
sieve episode kan op elke leeftild beginnen, maar vaak begint een depressieve
stoornis tussen het 25ste en 30ste levensjaar (APA, 799ï. Een depressie kan zich in
enkele dagen tot weken ontwikkeien, maar kan, vooral na ernstige stessoren, ook
plotseling ontstaan. In sommige gevallen worden depressies in de maanden eraan
voorafgaand aangekondigd door angsten, paniekaanvallen of fobische klachten.
Sommige mensen herstellen na een enkele depressieve episode helemaal en krijgen
geen recidief. Dit noemen we de éénmalige depressieve episode. Bii 50 tot B5o/o van
de patiënten die één depressieve episode hebben gehad, zal de depressie terugke-
ren (APA, 199). \n die gevallen spreken we van een unipolaire recidiverende
depressie. Een patiënt die aan deze aandoening lijdt, zal in twintig jaar gemiddeld
vijf of zes depressieve episoden doormaken.
Het sociaal functioneren van de patiënt herstelt meestal volledig, zodat geen verschil
in functioneren op het werk vóór en na de depressie kan worden vastgesteld. In 20
tot 35o/o van de gevallen blijven lichte depressieve symptomen bestaan en kunnen
we slechts spreken van een partieel herstel (APA, 1993). Sommigen in deze groep
zullen ook beperkingen in het functioneren op het werk vertonen. Een kleine groep

l. Predisponerendefoctoren genetische foctoren
vroege sociole foctoren
persoon I i j kheids[octoren
huidige sociole foctoren
somotische foctoren

2. Uitlokkendefoctoren - liÍe-events
- lichomeliike ziekten

3. Onderhoudendefoctoren persoonl iikheidsÍoctoren
sociole problemen
somotische foctoren
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biijft aan de criteria voor de depressieve episode voldoen. Hier spreken \À/e van een
chronische depressie. Bij de heer G. uit de tweede casus werd de depressie niet tii-
dig herkend en niet snel en adequaat behandeld. Dit gaf niet alleen langer lijden
voor patiënt en familie, maar ook een onnodig lang verminderd functioneren en uit-
eindelijk ook verzuim. Klinische erwaring ieert dat bi1 lang bestaande depressies her-
stel veel moeizamer te bewerkstelligen is, vooral omdat in die gevallen de sociale en
biochemische veranderingen sterk zijn ingeslepen.

8.3.2 Specificotie von de depressieve episode
De depressieve episode met vitole kenmerken
De depressie met vitale kenmerken is een specificatie van de depressieve episo-
de. Hierbij staan somatische symptomen op de voorgrond (zie schema 8.5). Deze
patiënten hebben helemaal geen interesse meer in de omgeving. Ze worden 's

ochtends minstens twee uur vroeger wakker dan normaal, voelen zich 's och-
tends slechter dan 's avonds. Ze zijn hun eetlust kwijt en zijn in korte tijd sterk
vermagerd, ze veftonen een gebrek aan reactiviteit op omgevingsstimuli en ziln
psychomotorisch geremd of geagiteerd. De klinische ervaring leert dat patiënten
die lijden aan een depressie met vitale kenmerken, bijzonder goed reageren op
psychopharm aca eD electroconvulsieve therapie.

Scbema 8.5.: Vitale kenmerken DSM-IV

A.

B.

Een von de volgende komt voor tiidens de ernsiigste periode von de
huidige episode:
I . verlies von plezier in olle oÍ biino olle octiviteiten
2. ontbreken von reocties op gewoonliik plezierige prikkels (voelt zich niet dui-

deliik beter, zelÍs niet gedurende korte tiid, ols er iets leuks gebeurt)

Drie (of meer) von de volgende symptomen:
1 . duideliik ondere kwoliteit von de depressieve stemming (dot wil zeggen de

depressieve stemming wordt duideliik onders beleefd don de soort gevoelens
die men ervoort no het overliiden von een dierboor persoon)

2. de depressie is doorgoons 's morgens het ergst
3. 's morgens vroegtiidig oniwoken (ten minste twee uur voor het gebruikeliike

tiidstip von wokker worden)
4. duideliike psychomotorische remming of ogitotie
5. significonte onorexie of gewichtsverlies
ó. buitensporige oÍ onterechte schuldgevoelens

(Bron: Koster uan Groos (1999; Beknopte bandleiding bij de diagnostiscbe criteria uan de DSM-
IV. Suets E Zeitlinger)

De depressieve episode met psychotische kenmerken
Een depressieve episode kan worden gecompliceerd door psychosekenmerken.
De stemmingsstoornis is dan zo ernstig dat de realiteitstoetsing van de patiënt
gestoord raakt. De patiënt is bijvoorbeeld ervan overtuigd dat hij failliet zal wor-
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den verklaard, geen kleren meer heeft om aan te trekken, en stinkt. Zijn herse-
nen werken niet meer, ze zijn verrot. Hij zal gemarteld en in stukken worden
gesneden. Hij hoort stemmen die hem uitschelden, vernederen en helse straffen
aankondigen. Hier komt de inhoud van de v/anen en hallucinaties overeen met
de kleur van de stemming. '§7e spreken dan van stemmingscongruente psychoti-
sche kenmerken. Het kan echter ook zijn dat de inhoud van de wanen en hallu-
cinaties niet passen bij de stemming. Een patiënte is bijvoorbeeld ervan overtuigd
dat ze achtervolgd wordt, dat ze een speciale missie in deze wereld te vervullen
heeft, dat iedereen op haar let, of dat via de televisie speciale boodschappen voor
haar worden uitgezonden. Hier komt de inhoud van de $/anen en hallucinaties
niet overeen met de stemming en spreken we van stemmingsincongruente psy-
chotische kenmerken.

De depressieve stoornis (recidiverend) met een seizoensgebonden potroon
Dit wordt door sommigen op grond van een specifieke etiologie beschouwd als een
aparte subgroep. Als een depressie altijd begint in november en eindigt in maart
zonder dat specifieke stressfactoren hiervoor verantwoordelijk ziin, spreken we van
een depressie met een seizoensgebonden patroon. Verondersteld wordt datbil deze

subgroep de invloed van de hoeveelheid daglicht op het hypothalaam-hypofysaire
biorythmes-regulerend systeem een centrale etiologische factor is.

8.4 Rol von de bedriifsorts

8.4.1 Diognostiek en signolering noor de curotieve eerste liin

Slechts 30o/o van depressies in engere zin worden door de eerste lijn als depres-
sies herkend en behandeld (Henry, 1993). De bedrijfsarts kan een belangrijke ro1

spelen bij het vroegtijdig herkennen van een depressie, omdat in veel gevallen
een verminderd functioneren op het werk één van de eerste objectief waar-
neembare symptomen van een depressie is. Een actieve, signalerende rol van de
bedrijfsarts naar de curatieve eerste lijn of specialist kan juist de informatie leve-
ren die leidt tot het starten van een adequate behandeling. In nauwe samen-
spraak kan dan tot een optimaal activerend behandelvoorstel worden gekomen,
waarin het werk dan wel werkhervatting en -opbouw een belangrijke rol spelen.
Voor de huisarts of specialist is het immers moeilijk om in te schatten hoe de
werkverhoudingen objectief zijn. Het verhaal van de patiënt alleen geeft in een
aantal gevallen niet het goede beeld van de reële belasting in produktieve en
contactuele zin. De heer Van E. heeft veel baat gehad bij de diagnostische ken-
nis en actieve opstelling van zijn bedrijfsarts, Als deze de diagnose 'depressieve
episode' niet had gesteld en geen contact had gezocht met de curatieve eerste
lijn dan had de depressie vanYan E. nog lang onbehandeld kunnen blijven.

8.4.2 Cose-monogement l

Voor de bedrijfsarts is het van belang bij depressieve patiënten de actieve ro1 van
case-manager in te nemen. Bij de bedrijfsarts komt de informatie van de depres-
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sieve patiënt, van het werksysteem en van de behandelend huisarts enlof spe-
cialist bii elkaar. Vanuit zijn betrokkenheid bij en kennis van reïntegratieproces-
sen is de bedrijfsarts 'termi,n-gevoeliger' dan veel behandelaars. De bedrijfsarts
weet uit ervaring dat met nog eens vier weken proberen van een in feite al
onwerkzaam gebleken medicament een kritieke fase in de reïntegratie kan voor-
bijgaan. om dergelijke situaties - tactvol - te kunnen signaleren, en meer in zijo
algemeenheid de behandeling van zijn patiënten actief en kritisch te kunnen vol-
gen, moet de bedrijfsarts op de hoogte zijn van de 'srare of the art, op het gebied
van de behandeling van depressies. De heer G. (casus subparagraaf 9.2.3)
gebruikte bij een tweede depressieve episode vier maanden lang clomipramine
(Anafranil) zonder dat dit enige verbeteriog gaf (zie addendum 1 voor vervolg
casus G). Bij voldoende kennis op dit gebied had de bedrijfsarts wellicht al na
vier tot zes weken contact opgenomen met de eerste lijn. Bij geen verbetering na
vier tot zes weken Anafranil-gebruik moet immers worden overgegaan op een
ander antidepressivum. De bedrijfsarts zou in het overleg met de huisarts op de
ineffectiviteit van de medicatie hebben gewezen en zou verandering van medi-
catie hebben voorgesteld. Dit zou een tijdwinst van tien weken hebben opgele-
verd. Het is daarom van belang uitgebreider inte gaan op de somatische behan-
deling van de depressie. De inzichten zijn de laarste laren aanzienlijk gewijzigd.
Nieuwe klassen van medicamenten ziin ontwikkeld en oude vergeten middelen
zijn weer in gebruik genomen. voor de unipolaire depressie zijn deze vuistregels
eenvoudig. Elke depressieve episode heeft recht op een medicamenteuze anti-
depressieve behandeling. Helaas wordt in praktilk maat een klein percentage
mensen met een depressie adequaat medicamenteus behandeld (Henry, 1993).
Bij de beoordeling of een antidepressieve behandeling adequaat is, wordt in de
afweging betrokken of het antidepressivum voldoende lang gegeven is om effec-
tíef te zijo, of de dosering hoog genoeg was om therapeutisch te zijn en of de
patiënt therapietrouw was. Een voorbeeld van een specifieke soniatische behan-
delrichtlijn voor depressie is uitgewerkt weergegeven in Addendum 2 aan het
eind van dit hoofdstuk.

Naast de farmacotherapeutische interventies bestaat de behandeling van depres-
sieve stoornissen in zijn algemeenheid uit drie bouwstenen: psychotherapeuti-
sche, sociale en psycho-educatieve interventies.
Het voert te ver om in dit kader diep in te gaan op de verschillende psychothe-
rapeutische scholen en methoden die een rol spelen bij de behandeling van
depressies. rvetenschappelijk onderzoek heeft ror nu roe geen specifieke werk-
zaamheid kunnen aantonen vao één van de verschillende psychotherapieën in
vergelijking met het aspecifieke arrs-pariënrconracr. In de praktijk gebruiken psy-
chiaters niet één van deze strikt methodische psychotherapieën, maar een com-
binatie of synthese van verschillende benaderingen en strategieën, bepaald door
de specifieke situatie van de patiënt en toegespitst op zijn individuele coping-
mechanismen. Deze aanpak wordt wel psychiatrische psychotherapie, psycho-
therapeutisch management of steunende psychotherapie genoemd. Twee veel
toegepaste vormen van psychotherapie bij depressies zijn de cognitieve therapie
en de interpersoonlijke therapie (Hoogduin, Boelens en Hoencamp, 1992).
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Cognitieve theropie
tn liet cognitieve model maken mensen gebruik van schema's over

zichzell en .le w.reld om hun waarneming te organiseren en de we-

reld te interpreteren. Deze schema's ontstaan op basis van eruaring en

geven op hun beurt aan (nieuwe) ervaringen betekenis en voorspel-

baarheid. Zooder dergelijke schema's is een normaal functioneren niet

mogelijk; als schema's echter star en onveranderliik zijn, kunnen ze

dysfunctioneei worclen. Dit geldt biivoorbeeld als iemand het gevoel

heeft zich stee<ls weer opnieuw te moeten bewijzen om gewaardeerd

te worden. In het cognitieve model kan depressie worden opgevat als

een clenkstgornis: het depressieve clenken is een wezenliike schakel in

de keten van gebeurtenissen die leidt tot de depres§ieve stemmings-

stoornis (zie schema 8.6).

In de cognitieve therapie wordt getrach deze keten op het niveau van

de cognities te doorbreken (Hoogduin e.a., 1992; §mmelkamp, 799r'

De cognirieve therapie kent vier lasen:

- tn fase 1 vindt de presenl.atie van de rationale plaats waarbii de

patiënt het cognitieve model bil zichzelf moet leren herkennen.

- ln fase 2 wnrden de automatische negatieve gedachten geïdenrifi-

ceerd. In deze fase moet de patiënt het verband gaan zien tu§sen

situaties, gedachten. gevoelens en gedragingen.
- lnfase 3 wordt onderzocht welke negatieve gedachten als automa-

Lisme in bepaalcle sil.uaties worden opgeroepen.
- lnfase 4 ten slotte worcir onderzocht welke depressogene schema's

ol assumpties aan de situationeel bepaalde (negaticvel cognities ten

grondslag kunnen tiggen.

lnlerpersoonlii ke theropie (l PT)

In de interpersoonlijke therapie worden interpersoonliike factoren -

relaties, sociale steun, hechting en opvoeding - van groot belang
geacht bij depressieve klachten. Het aandachtsgebied van de interper-
soonlijke therapie betreft de actuele interpersoonlijke relaties, van-

uit het besef dat interpersoonliike problemen uit iemands persoonlii-
ke historie &indertijd) zich kunnen herhalen in het heden. Bri óeze

benadering zijn drie aspecten van belang (Hoogduin, Boelens en

Hoencamp. 1992):
- een biologische of dynamische verklaring voor het ontstaan van

symptomen van depressieve aard

- sociale en interpersoonliike reiaties die verstoord raken
- de persoonlijkheiclsstructuur van de patiënt waarin onder meer de

wiize van omgaan met schuld en angst aan de orde komt
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SCh.etna &,6; Het cag*ltteae rrrode,l u&t1,d@r€ssí.e

oíherieí niteou

{Bron: §aagdritn, Baeleni e*'Haencamp {199?l 'fsyc-ha:itSerupla..lr\: N*len;'*{o*gduln
en'Mol.èrnan. Bebawdelingxttste§aen bí! d@ressle;' Babn,'.s@flwe*,uaniagbum)

De interpersoonliike ther*piq. kent, drle faseí;
:', |Fàie 1:ïs,$teuaend.enredueatlef,l,ea wordf ,à-ryesloten met het kiezen van
, eerl fècua,of.,aandaehtSpunt,':dat.,ln:de §rqed€ fase,wordt doorgesrerkt.
- Dit aandachtsgebied vo<>tr fase 2 kan één van de volgende vier ziin:
'1,r;,,rfirirr,,opttedénd.,Ilil hS:\ràrliesi:VÉn:"ce-É ltéJàígrii§: pelxoon :, r:

I,i,rotveràadgiiasf',.f ilàgles le,ii'.er:xrderixgeà. in, het, leven,. uoals
moeder worden, verandering lan baan

.-,'{ntqryeisoordilke,, co"nictenr conflicte.l die,men tteleeft in relalie
:...''rnet;.andti1e,'o'p,,d*tmolqen!''tté1angr'ijkeperroaen.'..

'n interpersoonlijke tekorten: tekorten die iemand heeft in het omgaan
, mct,z§h' rsoríà,loen,èmr{i«rn§le ,.mogeliikhedea - ''

- ïn fase 3 wordt de behandeling afgebouwd en geëvalueerd.
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Binnen het kader van een veilige en vertrouwde werkrelatie ziin empathie en
beschikbaarheid van de arts in crisissituaties essentieel. Psycho-educatie over de
aandoening, behandeling, bijwerkingen en prognose wordt gegeven. Adviezen
over hoe om te gaan met partner en familieleden, hoe te handelen op het werk
passen hierin. Ingrijpende beslissingen die gebaseerd kunnen zijn op de depres-
sieve stemming worden ontraden.

Het kan desastreuze geuolgen hebben uoor een bedrijf als de directeur een beslis-
sing nxoet nenrcn ouer bet wel of niet aangaan uan een fusie in een depressieue

@isode. De sterke zelfdepreciatie, scbuldgeuoelens en straJbeboefte kan in een
dergelijk geual tot een uituerkoop uan zijn bedrijf leiden Hij beeft er immers tocb
niets uan gemaakt. Hij uerdient eigenlijk niet beter dan dat in bet openbaar dui-
delijk wordt boe slecbt dit bedrijf is geleid.

8.4.3 Steun en voorlichting oon zowel de potiënt ols het
werksysteem

Evenals voor de behandelaar zijn voor de bedrijfsarts die een actief steunende rol
wil spelen, een veilige en vertrouwde werkrelatie, empathie en beschikbaarheid
van belang. Ook in ziin rol past advisering hoe de cliënt met beslissingen moet
omgaan, zeker als die betrekking hebben op de werksituatie. Daarnaast kan de
bedrijfsarts het werksysteem adviseren. Bij een door sterke schuldgevoelens en
strafbehoefte gekenmerkte depressie, zoals in het voorbeeld in de vorige para-
graaf , maar ook in een manische fase met sterke zelfoverschatting, is het ver-
standig de beslissingsbevoegdheid van een medewerker in te perken. Schade
voor persoon en bedrijf kan daarmee worden voorkomen. Verder is het van
belang een positieve ondersteunende attitude van hulp en toekomstverwachting
uit te dragen. Dit is niet altijd eenvoudig omdat bij veel depressieve patiënten een
sterke tegenoverdracht kan ontstaan (zie hoofdstuk 3). Het gevoel van verwer-
ping en niets waard te zijn, kan zich op de arts overdragen. Deze kan het som-
bere perspectief van de patiënt gaan delen. De arts moet zich bewust worden dat
deze sombere prognose - die zelfs tot afkeuring zou kunnen leiden - uit tegen-
overdracht ontstaat en niet uit een zuivere beoordeling van het toestandsbeeld
van de patiënt.

Het netwerk wordt ondersteund en uitgenodigd om een steunende en stimule-
rende rol te blijven innemen. Er worden realistische haalbare doelen gesteld en
de patiënt wordt gestimuleerd positieve ewaringen op te doen. Zo kan de arts de
patiënt voorstellen als eerste stap een aantal malen in de koffiepauze op de afde-
ling te gaan koffiedrinken. Een betrokken en goed geïnstrueerde werkomgeving
zal de zieke collega hierbij doorgaans graag stimuleren. Ook a\ zijn deze succes-
jes aanvankelijk nog zo klein, het vergroot de betrokkenheid van de depressieve
patiënt met de buitenwereld, zowel op het gebied van ziin sociale contacten als
zijn werksituatie.
De bedrijfsarts kan een belangrijke voorlichtende ro1 vervullen naar patiënt en
werkomgeving. Het is voorstelbaar dat indien iemand een tiid minder produktief
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is, dit bij chef en collega's een negatief gekleurde houding kan veroorzaken:
"Hij ntaakt zicb er tegenwoordig ook steeds meer met een Jantje uan Leiden uan
af"
"Nooit meer wil bij iets extra's doen. Er is geen lol meer a.an om met bem saftien
te werken."
"Nou, die is ook door bet m.inste of geringste uan slag."
"Hij kan maar beter een andere baan gaan zoeken."
"Ile moet zien bem naar een minder belangrijke post ouergeplaatst te krijgen."

Zoals in het geval van de heer Van E. (casus paragraaf 8.2) bliikt zijn verminderd
functioneren aanvankelijk aan de derde reorganisatie op zijn werk in drre jaar
geweten te worden. Als het een depressieve stoornis blijkt te zijn, licht de
bedrijfsarts Van E. voor. Deze psycho-educatie richt zich niet alleen op de symp-
tomen en mogelijke oorzaken van deze depressieve episode, maar tevens op de
noodzaak antidepressieve medicatie te gebruiken, op de biiwerkingen die de
medicatie kan geven en hoe hiermee het beste om te gaan. In het geval van de
heer E. bleek hoe belangrijk het is de cliënt ook in de fase dat een behandeling
is ingezet, nauwgezet te blijven volgen. De bedrijfsarts vervulde nog een belang-
rijke rol door goede voodichting over het voorgeschreven medicament te geven
in dit geval Fevarin (fluvoxamine), een SSRI (Selective Serotonine Reuptake
Inhibitor; Feighner en Boyer, L997a). Fevarin geeft in de beginfase nogal eens
misselijkheid of braakneigingen. Dit leidt vaak tot het voortijdig staken van de
medicatie. De werking wordt pas na weken ervaren. Een goede voorlichting hier-
over kan de therapietrouw vergroten. In dit geval was het middel zonder verde-
re uitleg gegeven en de heer Van E. was er juist mee gestopt toen hij op het
spreekuur van de bedrijfsarts terugkwam. Hij kon worden gemotiveerd het
gebruik weer op te nemen. Het stelt de patiënt vaak gerust te sTeten dat als de
bijwerkingen t.ebez:waarlijk worden, kan worden overgegaan naar een even goed
alternatief.

De bedrijfsarts zal ook het belang van een gestructureerde dagindeling bespre-
ken.
De beer B. is een sinds een jaar gescbeiden, alleenwonende postbesteller. Sinds zes
ueken is bij tbuis wegens een depressie Hij blxjft lang in bed liggen, ook al kan
bij niet slapen. Hij uoelt geen reden onx op te stactn. Hij uoelt zicb ouerdag futloos
en tnoe. 's Middags gaat bij een paar uur onder de dekens om de traag uoort-
scbrijdende tijd niet te boeuen uoelen. Hij drinkt dan een paar borrels tegen de
innerlijke onn$t. De boodscbappen worden snel gedaan. Slecbts de basale leuens-
beboeften worden in buis gebaald. Niets smaakt nrcer. Het wandelen met de bond
wordt tot een minimum beperkt. Visites zegt bij af, de telefoon neemt hij niet op
en de deur doet bij niet open. Hij gaat alle contacten uit de weg, uenlaailoost
zicbzelf en wast zicb slecbt. Ziin bond maakt een uer?na.gerde indruk. Hij gaat
niet naar de huisafis ortdat die er tocb niets aan kan ueranderen. Bouendien uer-
dient bij bet niet om beter te worden. Het is immers zijn eigen schuld. B. heeft in
de afgelopen weken geen ueerstand kunnen bieden aan de ernstige depressie. Hij
zoekt uanuit scbuldgeuoelens geen bulp. De actieue bedrijfsarts scbakelt de buis-
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ctrts in. Hij spreekt een uast dagschema met B. af. Het dagscbema bestaítt uit een

udst tijdstip uan opstaan en ontbijt in de ocbtend (tussen 7.OO en 9.OO), geen bor-
reltjes en geen rustuul"tjes ouerd.ag en een uaste bedtijd (tussen 23.00 en 01.00).
X[et B. wordt afgesproken dat bij drie keer per d,ag een uur met de bond in bet
park gaat wandelen. Een inuentc risatie uan ziin netwerk maakt duideliik dat bii
een paar goede uoetbalurienden onder zijn collega's beeft. De bedriifsmaatschap-
pelijk werker wordt geuraagd. deze contacten te berstellen. Het bliikt dat cleze

urienden bet contact uit d.e weg gaan. Ze bebben moeite hun bouding te bepalen.

Llitleg ouer de ziekte uan B. en hoe biermee om te gaan stelt ben op bun gemak.

Ze zijn bereid uaste bezoekafspraken met B. te maken en toe te zien op de zelf-
uerzorging en cle dagindeling. Sarnen met d.e anticlepressieue meclicatie uan de

buisarts bleek B. na uier ueken zo goed ótls symptoomurii.

Een voorspoedige genezing wordt bevorderd door het aanhouden van een vast

dag-en-nachtritme, het handhaven van een redelijk activiteitenniveau, ook al

wordt daar geen plezier aan beleefd, en het instandhouden van conflict-vriie
vriendschappen. Dit is niet altijd eenvoudig te bewerkstelligen. De patiënt mag
deze aaopak in geen geval beleven als een onderschatting door zlin arts van de
ernst van zijn depressie. Ook is het goed te beseffen dat mensen met een begin-
nende of herstellende depressie zichzelf vaak met alcohol medicineren om de
kwellende angsten en minderqraardigheidsgevoelens te onderdrukken. Omge-
keerd is het ook zo dat alcoholisten een grotere kans hebben op het ontstaan van
een depressie. Altijd moet naar alcoholgebruik worden gevraagd en eventueel
begeleiding aangeboden. Mannen van middelbare leeftijd, zooder gezin, die lij-
den aan een depressie, veel alcohol gebruiken en hun reguliere werksituatie drei-
gen te vediezen, vormen een groot risico voor een onverwachte, plotselinge
agressieve geslaagde suïcide. Het is goed hierop bedacht te ziin en de iuiste cura-
tieve contacten te leggen.
In sommige gevallen kan een zeer directieve vorm van case-management hierbii
letterlijk levensreddend zí1n. Bíj een dreigende suïcide moet de bedrijfsarts niet
schromen sterk sturend op te treden om een adequate behandeling in gang te
zetten.

Hondelwilze bii suitidoliteit
De beste manier om suïcidaliteit te onderkennen. is ernaar te vragen.
Vaak wordt dit, uit een zekere schroom, niet gedaan. De bedriifsarts
kan heel direct vragen of de patiënÍ aan zelfmoord denkt. Depressieve
patiënten zullen een dergelijke vraag nooit 'raar' vinden. De bedrijfs-
ans hoeft niet bang te ziin de patiënt die geen suïcidegedachten heeft
op het idee te brengen of de drempel te verlagen door het bespreek-
baar te maken. De patiënt die wel concrete zelfmoordplannen heeft.
zal zich herkend voelen en in veel gevallen een zekere opluchting er-
varen erover te kunnen spreken. Door rustig uit te vragen welke inten-
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rsiteir de gedaehten nan de patiërrt hebben en hoe conere$ zijn plan-
nen zijn, kan de bedrijfsarts zich een beeld vormen van de ernst van
de situatie. Dit kan hij in verband brengen met andere signalen en ge-
gey€ns; ak lemand. eerdere pqgiagen heefi gedaan. en geen to€.komst-
verwachting meer heeft (vooral in de concrete zin: geen enkele af-
spraak heeft staan en niet verder vooruitkiikt dan morgen) geeft dat
een ongunsrig perspectief.
Het is van trelang te vragen welke medicatie de patiënr heeft. Benzo-
diazepines kunnen de angst en de remming om te suïcideren wegne-
men, en vormen dus een risico. Medicatie waarmee een geslaagde po-
ging karr tryorden ggdaan (hril}oorbeeld iriclrclische arrtidepressivà) vor-
men uiteraard ook een risico. Bij manifest direct suïcidegevaar zal de
bedrijfsarts een acuut psychiatrisch consult moeten regelen bii de 24
uurs crisisdienst van de Riagg. Ook als de patiënt zich hienegen ver-
zet, moet de bedrijfsarts hier handelend optreden. De Riagg-psychia-
ter eal vervolgens bèootdelen of eerl Écute opname (enrin heI- uiterste
geval een 'in bewaringstelling') op ziin plaats is.

Bij zelfmoorddreiging waarbij de bedriifsarts geen direct gevaar in-
sehat, i§ een acuur ps,ychiatrisch consult niet nodig" trí ilergelijke geval
len kan de bedrijfsans een 'contract' met de patiënt sluiten dat deze tot
het volgende contact of tot het eerste cumtieve consult t in beide geval-
len niet verder weg dan een paar dagen) zijn plannen niet ten uiwoer
brengt. Omdat een dergeliik contract wordt gedragen door de relatie
zullen yooral patíënren vraarrnee de bedrijfsarts een positieve ïr*nd
heeft zich door de afspraak gebonden voelen.

Terugkeer naar het werk wordt voorbereid door mel de cliënt de te verwachten
reacties van collega's en chef door te nemen, te anticiperen op onbegrip en onge-
loof bij de medewerkers en te trachten daarvoor begrip te kweken bii de cliënt.
Het is van groot belang de gunstige prognose van een depressieve stoornis uit te
leggen, maar eveneens de blijkbaar aanwezige familiair bepaalde kwetsbaarheid
en de neiging van depressies om te recidiveren. Het is duidelijk dat bijvoorbeeld
de heer Van E. uit de eerste casus ook na ziyn herstel moet zijn bedacht op deze
kwetsbaarheid voor depressies. Klinische ervaring ondersteund door weten-
schappelijk onderzoek leert dat het herstel van de meetbare depressieve symp-
tomen eerder optreedt dan het herstel van het vermogen optimaal te functione-
ren op het werk. Met deze kennis kan de bedrijfsarts gemotiveerd aan de arbeids-
revalidatie blijven werken en het werksysteem blilven motiveren. Hoewel de heer
B. in het bovengegeven voorbeeld na vier weken adequate behandeling vrijwel
klachtenvrij is, is het verstandig zijn werkbelasÍing, met name de produktienorm
die hif moet halen (bijvoorbeeld bij het sorteren), geleidelijk op te laten bouwen.
Ook is het verstandig hem voor een periode in de dagdienst te laten werken en
hem zo tijdelijk van de onregelmatigheid die inherent is aan ziin functie, te vrij-
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waren. Als deze advrezeo tegenover het werksysteem worden gemotiveerd en
van een termiin voorzien, zal men ze doorgaans steunen en uitvoeren; een even-
tuele terugval van de heer B. en teleurstellingen voor hem en ziin werkomgeving
worden hiermee voorkomen.

Na het algehele herstel is het meestal nodig om samen met de cliënt en zijn werk-
systeem preventieve maatregelen ter voorkoming van een recidief te entameren.
Deze kunnen liggen in psycho-hygiënische maatreg;elen, zoals reguliere afspraken

met ziin directe chef, waarin de werkzaamheden duidelijk worden afgebakend en

de medewerker weet welke taken op welke termiin af moeten ziin. }{et kan soms

nodig zijn dat onuitgesproken conflicten tussen cliënt en collega's of chef worden
uitgesproken, al dan niet onder leiding van een onafhankelijke derde. In sommige
gevallen zullen de relationele verhoudingen zo spanningsvol zijn dat niet kan wor-
den ontkomen aan een tijdelijke of bliivende wijziging van de werksituatie.

Het is ook van belang dat de bedrijfsarts in een vroeg stadium de werkomgeving
voorlicht over de depressieve aandoening, uiteraard met toestemming van de

cliënt. Op deze wiize kan een negatieve spiraal van vooroordelen, zoals eerder in
deze paragraaf beschreven, worden voorkomen. De terugkeer in de werksituatie
wordt dan in ieder geval niet door onnodige vooroordelen en misinterpretaties
belemmerd. In het algemeer, zal een goed functionerende medewerker en colle-
ga veel krediet hebben en zal de revalidatie na een depressie voorspoedig ver-
lopen. Problematischer wordt het als de patiënt ook aan een dysthymie of aan

een persoonlijkheidsstoornis lijdt en zljn omgeving al vóór de depressieve epi-
sode een moeizame relatie met hem had. Het herstel van deze gecombineerde
beelden blijkt vaak langer te duren en is ook niet altiid volledig. Bovenclien is

de moeizame werksfeer een stressor, die de partieel herstelde depressie kan
onderhouden of verergeren. Hier zal een afweging moeten worden gemaakt tus-

sen langdurig verminderd functioneren met veel - moeilijk te mobiliseren -
steun, of het vinden van een andere minder stresserende werkomgeving.

8.5 Relotie orbeid en gezondheid

8.5.1 Von orbeid noor gezondheid

De depressieve periode is een multicausaal bepaald ziektebeeld. Factoren in het
werk kunnen mede-oorzaak of aanleiding zrjn voor de onts/ikkeling van een de-
pressie; een depressie zal echter nooit uitsluitend het gevolg zijo varL de werksi-
tuatie. Verliessituaties (verlies van werk of van perspectief) en krenkingen kun-
nen aanleiding geven tot een rouwreactie (zie hoofdstuk 11); in samenhang met
andere factoren kunnen zij tot de ontwikkeling van een depressie leiden. Daar-
naast kunnen fysische factoren in de werksituatie aan het ontstaan van een de-
pressie bijdragen. Voorbeelden hiervan zijn blootstelling aan zware metalen of
organische oplosmiddelen en deprivatie van daglicht bij nachtdienstroosters of
bij het werken in afgesloten ruimtes.
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Rust is geen therapeuticum bij depressies! Vasthouden van (een deel van) het
werk bij een beginnende depressie, waardoor een zeker niveau van activiteit,
structuur en sociale contacten bliift behouden, kan zelfs voorkomen dat zich een

ernstiger beeld ontwikkeld. De combinatie van rust en benzodiazepines, bij sur-
menage soms voorgeschreven om de energiebalans te herstellen, kan bij een
depressie door de inactiverende werking het beeld versterken. Het tegendeel is
echter ook niet waar: niet elke vorm van werk of werkomgeving kan als thera-
peuticum gelden. Kenmerken en eisen van het werk moeten zorgvuldig worden
afgewogen tegen de symptomen en beperkingen waarmee de depressie bij een

bepaalde cliënt gepaard gaat Qie ook paragraaf 8.5.2). Conflicten en ingriipende
veranderingsprocessen vormen een belangrijke beperking bij de reïntegratie van
een depressieve medewerker.

8.5.2 Von gezondheid noor orbeid
In paragraaf 8.2.5 zijn de gevolgen voor het werk al aan bod gekomen. De symp-
tomen van een depressie kunnen ernstig interfereren met de eisen die het werk
stelt. Bi1 matige en ernstige depressies zullen energieverlies, slaapstoornissen,
geremdheid en andere symptomen, werken in de meeste gevallen onmogelijk
maken. Bij lichte depressies kan en wil de patiënt in veel gevallen een werk-
prestatie leveren. Patiënt en werksysteem moeten ook in die richting worden
geadviseerd. Het ziektebeeld kan echter een belangrijke negatieve invloed op
prestatie en output hebben. §Terkzaamheden waarbij de werknemer kan terug-
vallen op routine en een gegeven sociaal netwerk kunnen door de medewerker
vaak zonder al te veel problemen worden uitgevoerd. Complexe taken, waarbii
een overzicht moet worden opgebouwd en soms ook een nieuw sociaal netwerk,
zullen (gezien symptomen als concentratieverlies, besluiteloosheid en angst) vrij-
wel altijd tot problemen leiden. Een depressieve medewerker uit ziin eigen werk
halen en 'op een project zetten' kan dus op een negatieve manier ingriipen op
de symptomatologie van depressies. Dit kan het zelfvertrouwen verder aantasten
en angst- en schuldgevoelens aanwakkeren waardoor een negatieve spiraal ont-
staat. Bij de keuze om een depressieve werknemer tildeliik van het eigen werk te

ontheffen en aangepast werk te geven, moet de aard van het eigen en van het
vervangende werk worden bekeken. Het afbreukrisico voor het bedriif en voor
de patiënt moeten op een realistische wlize worden afgewogen.
Managementtaken maar ook uitvoerende werkzaamheden die veel concentratie
enlof besluitvaardigheid vragen (chauffeurs, kraanmachinisten, politie), zullen
veelal moeten worden afgeraden. Ook de medicatie moet in deze afweging wor-
den betrokken.
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ADDENDUM I : INDELING VAN DEPRESSIES

Depressies kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld: bijvoorbeeld
naar vermeende oorzaak en leeftijd van optreden. In de DSM-IV zijo de depres-
sies volgens het in schema 8.7 weergegeven principe ingedeeld.

Scbema 8.7: Indeling uan stoornissen met depressieue slmptomen (DSM-IV)

Depressieve stoornissen

- depressieve episode, éénmolig
- depressieve episode, recidiverend, (unipoloir)

- dysthymie
- depressie NAO

Overige stemmi ngsstoornissen
- depressieve episode in verloop von bipoloire stoornis
- depressieve periode in verloop von cyclothymie
- (depressieve) stemmingsstoornis door een somotische oondoening of een middel

Overige stoornissen

- oonpossingsstoornis metdepressieve kenmerken

(Bron: Koster uan Groos (1995); BeknoPte handleiding bij de diagnostiscbe criteda uan de DSM-
IV. Sweïs E Zeitlinger)

In het voorgaande heeft het accent sterk gelegen op de bespreking van de
depressieve episode. Diagnostiek, beloop en begeleiding door de bedrijfsarts van
dit beeld werden behandeld. In dit addendum worden de overige in schema 8.7
weergegeven depressieve stoornissen kort besproken.

De recidiverende depressieve stoornis
Na een eerste depressieve episode spreken we altijd van een eenmalige depres-
sieve stoornis, hoewel we weten dat 50 tot 85% een recidief zal krijgen. Het over-
grote deel van de unipolaire depressieve stoornissen zal tot de recidiverende
depressies moeten worden gerekend.

De dysthymie
De differentiatie tussen dysthymie en depressieve episode (op systeemniveau) is
moeilijk omdat beide aandoeningen een deel van de symptomen gemeen heb-
ben, maar verschillen in het aantal symptomen, de duur en de ernst. In het
beloop zijn de beelden goed te onderscheiden: de depressieve episode is een
duidelijk afgrensbare periode waarin iemand anders functioneert dan normaal.
Een dysthymie is in het algemeen een discreter en lichter depressief syndroom,
dat twee jaar of langer bestaat.
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Scbema 8.8: Dystbltmie (o.1. depressieue neurose) (DSM-IV)

c.

Depressieve stemming het grootste deel von de dog, meer dogen wel don niet,

zools blilkt uit ofwel subiectieve mededelingen ofwel uit observotie door onderen.
en gedurende ten minste twee ioor.

lndien depressief, oonwezigheid von twee (oÍ meer) von de volgende:
I. slechte eetlust of ie veel eten

2. insomnio of hypersomnio

3. weinig energie of moeheid
4. gering gevoel von eigenwoorde
5. slechte concentrotie of moeiliikheden om tot een besluit te komen

ó. gevoelens von hopeloosheid

Gedurende de periode von hvee ioor von de stoornis is betrokkene nooil longer
don twee moonden ochiereen zonder de symptomen von criterium A en B geweest.

Er is in de eerste twee ioor von de stoornis geen depressieve episode geweest; dot
wil zeggen de stoornis is niet eerder toe te schrijven oon een chronische depres-
sieve stoornis, oÍ een depressieve stoornis, gedeeltelilk in remissie.

N.B.: Er kon een eerdere 'depressieve episode' geweest ziin op voorwoorde dot er
een volledige remissie (geen significonte klochten of verschiinselen gedurende twee
moonden) is geweest voor het ontstoon von de 'dysthyme stoornis'. Bovendien, no

deze eersle twee ioor von een 'dysthyme stoornis' kon er hierop een 'depressieve
episode' gesuperponeerd ziin, in welk gevol beide diognoses gesteld kunnen wor-
den ols oon de criterio voor een 'depressieve episode' is voldoon.

Er is nooit een monische episode, een gemengde episode of een hypomone episo-
de geweest en er is nooit voldoon oon de criterio voor een cyclothyme stoornis.

De stoornis komt niet uitsluitend voor in het beloop ,on een chronische psychoti-
sche stoorn is zools'sch izoÍren ie' oÍ'woonstoorn is'.

De symptomen ziin niet het gevolg von de directe fysiologische effecten von een
middel (biivoorbeeld drug, geneesmiddel) of een somotische oondoening (biivoor-

beeld hypothyreordie).

De symptomen veroorzoken in significonte mote liiden o[ beperkingen in het sociool

of beroepsmotig Íunctioneren of het functioneren op ondere belongriike terreinen.

D.

F.

G.

H.

(Bron: Koster udn Groos (1995) Beknopte handleiding bij de diagnostiscbe criteria uan de DSM
IV. Suets E Zeitlinger)

Een deel van de mensen die lijden aan een dysthymie beschouwen deze depres-
sieve grondstemming als iets dat bij hen hoort. Ze accepteren dat ze nu eenmaal
zo io elkaar zitten. Ze zien overal tegen op, klagen dat ze geen plezier aan din-

181



gen beleven, dat ze zich hopeloos voelen en het leven als een vooftdurend 'moe-

ten' ervaren. In de werksituatie ziin dit vaak plichtsgetrouwe en punctuele mede-

s/efkers. Patiënten met een dysthymie ontlvikkelen vaak een depressieve episo-

cle gesuperponeerd op de dysthymie. we spreken dan van een 'dubbele depres-

sie'.

De depressie Niet Anders Omschreven
Als de hiërarchische lijn is gevolgd en geen categorie is gevonden waaraan de

depressie voldoet, dan wordt deze in een restcategorie ondergebracht, de

'depressie NAO' (Niet Anders Omschreven). Hierbii is er wel sprake van een

depressieve stemming. Deze voldoet echter niet aan de criteria van één van de

hieruoor genoemde specifieke depressieve stoornissen.

De bipoloire stoornis, depressief
Eén of meer manische fasen ziln doorlopen, maar op het ogenblik wordt voldaan
aan de criteria voof een depressieve episode. Brj deze groep staat de genetische

belasting het sterkst op de voorgrond. Bij de behandeling van de depressie moet
men bedacht zilo op een doorschieten naar de manie. Bij regelmatige recidieven
staat ín de behandeling lithiumprofylaxe voorop. Het is 

^afl 
Íe bevelen deze

groep patiënten te blijven volgen, ook in hun goede periodes, en met een zeke-
re regelmaat bij hun chef te informeren hoe het in de werkpraktiik gaat.

(Ve?"uolg casus subparagraqf B. 2. 3)
Na ongeueer een jaar komt d.e beer G. opnieuu in een depressieue episode. De
oude medicatie (Anafranil) toordt opnieuu gegeuen. Deze beeft ecbter niet meer
betzelfd.e positieue effect als de eerste keer. Na uier maanden kriigt cle beer G. een

ander antidepressiuum. Hierop uerbetert bii aanmerkelijk. Hii geeft op bet spreek-

uur uan de bedrijfsarts aan dat bii uan ziin aangepctste taak kan worden onthe-
uen omdat al zijn klachten, inclusief bet uerminderd functioneren, tot bet uerle-

den behoren. De bedrijfsarts zegt toe dit in bet Sociaal Mecliscb Team te zullen
bespreken. Twee weken later komt het bericbt dat de heer G. psychiatriscb is op-
genomen met een maniscb beeld.

De cyclothymie
Bij de cyclothymie wisselen over een periode van ten minste twee iaar hypoma-
ne perioden zich af met depressieve perioden, die respectievelijk niet aan de cri-
teria van een manie of depressieve episode voldoen. Mensen met een cyclothy-
mie hebben perioden waarin ze zeer actief, creatief en ondernemend zijn, min-
der slaap nodig hebben, en veel pÍesteren, afgewisseld met perioden van moe-
heid en energieverlies. Mensen liiden hier subjectief wel onder, maar de objec-
tieve sociale- en werkprestaties veranderen niet noemenswaard.

Depressieve stoornis door een somotische oondoening oí een middel
Àls een specifieke organische factor etiologisch verantwoordelifk is voor het ont-
staarr van de depressie, spreken we van een (depressieve) stemmingsstoornis
door een somatische aandoening of een middel. Veel voorkomende voorbeelden
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hiervan zijn depressies veroorzaakt door een hypothyreoidie of een intracerebraal
proces, of door corticosteroïdengebruik. Specifieke coderingsmogelijkheden voor
door middelen teweeg gebrachte stemmingsstoornissen zl1n er binnen de DSM-
IV voor: Alcohol, Amfetamine (of ver.wante middelen), Cocaïne, Hallucinogeen,
Vluchtige stof, Opioïde, Fencyclidine (of verwante middelen), Sedativum,
Hypnoticum of Anxioliticum en als restcategorie: Ander (of onbekend) middel of
de ernst van de intoxicatie of verslaving.
Beloop en prognose worden uiteraard mede bepaald door beloop en prognose
van het primaire organische lijden.

Aonpossingsstoornis met depressieve stemming
Een aanpassingsstoornis met depressieve kenmerken bestaat uit een maladaptie-
ve depressieve reactie die binnen drie maanden na een duidelilke psychosociale
stressor ontstaat. Deze depressieve reactie duurt niet langer dan zes maanden en
voldoet niet aan enige andere psychiatrische stoornis.

Scbema 8.9' Aanpassingsstoornis mer depressieue stemming (DSM-IV)

A. Het ontsloon von emotionele en gedrogssymptomen, woorbii depressieve sfem-

ming, huilerigheid of gevoelens von hopeloosheid de belongriikste ziin, in reoctie

op (een! herkenbore stressveroorzokende foctor(en) die zich binnen drie moonden

no het begin von de stressveroorzokende foctoren voordoen.

B. Deze symptomen of gedrogingen ziin significont zools bliikt uit één von de twee

volgende :

1. duideliik liiden dot ernstiger is don woi verwocht kon worden bii de blootstel-

ling oon de stressveroorzokende foctor

2. signiÍiconte beperkingen in sociool of beroepsmotig (studie) Íunciioneren

C. De stressgebonden stoornis voldoet niet oon de criterio voor een ondere specifie-

ke As I stoornis en is niet slechts een verergering von een reeds bestoonde As I oÍ
As ll stoornis.

D. De symptomen ziin geen uiting von een rouwreoctie.

E. Zodro de stressveroorzokende foctor (of de gevolgen ervon) is weggevollen, blii-
ven de symptomen niet longer dqn zes moonden doorno oonwezig.

(Bron: Koster uan Groos (1995); Beknopte bandleiding bij d.e diagnostiscbe criteri.l uan de DSM-
IV. Swets €" Zeitlinger)
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ADDENDUM 2. SOMATISCHE BEHANDEL-

RICHTLIJN VOOR DE

DEPRESSIEVE EPISODE

Het onderstaande is een voorbeeld van een medicamenteuze richtliin voor de
behandeling van matige en ernstige depressies. Begonnen wordt in het algemeen
met een selectieve serotonine reuptake blokker (Feighner en Boyer, t99la), zoals
fluvoxamine (Fevarin) 150-300 mg, fluoxetine (Prozac) 20-80 mg, of paroxetine
(Seroxat) 20-50 mg, of een selectieve reversibele MAO-remmer, moclobemide
(Aurorix) 300-450 mg, in voldoende hoge dosering vier tot zes weken. Bij onvol-
doende resultaat wordt overgegaan op een cyclisch antidepressil.r-rm, zoals ami-
triptyline (Sarotex, Tryptizol) 150 mg, imipramine (Tofranil) 150 mg, of maproti-
line (Ludiomil) 150 mg. De volgorde van deze twee stappen kan verschillen. De
effectiviteit vao deze middelen ontloopt elkaar niet veel.
Van de therapietrouwe patiënten herstelt 60 tot 700/o na een eerste antidepressi-

Sc b ema B. 1 O: Tij rtspad étnïiclepressieue somatiscbe beb adeling

duur theropie cumulotieÍ tiidspod

Eerste ontidepressivum
(SSRI of selectieve MAOREMMERI

Tweede ontideoressivum
(cyclisch ontidepressivum)
ot
I combinotie von

I twee ontidepressivo

Lithiumtoevoeging

Klossieke MAO-remmer

Lithiumtoevoeging

ECT

4(-ó) weken

4(-6) weken

4(-6) weken

2 weken

2(-3) weken

2 weken

mox. I 2 behondelingen

4 weken

I weken

l0 weken

l2 weken

'14 weken
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vum. De keuze van het antidepressivum wordt bepaald door eerdere gunstige
resultaten bij de patiënt of zijn familie en de balans tussen het bijwerkingenpro-
fiel en de ernst van de depressie. Door de grotere toxiciteit bij overdosering en
de cardiovasculaire en cholinergische bijwerkingen en de gewichtstoename die
de tricyclische middeien kunnen veroorzaken, worden deze steeds meer als
tweede keus gebruikt. Het verdient aanbeveling de bloedspiegel van tricyclische
antidepressiva te meten (Veefkind e.a., 1993). Bij oudere patiënten met een ver-
minderde nierfunctie wordt vaak een therapeutisch bloedspiegel bereikt bij een
vrij lage orale dosering. De SSRI's kunnen onder andere gejaagdheid, tremoren,
misselilkheid en een aanvankelijke toename van de angst als bijwerkingen geven.
10-1,50/o van de patiënten stopt binnen drie weken op allerlei gronden met het
gebruik van de voorgeschreven medicatie. Nadat het tweede antidepressivum vier
tot zes weken in voldoende hoge dosering is gegeven, wordt bij onvoldoende resul-
taat lithiumcarbonaat toegevoegd, waarbij zodatig gedoseerd wordt dat de lithium-
spiegel in het bloed 0,6-1,2 meq/lbedraagt. (In plaats van één enkel tweede anti-
depressivum kan men besluiten voor een combinatie van twee sterk van elkaar ver-
schillende antidepressiva te kiezen.) Als de combinatie van antidepressivum en lit-
hium na twee weken geen verbetering geeft, besluit men te behandelen met een
aselectieve irreversibele MAO-remmer zoals tranylcypromine (Parnate) 20-50 mg.
Deze middelerr ziin in Nederland niet geregistreerd en kunnen alleen in ernstige
gevallen met informed consent en een bewustheidsverklaring van de specialist wor-
den voorgeschreven. In combinatie met tyramine-houdend voedsel of andere medi-
camenten kunnen levensbedreigende tensiestijgingen optreden. Om dit te voorko-
men, wordt een streng tyramine-vrij dieet voorgeschreven. Als deze MAO-remmer
na enige weken geen verbetering geeft, wordt nog twee weken lithium toegevoegd.
Als dit geen verbetering geeft, wordt electroconvulsieve therapie overwogen. In het
algemeen wordt in Nederland gemodificeerde ECT onder algehele anesthesie en
spierverslapping ts/ee tot drie maal per week toegepast. De eerste zes behandelin-
gen vinden unilateraal aan de non-dominante hemisfeer plaats. Bi1 onvoldoende
effect gaat men over op zes behandelingen bilateraal. Over de rangorde van ECT in
de behandeling van depressies bestaat in Nederland discussie. Onderzoek geeft aan
dat ECT het best werkzaam is bi1 psychotische en ernstig psychomotorisch gerem-
de depressies. Het is dan ook aan te bevelen ECT bij deze ernstige depressies eer-
der in de behandeling toe te passen.
Bij psychotische depressies wordt aan het antidepressivum een antipsychoticum
toegevoegd. Bii bipolaire stoornissen wordt lithium gestart om een manische ont-
remming te voorkomen, in een dosering die een therapeutische bloedspiegel van
0.8-1.0 meq/l geeft. Bij snel wisselende (rapid cycling) bipolaire stemmingsom-
slagen worden sommige anticonvulsiva, zoals carbamazepine (Tegretol), als mid-
del van eerste voorkeur gebruikt. Antidepressiva zijn hier gecontraindiceerd,
omdat zii dit'rapid cycling' kunnen induceren en onderhouden.
Als de patiënt symptoomvrij herstelt van de depressie moet nog 76 tot 20 weken
worden doorgegaan met het antidepressir..r-rm in therapeutische dosis (Mont-
gomery en Rouillon, 1992). Yooral de eerste acht weken na herstel bestaat grote
kans op een recidief. Na ECT wordt de patiënt op een therapeutische dosis van
een antidepressivum ingesteld.
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Scbema 8.12: Antidepressieue medicatie en de therapeutiscbe doseringen

Begindosis
(mg/dog)-

Theropeutische
dosis (mg/dog)-

Bloedspiegel

Tricyclische ontidepressivo
omitriptyline (Sorotex,

Tryptizol)
imipromine (Tofronil)

desipromine (PertoÍron)

doxepine (Sinequon)

trimipromine (Surmontil)

clomipromine (Anofronil)
nortriptyline (Nortrilen)

Andere cyclische
onfidepressivo
trozodone (Trozolon)

moprotiline (Ludiomil)

Selective Seroionine
Reuptoke lnhibitor
fluvoxomine (Fevorin)

fluoxetine (Prozoc)
poroxetine (Seroxoi)

Selectieve Reversibele
MAO-Remmer
moclobemide (Aurorix)

Aselecfieve lrreversibele
MAO-Remmer
phenelzine (Nordil)
tronylcypromine (Pornote)

Antimonioco
[ithium

Anticonvulsivo
corbomozepine (Tegretol)

volproïnezuur (Depokine)

25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25
50

50
50

50
20
20

300

15
10

ó00-900

200-400
750

100-300 (150)--
r00-300 (r50)
100-300 (150)
100-300 (150)
r 00-400 (r 50)
r00-250 (r50)
50-200 (roo)

r 50-ó00 (300)
r 00-225 (r 50)

r50-300 (150)
20- 80 (20)

20- 50 (20)

300-ó00 (450)

r5- 90
20- 50

l00-300 psll
200-3OO 1tg/l
125-3OO 1tg/l

2OO-aO11ts/l
50-150 psll

0,6-1,2 neq/l

4- 12 ytg/nl
50 100 pslml

" De doseringen in deze tobel kunnen - ofhonkeliik von de loleronlie en reoclie von de potiënt - zowel
noor beneden ols noor boven worden biigesteld.

"* Het getol tussen hookies geeh de gebruikéliike theropeutische dogdosis oon.

Zoals we eerder zagefl, is een depressieve stoornis in het merendeel van de geval-
len een recidiverende aandoening. Na een eerste depressieve episode zal 50 tol
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850/o een recidief depressie doormaken, meestal binnen twee tot drie jaar (APA,

199r. Bii recidiverende ernstige depressies is onderhoudsmedicatie aangewezen.
Bij unipolaire depressies kan een antidepressivum worden gegeven, bij de bipo-
laire stoornissen wordt lithiumprofylaxe toegepast en bij therapieresistente (psy-

chotische) depressies wordt in sommige gevallen onderhouds-ECT (bijvoorbeeld
éénmaal per maand) toegepast. Onderhouds-ECT wordt in Nederland door de
overheid nog als discussiepunt beschouwd.
Het blijft arbrtrair wanneer met de onderhoudsmedicatie kan worden gestopt. Dit
is een afweging waarbij de ernst van de recidieven, de bijwerkingen, de ernst van
de chronische psychosociale stressoren en andere factoren die de vulnerabiliteit
voor een recidief verhogen, een rol spelen. Bij ouderen die lijden aan ernstige,
recidiverende depressies moet de onderhoudsdosering levenslang plaatsvinden.
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I ANGSTSTOORNISSEN
R. uan Dyck

De.angstreactie heeft een onmisbare signalerings- en activeringsfuncrie
bil dreigencl gevaar; angststoornissen vormen de pathologische variant
daawan;'fre, beelden die',ondeïssheiden wonden, íío::,,pànisk*rrorrr§r:::,
met of zonder agorafobie, sociale fobie, specifieke fotie, oLrsessief-
comp*lslqve 

.staptnis 
(CIC§)',en,,.gegenei(41i§ee{.de: tarlgqfslsoinis, ,HEf

ïoorkomen van deze stoornissen onder de bevolking is hoog: de life
time prevalentie bedraagt ongeveer 15010. Hoewel pariënten rnet angst

,aëneieqliik . lÉeoekg,edrag: vertoiien,.vrqrdÍ, de meerderheid niet ats,.,,

zodantg herkend. Volgens tegenwoordige opvattingen ziin bij de etio-
logíe genetische factoren, persoonlijkheidsfactoren en de opvoedings-
situatie van belang. Bedreilende ervaringen en andere psychosociale
stress, waaronder belastende werkomstandigheden kunnen èen episo-
de uitlokken. Episodes die niet binnen het faar herstellen, blijven door-
gaans cfuonisch. De therapeutische mogeliikheden zijn de laatste tien-
tallen.jaren aanzienlijk veibeterd en omvaffen gedragstherapie, cogni-
tieve tfepapis eqrpsyeh-bphar, rt!.*ca,,lwà*ftrídgr, 4e; S§&ï ànq&pfessiva
(zie hoofdsruk 8, addendum'2) de belangriJkste zijn. De rot van de be-
drijfsarts kan ziin het detecteren van de angststoornis, motiveren om
een gerichte therapie te ondergaan en ingrijpen in ongunstige werkom-
standigheden . Zonder behandeling leveren angststoornissen veelal ern-
stige belemmeringen op in de roluiwoering en met name bij de be-
roeosuitvoering.

9.1 lnleiding
Het verschijnsel angst verwijst niet per definitie naar psychopathologie. Normale
angst is een adaptief proces dat in gevaadijke situaties een belangrijke signaal-
waarde heeft: het orgaRisme wordt geactiveerd en fysiologisch voorbereid op
vluchten of vechten (Marks, 1987). Behalve de fysiologische reacties van ver-
snelde hartslag, verhoogde bloeddruk, versnelde ademhaling en verhoogde spier-
tonus, treden in een angslverwekkende situatie ook gedragsmatige reacties op,
zoals de neiging om te vluchten en de cognitieve reactie van het besef van
gevaar. Onder bepaalde condities is deze signaal- en activeringsfunctie niet meer
adaptief en in die gevallen wordt angst als pathologisch beschouwd. De grens
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tussen 'normale' en 'pathologische' angst is echter niet scherp te trekken.
\Wanneer de angstreactie ongewoon intens is of ongewoon lang voortduurt, of
optreedt bij een stimulus die geen angstreactie rechtvaardigt, wordt van patholo-
gische angst gesproken. De confrontatie met een ontsnapt roofdier zal terecht
een angstreactie oproepen en dus als functioneel worden beschouwd; eenzelfde
mate van angst bii confrontatie met een spin of een insekt wordt als dysfunctio-
neel of pathologisch gezien. Het is duidelijk dat enigszins arbitraire grenzen moe-
ten worden getrokken om tot een hanteerbare indeling te komen.

In de oude literatuur werd het merendeel van de angststoornissen gegroepeerd
onder de rubriek 'angstneurose'. In de tegenwoordig algemeen gebruikte classi-
ficatiesystemen, zoals de DSM-IV en de ICD-10, zijn de angststoornissen opge-
deeld in meer specifieke beelden naargelang de symptomatologie. Er zijn even-
wel nog voorstanders van een meer unitaire visie op angststoornissen, die niet
elk beeld als een afzonderlijke stoornis willen beschouwen. In dit hoofdstuk zul-
len we de DSM-IV indeling volgen, maar tevens bepaalde aspecten van angst-
stoornissen meer globaal bespreken, wanneer een duidelijke reden voor verre-
gaande differentiatie ontbreekt. Dit betekent dat we als indeling hanteren:

- paniekstoornis met of zonder agorafobie
- sociale fobie
- specifieke fobie
- obsessief-compulsieve stoornis (OCS)

- gegeneraliseerde angststoornis

In de DSM-IV wordt de posttraumatische stress-stoornis ook tot de angststoor-
nissen gerekend, maar in dit boek is aan dit onderwerp een afzonderlijk hoofd-
stuk gewijd.

Verschillende tevolkingsstudies hebben aangetoond dat de angststoornissen
onder de bevolking van alle psychiatrische aandoeningen de meest voorkomen-
de zijn. Angststoornissen komen bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Bij een
algemene life time prevalentie van psychiatrische aandoeningen van circa 30o/o

ligt het aandeel van angststoornissen fussen de 10,5 en1.4,6 % (Ormel e.a.,1995).
Naar schatting vefioont ongeveer 75o/o vao die personen hulpzoekgedrag in de
vorm van raadpleging van de eerste lijn. Daawan wordt circa 400/o als angst-
stoornis herkend en van dat aantal wordt ongeveer 250/o raar de tweede lijn door-
verwezen. Het merendeel wordt dus buiten de tweede lijn behandeld en een
groot aantal van de angststoornissen wordt niet herkend.
Voor de afzonderlijke stoornissen wordt gevonden dat fobieën het meest preva-
lent zijn met 6,8 tot9,90/o bij mannen enl1.,7 tot74,60/0 bij vrouwen. Het grootste
aandeel wordt door specifieke fobieën gevormd. Het sekseverschil is zeer uitge-
sproken bij agorafobie: circa I,50/o voor mannen tegen 4,30/o voor vrouwen. Voor
paniekstoornis, sociale fobie en obsessief-compulsieve stoornis (OCS) worden
prevalenties tussen de 1 en 30/o gevonden met minder grote verschillen tussen
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9.2 Diognostischecriterio
Belongriike begrippen bij de diognostiek
Aan een patiënt met een angststoornis, zelfs iemand met een ernstige angst-
stoornis, valt doorgaans niet veel te merken. Tenzri dre patiënt zrch op dat
moment in een voor hem angstven /ekkende situatie bevindt. In dat geval kan
men gespannenheid, trillen, transpiratie, versnelde ademhaling, versnelde hart-
slag en pupildilatie obsereren. Lichamelijk onderzoek kan van belang ziin om
somatische oorzaken uit te sluiten, niet om een positieve diagnose te stellen. De
nodige informatie om tijdens een spreekuur tot een diagnose te komen, volgt uit
het uitvragen van de klachten en de situaties waarin de angstklachten optreden.
Omdat er bepaalde patronen bestaan in het optreden van de angstklachten is bil
gericht vragen de diagnose doorgaans niet moeilijk.

Belangrijke begrippen bij de beschrijving van angststoornissen zijn:
- situationele angst
- verwachtingsangst
- onverw'achte angstaanvallen
- gegeneraliseerdeangst

Met situationele angst wordt een episode van angst of paniek aangeduid die
alleen na confrontatie met een bepaalde situatie optreedt, bijvoorbeeld verblijven
op grote hoogte bij iemand met hoogtevrees. Verwacbtingsangst is de angst die
al optreedt vóór de confrontatie werkelijk plaats vindt en kan op zich al tot pro-
blemen leiden. Onuenttacbte angstaanuallen of paniekaanuallen zijn plots optre-
dende aanvallen waarvoor geen duidelilke aanleiding bestaat. Ze kunnen zrchbii-
voorbeeld tijdens de slaap voordoen. Minder intense angst die niet situationeel
is, wordt gegeneraliseerde of diffuse d.ngst genoemd.

Poniekstoornis met ogorofobie
Meurouw B. is een J4-jarige urouu) clie een administratieue functie beeft bij een
uitzendbureau. Ze beeft baar werk al zeuen jaar met plezier ged.aan. Het afgelo-
pen jaar is een erg dtuk jaar uoor baar geu)eest: ze beeft promotie gemaakt en
moet nu leiding geuen ouer uier medeuerksters die eerder baar collega's waren.
Bouendien is ze beuallen udn een zoontje en ze moet sindsdien baar tijd bijzon-
der goed inclelen om bet werk met baar oud.erscbap te combineren. Haar man
belpt baar wel, maar bet meeste komt tocb op badr neer. Verder is bet gezin uer-
buisd naar een ruimere woning, waar ecbter nog ueel aan op te knappen uiel.
Sinds uier maanden beeft ze enkele keren aanuallen gebacl uan plotse doods-
angst, utaarbij ze bet geuoel beeft dat ze acuut zou oueilijden aan een hartaan-
ual. Ze uoelt zicb d.an benauwd , beeft pijn in de hartstreek, bartkloppingen en
ze uordt misselijk. Ze is tLlee keer op de Eerste Hulp uan bet plaatselijke zieken-
buis geweest, maar daar uerden geen bafiafwijkingen geuonden. De huisarts
beeft cte diagnose bypen)entilatiesyndroom gesteld en getracbt baar gentst te stel-
len. Ter ondersteuning ga,f bij een benzodiazepine. Het is sind,sdien niet ecbt be-
ter gegd.tn. De laatste weken uoelt ze zicb erg ongemakkelijk als ze alleen uan
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huis n'toet; baar man lnoet baar met bun zoontie naar de crècbe brengen, want
alleen lukt bet baar niet meer. Openbaar ue?uoer kan ze niet meer Sebruileen en

in een d.rukke supermarkt binnenlopen durft ze euenmin. Ze uindt nog steeds

ueel uold.oening in haar uerk, maótr Ureest dat ze het ond.er deze omstandiqbe-

den niet zctl kunnen blijuen uolbouclen. Ze uindt dit uermiidingsgedrag onbegrii-
pelijk uan zicbzelf, amdat ze uroeger juist zo reislustig en ondernemend utas.

Dit verhaal is een typisch voorbeeld van de onts/ikkeling van een paniekstoornis

met agorafobie. Essentieel voor paniekstoornis is dat plotse, onvetwachte aan-

vallen optreden die binnen enkele minuten een hoge intensiteit bereiken. In de

DSM-IV wordt dit een paniekaanval genoemd als ten minste 4 van de reeks van

13 symptomen uit schema 9.1 aarrwezig zlin.

Schema 9.1: Symptomen uan een paniekaanual

I . hortkloppingen of versnelde hortslog
2. tronspireren
3. trillen of beven
4. odemnood of gevoel von verslikking
5. noor odem snokken

6. pijn oÍ onoongenoom gevoel op de borst
7. misselilkheid of buikklochten
8. duizeligheid of licht in het hoofd
9. dereolisotieofdepersonolisotie
I O. ongst om de controle te verliezen oÍ gek te worden
I l. ongst om dood te goon
12. tintelingen
13. worme opvliegingen of koude rillingen

Bron: Koster uan Groos (1995); Beknopte bandleiding bij de d.iagnostiscbe criteria uan de DSM-

IV, Suets E Zeitlinger

Dergelijke aanvallen hebben doorgaans een ernstiS ontregelend effect en worden
gevolgd <loor de angst voor nieuwe aanvallen. Paniekaanvallen kunnen optreden
in situaties die vooraf al als bedreigend werden eryaren. Maar ze kunnen ook
onuerwacht de patiënt overvallen, in een situatie die niet als angstverwekkend
werd beleefd, bijvoorbeeld als men Íustig thuis zit, of tiidens de slaap. Nachteliike
paniekaanvallen doen zich overigens buiten een REM-slaapfase voor, zodat de

aanval niet aan droom of nachtmerrie valt toe te schriiven. Juist de onverwachte
aanvallen worden als zeer alarmerend elvaren. Vaak begint een episode van
paniekstoornis in aansluiting op gebeurtenissen die veel aanpassing vergen, zoals

geboorte van een kind, verhuizing of een nieuwe baan.

Om tot de diagnose paniekstoornis te komen moet een aantal somatische aan-

doeningen uitgesloten zijn die een klinisch beeld opleveren dat met angstaan-

vallen gepaard kan gaan (Bakker, e.a. 7994). De belangriikste zijn: hyperthyreoï-

die, hypoglycemie, angina pectoris, astma bronchiale en feochromocytoom. Ook
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cafeïne intoxicatie en onthouding van benzodiazepines of alcohol kunnen lei<len
tot het beeld van een paniekaanval. Bij paniekstoornis bestaat een overmatige
aandacht en angst voor lichamelijke sensaties; ook bij hypochondrie is er een
preoccupatie en angst voor ziekten. Het grote verschil is dat bij paniekstoornis
de angst aan de aanvallen is gekoppeld, rerwijl hypochondrie niet in aanvallen
optreedt. Belangrijk is tevens dat paniekaanvallen een onderdeel kunnen zrjnvan
een depressie; ze verdwijnen dan als de depressie is opg;eklaard.
In veel gevallen blijft de stoornis beperkt tot paniekaanvallen en dan spreken we
van een paniekstoornis. Om redenen die nog niet zijn opgehelderd, treedt voor-
al bij vrouwen tevens een patÍoon van agorafobisch vermijdingsgedrag op, het-
geen resulteert in de diagnose panieksïoornis met agorafobie. Ook de variant
agora.fobie zonder pótniekstoornzs komt voor. Agorafobici vrezen en vermijden
situaties waaruit men zich niet snel kan terugtrekken of waar niet snel hulp zou
kunnen worden geboden in geval van onheil, zoals een paniekaanval. Typische
voorbeelden ziin: openbaar vervoer, ver van huis gaan, restallrants, bioscopen of
theaters, drukke winkels of supermarkten, wachten in een rij, grote menigten, de
stoel van de kapper of tandarts. \Tanneer het vooruitzicht bestaat dat aan het
opzoeken van een dergelijke situatie niet te ontkomen valt, zal men soms al
dagen van tevoren angstig ziin: dit is de verwachtingsangst of anticipatie-angst.
Kenmerkend is dat in gezelschap van een vertrouwd persoon de angst en dus het
vermijdingsgedrag minder sterk zijn. Hieruit kan, overigens ten onrechte, de
indruk ontstaan dat mensen met agorafobie een aÍhankelijke persoonlijkheid
hebben.

Sociqle fobie
Op bet spreekuur meldt zicb de heer K., een 42-jarige man clie afdelingshoofd is
uan de uerkoopafrleling uan een beclrijf dat zicb de laatste jaren met ueel succes
beeft toegelegd, op internationale contctcten. Tor een .iaar of uijf geleden bestond
de klantenkring boofd.zakelijk uit een uaste kern uan binnenlanclse afnemers. De
beer K. bad in die periode een uitstekende reputatie opgebouwd als een betrouw-
bare, fficiënte en door de klanten en collega's zeer geuaardeerde meclewerker
met een uitstekende uakkennis. Dit uaren redenen om hem te belasten met meer
uerantuoordelijkbeclen bij de uerdere expansie uan bet bedrijf. Deze promotie
hacl bij zelf met enthousiasme aangegrepen. Hij uertelt dat bet werk bem inbou-
delijk geen ernstige problemen opleuert, maar dat bij toenemend moeite beeft met
het d,oen uan presento,ties uoor groepen buitenlandse relaties en beï leiden uan
uerS4aderingen met meer dan 2O med,ewerkers. Deze aspecïen uan zi.ln nieuu,e
functie kwamen in zijn uroegere werk niet uoor en blijken nu een stndkelblok.
Voorafgaand dd.n een grote uergadering o.f presentatie is bij al enige dagen ong4e-
rust. Hij probeefi bet ondetwetp uit ziin gedacbten te bannen, maar steeds dui-
ken beelden op uan een bijeenkomst die geheel de mist in gadt omdat bij niet uit
zijn woorden komt, gaat stotteren of zodanig transpireren en beuen d,at bij uoor
zijn publiek door cle mand ualt. In de nacbten uoorafgaand aan een geplande
presentcttie slaapt bii slecbt. Als bet enigszins mogelijk is, laat bij het aan andere
medewerkers oDer om een presentatie te geuen, of zorgt er uoor clat zijn eigen bij-
círage beperkt blilltt, maar bet taerk laat niet toe dat bij zicb aan deze bijeenkom-
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sten onttrekt. Sind.s enkele maanden gebruikt bij op uoorscbrift uan de buisafis

een benzod,id.zepine. Hij slaapt daardoor wel beter, maar tiidens de uergaderin-

gen uoelt bij zicb nog steeds opgelaten. Ook is hii toenemend alcohol Saan 8e-
bntiken om zijn zenuuen de baas te bliiuen. Hii heeft zicb al een keer ziek ge-

melcl kort uoor een buitenlandse reis. Er staat hem u)eer een beboorlijk zwaar
programnxa te wacbten in de nabije toekomst en bij ureest dat bii dat niet aan-

kan. Bij d,ooruragen blijkt dclt bij al uanaf de middelbare scbool last bad uan

angst bij optred.en in gezelscbappen. Zolang het gezelscba.p beperkt bleef, en

ouenaegend uit bekenclen bestond, kon bii zicb wel goed in de hand bouden. In
zijn oude.functie uas bet bem redelijk gelukt al te moeilijke situaties te uermii-
rlen. Met zijn nieuwe uerantwoorclelijkbeden is dit niet langer bet geual.

Deze casus vormt een duidelijk voorbeeld van sociale angststoornis of sociale

fobie. De essentie van deze stoornis is de angst en daaruit volgend vermijdings-

gedrag voor situaties waarin iemand aan de beoordeling of kritiek van anderen

bloot zou kunnen staan. Typische situaties $/aarop dit van toepassing is, zijn

spreken in het openbaaf , eten of drinken in gezelschap, kennis maken met onbe-

kenden, zich op parriitjes of recepties met bekenden of onbekenden in gesprek

begeven. Minder vaak komt de angst om te urineren in een openbare toiletgele-

genheid voor. Soms hebben personen met een sociale fobie een gebrek aan

sociale vaardigheden en zijn bijvoorbeeld subassertief. Dit hoeft niet altijd het

geval te ziin; ze zijn echter niet in staat die sociale vaardigheden in bepaalde situ-

aties toe te passen. Een typische eigenschap van mensen met sociale fobie is dat

ze erg veeleisend zijn tegenover zichzelf en vaak overdreven kritisch denken over

hun eigen prestaties. In schema 9.2 worden de belangrijkste diagnostische ken-

merken van sociale fobie samengevat.

Schema 9.2 Diagnostiscbe criteria uoor sociale fobie

l.

2.

J.
4.

5.

Aonhoudende ongst voor één oÍ meer situoties woorin men sociool moet Íunc-

tioneren en de kritische beoordeling von onderen kon ondergoon.

Blootstelling oon de gevreesde situotie lokt ongst uit, die kon uiimonden in een

poniekoonvol.
betrokkene is zich ervon bewust dot de ongst onredeli;k is.

De gevreesde situoiies worden vermeden of slechts met veel ongemok door-

stoon.
De ongst vormt een belemmering voor het beroepsmotig of sociool functioneren.

Bron: Koster oan Groos (1999; Beknopte bandleiding bij de diagnostiscbe criteria uan de DSM-

IV, Suets €" Zeitlinger

Er is een geleideliike overgang tussen verlegenheid, sociale angst en sociale

fobie. Alleen in het laatste geval is er sprake van vermiidingsgedrag. Het derde

criterium beoogt een afgrenzing met een onlwiikende persoonliikheidsstoornis

mogelijk te maken. In dat geval is er sprake van een nog verder gaande terug-

houclendheid in sociale contacten en nog minder behoefte om die aan te gaar7.
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Ook dit onderscheid is niet scherp. Het belangrijkste verschil met paniekstoornis
is dat bij sociale fobie de eventuele paniekaanvallen alleen in sociale situaties zul-
len voorkomen, ter-wijl bij paniekstoornis ook onvelwachte, niet situatiegebon-
den aanvallen optreden. Verder is er een verschil in de angstige gedachten en
lichamelijke klachten van mensen met paniekstoornis en sociale fobie. In het eer-
ste geval staat de angst centraal dat enig lichamelijk onheil zal optreden, zoals
een hartaanval of de angst om de controle over zichzelf te verliezen. Bij sociale
fobie draait de angst om belachelijk gevonden te worden of bekritiseerd te wor-
den. De lichamelijke verschijnselen bij panieksroornis zijn onder anderen hart-
kloppingen, benauwdheid en duizeligheid. Bii sociale fobie is iemand gepreoc-
cupeerd met trillen, blozen, zweten of stotteren. Er is een overlap in de situaties
die sociaal fobici en agorafobici zullen vermijden: beiden zullen zich waarschijn-
lijk ongemakkelijk voelen in drukbevolkte ruimten, zoals bijvoorbeeld een res-
taurant. De reden voor angst zal echter verschillen: bij de sociale fobie gaat het
om de angst af te gaan, bijvoorbeeld door te trillen of eetgeiuiden te maken; bij
de agorafobie draait het om de angst niet goed weg te kunnen komen als men
zich ongemakkelijk zou gaan voelen. Overigens is het mogelijk dat iemand tege-
lijk last heeft van sociale fobie en agorafobie.

Specifieke fobie
De Lteer E., een 4o-jange man moet uoor zijn uerk uaak uliegen. Tijdens een
ulucbt in de Verenigde Staten een paar maanclen geleden ruds er nogíll uat tur-
bulenïie. Hij bad dit al uaker meegemdc4k4 maar dit keer werd bij ongentst en
uoelde zicb onuel ruorden. Voor het uertrek bad bii zicb al minder goed. geuoeld'
er uaren de laatste tijd ueel spanningen op de zaak uanuege een Íusie en zijn
baan was niet meer zo zeker. Bouendien udren er in cle relcttie met ziin t)roult)
conJlicten gekomen uanuege uerschil uan inzicht ouer de financiën. Toen het
uliegtuig een tussenlanding moest maken Danwege een motorstoring uoelde hij
zicb erg beklemd. Hij kon mdar met de grootste moeite de reis afmaken. Op de
terugulucbt uoelde bij zicb uanaf het begin gespannen en ongerust. Hij dronk
een padr glazen ubisky om zijn zenuuen de baas te blijuen, maar zijn angst
zakte allerminst. Na deze uliegreis probeerde hij zo ueel mogelijk buitenlanclse
opdracbten die niet per trein oÍ auto konclen taorclen uitgeuoerd uit de weg te
gctan, maar dit bleek niet baalbaar. Toen een nieuwe uliegreis naar bet Verre
Oosten onuermijdelijk werd, meldde hij zicb 'ouerspctnnen'.

De heer E. li'idt aan vliegangst. Samen met andere fobieën voor specifieke of
enkelvoudige situaties wordt deze stoornis in de DSM-IV ondergebracht bij de
specifiekefobieën. Met sociale fobie en agorafobie hebben ze gemeen dat er spra-
ke is van situationele angst, verwachtingsangst en vermijding. Het verschil is dat
specifieke fobieën betrekking hebben op meer beperkte, enkelvoudige situaties
of stimuli. Andere veel voorkomende voorbeelden zijn: hoogtevrees, angst voor
bepaalde dieren, zoals slangen of insekten, voor het krijgen van een injectie of
het zien van bloed. Voor de laatste twee fobieën geldt als typisch kenmerk dat in
de angstverwekkende situatie bradycardie kan optreden, in plaats van tachycar-
die. Een syncope kan het gevolg zijn (Emmelkaí\p e.a.j 1989). De diagnose is
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doorgaans eenvoudig; de aanduiding specifieke fobie is echter gereserveerd voor
angst en verrnijdingsgedrag die een merkbare hindernis opleveren in werk of
sociale activiteiten. De veel voorkomende milde angsten die verder geen conse-

quenties hebben worden hiermee niet bedoeld.

Obsessief-compulsieve stoornis (OCS)

De heer P. is een 42-jarige man die als meubelrestaurctteur in een grote antiek-
zaak uerkt. Hij is een uitstekencl uakm;tn, maar de laatste jaren is ziin werktem-
po steeds lager geworden. Het ucllt anderen op dat bii erg uaak bezig is ziin han-
clen re uassen of cle uloer Íe inspecteren. Het duurt enige tiicl uoor bii in het ge-

sprek aan de orcl,e durft te stellen lDat benx mankeefi: sinds uele jaren beeft hij
last uan de angst dat bij mer giftige stoffen in aanraking zou kunnen komen en

die mee naar buis zou kunnen nemen en daardoor het gezin besmet. Daarom
wast bij zijn banden uele malen per dag, kleedt zicb gebeel om uoor bii uan ziin
werk naar buis gaat, trekt thuis zijn scboenen uit uoor bii binnenkomt en gdat
zicb nog eens uituoerig douchen. Hij eist uan ziin urouLt) en kinderen dat ze zicb
ook ueeluuldig uassen en slecbts bepaald.e stoelen gebntiken. Sinds op de zaak re'
gelmatig gebruik wordt gemaakt uan insekticiden en andere middelen om onge-

dierÍe te uerdelgen, is zijn ongerustbeid. sterk toegenomen. Hii controleert op bet

werk ueeluuldig of hij niet in aanraking zou kunnen ziin gekomen met ratten-
korrels o.f andere mid.delen. In bet gezin ziin er grote spanningen uanwege ziin
eis dat d,e andere gezinsleden zicb aanpassen aa'n ziin schoonmaakrituelen.

Het klachtenpatroon van de heer P. komt overeen met dwangneurose of obses-

sief-compulsieue stoornis (OCS). De twee kenmerkende elementen zijn obsessies

of dwanggedachten, en compulsies of dwanghandelingen, ook rituelen
genaamd. Obsessies zijn terugkerende gedachten, impulsen of voorstellingen die

de betrokkene als angstverwekkend en onaangenaaÍn efyaart, maar die hij niet
kan onderdrukken. In het geval van de heer P. was ziin dwanggedachte de

mogelijkheid dat hij met een giftige stof, besmet zou kunnen ziin. Compulsies
zijn terugkerende en schijnbaar zinvolle handelingen die er op gericht ziin het

onheil af te wenden dat door de dwanggedachten wordt ingegeven. Door mid-
del van de dwanghandelingen kan de angst of spanning worden gereduceerd,

al is de handeling niet een rationele manier om dit onheil te voorkomen. De

heer P. moest vele malen zijn handen wassen en van kleding verwisselen en u/as

daar vele uren per dag mee kwiit. Hoewel hygiëne op zich zeer gewenst is in
de omgang met potentieel gevaarlijke stoffen, was zijn wasdwang dermate
excessief dat dit gedrag niet meer rationeel was. De vorm van OCS waarvan de

heer P. last had, wordt ook smetvrees genoemd. 'Wassen en controleren zijn de

tq/ee meest voorkomende dwanghandelingen, maar ook tal van bizarce hande-
lingen kunnen optreden. Schema 9.3 geeft de voornaamste diagnostische ken-
merken van OCS weer.

Uit de kenmerken 3 en 4 blijkt hoe de soms bizar aandoende uitingsvormen van
een OCS toch van een psychose te onderscheiden zijn: de betrokkene is zich
bewust dat het gaat om produkten va.n zrjn eigen geest en hii beseft het irratio-

196



Scbema 9.3: Diagnostische kenmerken uan obsessief-compulsieue stoornis (OC'S)

l. Reciverende en oonhoudende gedochien of impulsen die ols opgedrongen of
misplootst worden beleefd.
Betrokkene probeerl deze gedochten of impulsen te neutroliseren met een onde-

re gedochte of hondeling.
Betrokkene is zich ervon bewust dot de gedochten een produkt ziln von ziln ei-

gen geest.
Men is zich ook ervon bewust doi de dwonghondelingen en gedochten overdre-
ven of onterechl ziin.
De klochten ueroorzoken een duideliik liiden en nemen meer don één uur per
dog in beslog.

2.

a

4.

Bron: Koster Dan Groos (1995); Beknopte bandleiding bij de diagnostiscbe cril,eria uan cle DSl4-
IV, Suets €" Zeitlinger

nele of overdreven karakter van zil^ handelingen en gedachten. Toch kan hij ze

niet achterÀ/ege laten, want dan loopt de spanning sterk op. Et ziin echter geval-
len waarin het onderscheid tussen OCS en schizofrenie niet eenvoudig is. Dwang
is ook te onderscheiden van drang, zoals gezien bij stoornissen in de impuls-
controle: bij drang is er een zich opladende spanning en behoefte tot bijvoor-
beeld exhibitioneren, en het toegeven aan de drang levert lustbevrediging op. Bij
dwanghandelingen is er geen bevrediging, hooguit afname van spanning
(Vandereycken, e.a., 7994). Doorgaans wordt OCS voor buitenstaanders en

vreemden zo veel mogelilk verborgen gehouden. Gezinsleden worden echter
veelvuldig ingeschakeld in de uitvoering van rituelen of in het leveren van geÍust-
stelling, wat overigens maar tijdeliik lukt. Dit kan voor de gezinsleden een zware
belasting zljn eo tot ernstige conflicten voeÍen.

Gegeneroliseerde ongststoornis (GAS)

Meurouw F. is 44 jaar en uerkt in de keuken uln een ziekenbuis. Zii uertoont een

teragkerend ziekteuerzuimpcttroon uan één of twee clagen per mdand, uoorcll in
d.rukke perictdes. Het is bekencl d6t zij niet tegen ueel bestctnd is; zii piekert Sauu
ouer badr kinderen, ouer baar man of ouer het uerk. Als er mactr ieïs mis zou
kunnen gctan, lean zij dat moeilijk udn zicb afzetten. Als cíe kinderen een exa-
menperiode uoor cJe boeg bebben, b""Ít zij zelf ktst uan slapeloze nacbten en

spanningsboofdpiin. Haar bele leuen was ze al tobberiq en Sauu ouerstuur. Ze
gebruikt dl jctren benzodiazepines, maar is bang uerslaafd te worden en is zeer
uoorzicbtig rnet de meclicatie.

Mevrouw F. lijdt aan gegenerctliseerde angststoornis (GAS).In feite is dit een rest-

categorie: er is sprake van chronische angst, maar die is niet gekoppeld aan

bepaalde specifieke situaties, er is geen vermijdingsgedrag, er zi)n geen paniek-
aanvallen en er is geen traumatische gebeurtenis in de voorgeschiedenis. In sche-

ma9.4 worden de belangrijkste diagnostische kenmerken van GAS genoemd.
GAS kan in combinatie met de overige angststoornissen optreden; de meeste
patiënten met paniekstoornis of sociale fobie zullen tevens voldoen aan de crite-
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ria van een GAS. Ook het onderscheid met een dysthyme stoornis (hoofdstuk 8,
addendum 1) is niet altijd goed mogelilk.

Scbema 9.4: Diagnostiscbe criteria uoor gegeneraliseercle angststoornis

t. Excessieve ongst en iobberige bezorgdheid over meerdere levensgebieden. De
dogen met ongstklochten moeten in de meerderheid ziin en de oondoening
moet minstens zes moonden bestoon.
Ten minsle drie von de volgende zes klochten treden op:
- rusteloosheid
- snellevermoeiboorheid
- concentrotiemoeililkheden
- prikkelboorheid
- spiersponning
- sloopstoornis
De klochten verstoren in ernstige mote het dogeliikse functioneren.

2.

3.

Bron: Koster uan Groos (1999; Beknopïe handleiding bij cle diagnostiscbe criteria uan de DSM-
IV, Sbets €" Zeitlinger

9.3 Etiologie

Volwassenen veÍtonen een vrij stabiel niveau van angstsymptomen: deze angstdis-
positie is voor de meeste mensen laag, maar voor een kleine groep matig tot hoog
en bliift bii afwezigheid van psychosociale en biologische gebeuftenissen vrij con-
stant. Voor 50 tot 750/o lijken de verschillen in angstniveau tussen mensen terug te
voeren te zijn op de verschillen in hun stabiele kenmerken. De resterende 25 tot 50o/o

zou samenhangen met variabele biologische of psychosociale gebeurtenissen (Ormel
e.a., 1995). De achtergrond van de stabiele kenmerken kan tweeërlei zijn: enerzijds
genetische factoren en anderzijds milieufactoren, bijvoorbeeld de opvoedingssituatie.
De genetische bijdrage blijkt niet een voorbeschiktheid voor een specifieke stoomis
te ziin; het is eerder een cluster van angststoornissen, depressie en alcoholisme waar-
voor een onderliggende genetische factor een rol zou spelen. De bijdrage van gene-
tische factoren is waarschijnlijk het minste van belang bij het ontstaan van specifie-
ke fobieën en verklaart voor de overige angststoornissen circa 300/o van de gevon-
den verschillen. Verondersteld wordt dat bij angststoornissen een neurobiologische
kwetsbaarheid een rol speeit. Het onderzoek daarnaar is het verst gevorderd bij
paniekstoornis. Een belangwekkende bevinding is dat met verschillende stoffen
zoals Nalactaat en CO2 een paniekaanval kan worden geprovoceerd (Veltman en
Van Dyck, 1990). Een hypothese die in het vededen veel aandacht kreeg, maar door
recent onderzoek niet wordt bevestigd, is dat hyperventilatie van etiologisch belang
zov zijn bij paniekstoornis (Garssen, e.a., 1992'). Tot de stabiele factoren horen ver-
der ook de psychologische kwetsbaarheid: aangetoond is dat neuroticisme de kans
op decompensatie verhoogt. Verder is een invloed van het opvoedingsklimaat in de
jeugd aannemelijk. Een controlerende en weinig affectieve opvoedingsstijl zouden
een voedingsbodem vormen voor latere angststoornissen.
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9.4

9.4.1

Naast deze stabiele kenmerken ziin er variabele invloeden: life-events of ingrij-
pende gebeurtenissen kunnen een niet te hanteren belasting vormen en als uit-
lokkende factoren functioneren. Bij depressie vindt men vooral verlies-eruarin-
gen, bij angststoornissen worden meer bedreigende ervaringen in de anamnese
gerapporteerd. Deze kunnen volgens de leertheorie het effect hebben van klas-
sieke conditionering. In overeenstemming met de leertheorie is ook dat het ver-
mijdingsgedrag bij de fobische stoornissen en OCS leiden tot bestendiging van de
klachten. Omdat het vermijden op korte termiin tot angstreductie leidt, is sprake
van operante condil ionering.

Beloop

Beloop zonder behondeling

Angststoornissen die langer dan een jaar duren, hebben doorgaans een chronisch
beloop. Dit chronische beloop treedt naar schatting bi1 500/o van de gevallen op.
De ernst van de klachten fluctueert vaak met belastende factoren zoals gezin-
somstandigheden of werkomstandigheden. Specifieke fobieën beginnen in de
jeugd en komen dan veelvuldig voor: angst voor het donker, voor ons/eer ofvoor
vreemden treft men bii veel kinderen aan. Veel van die specifieke fobieën ver-
dwijnen voor het twintigste levensjaar. Degene die op die leeftiid nog persiste-
ren, zullen niet meer spontaan overgaan. Paniekstoornis en agorafobie beginnen
meestal in het tweede of derde decennium, sociale fobie in het tweede decenni-
um. OCS heeft een minder gunstige prognose naarmate de beginleeftijd van de
stoornis vroeger ligt.
Een belangrijk probleem bij angststoornissen is het voorkomen van comorbiditeit:
het optreden van meerdere aandoeningen tegeliik. Om te beginnen is tussen de

angststoornissen onderling eefi aafizienliike comorbiditeit: zo gaaÍ het merendeel
van de gegeneraliseerde angststoornissen gepaard met een andere angststoornis.
Verder onstaat brj zo'n 200/o van de patiënten met een angststoornis een depressie.
Een derde vorm van comorbiditeit is alcoholisme. Alcoholmisbruik bii patiënten met
angst loopt gemakkelijk uit in een vicieuze cirkel: op korte termijn is alcohol angst-
dempend, op langere termijn en in de onthoudingsfase heeft alcohol juist een
anxiogeen efíect. De schatting is dat bij 25 tot 630/0 van de personen met alcohol-
misbruik van een primaire angststoornis sprake is (Kushner, e.a., 7990).

Personen met angststoornissen doen meestal eerder moeite om hun klachten te
verbergen. Hoewel ze meer dan gemiddeld gebruik maken van medische voor-
zieningen, presenteren ze zictr niet in de eerste plaats met hun angstklachten,
maar met de lichamelijke klachten die daarvan het gevolg kunnen zijn, zoals
benauwdheid, hartkloppingen of hoofdpijn. Dit patroon staat bekend als somati-
seren. In de eerste lijn wordt de diagnose van een angststoornis daarom vaak niet
gesteld: ongeveer 48o/o van de angststoornissen werd door de huisarts gesignal-
eerd; de herkenning was het laagste bi1 de patiënten die hun klachten uitsluitend
in somatische termen brachten en $/as het hoogste bij patiënten die psychoso-
ciale klachteo naar voor brachten (Ormel e.a., 1995).
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9.4.2 Beloop no behondeling

De laatste tientallen iaren zljn voor angststoornissen effectieve behandelingen ont-
wikkeld, gebaseerd op gedragstherapeutische principes. Recent is ook cognitieve
therapie aan de behandelmogelijkheden toegevoegd. (Emmelkamp e.a., 1989). Ook
medicamenteuze therapie kan in bepaalde gevailen goed werkzaam zijn.
Het gedragstherapeutische principe dat bij angststoornissen met succes wordt
toegepast staat bekend als 'exposure in vivo'. Dit houdt in dat de fobicus op een
systematische manier, volgens een vooraf opgesteld programma voor langere tijd,
gedurende 90 tot 120 minuten, de angstverwekkende situaties opzoekt en daar
verblijft. Aanvankelijk zal de angst in die situatie toenemen, maar als de patiënt
niet uit de situatie vlucht, zal geleidelijk het angstniveau dalen (habituatie). Dit
eenvoudige principe is werkzaam gebleken bij specifieke fobie, agorafobie,
sociale fobie en OCS. Voor deze laatste stoornis omvat de procedure naast expos-
ure ook response preventie. Hiermee wordt bedoeld dat de patiënt wordt geïnst-
rueerd om de gebruikelijke rituelen niet uit voeren. Dergelijke behandelingen
kunnen eventueel in groepsverband worden uitgevoerd en in de vorm van huis-
werk door de patiënt zelf worden geoefend. Na een tiental oefensessies is door-
gaans al van meetbare verbetering sprake; een complete behandeling zal zo'n 75

tot 25 sessies omvatten en leidt globaal voor ongeveer i30% van de patiënten tot
een klachtenreductie van meer dan 5Oo/0. Bij specifieke fobieën is de behandel-
duur doorgaans veel korter en beslaat soms niet meer dan één middag. In geval-
len waar dat aangewezen is kan ook nog sociale vaardigheidstraining of asserti-
viteitstraining aan de behandeling worden toegevoegd. Er bestaat follow-up
onderzoek waaÍuit bli,kt dat de effecten vao cleze interventies na vier en negen
jaar behouden blijven (Emmelkamp e.a.,7989).

Bij de cognitieve therapie zijn de specifieke cognities of angstige gedachten de
invalshoek voor de behandeling. Bij paniekstoornis wordt bijvoorbeeld samen
met patiënt aan de hand van medische literatuur onderzocht in hoeverre hart-
kloppingen een aanwijziog ziln dat een hartinfarct op komst is. Met behulp van
'gedragsexperimenten' leert de patiënt ervaren dat ziin angsten ongegrond zijn:
een oefening is biivoorbeeld om een trap op en af te lopen om hartkloppingen
uit te lokken en zo vast te stellen dat hartkloppingen geen alarmerend verschijn-
sel zijn. Effectieve cognitieve behandelingprogramma's zijn opgesteld voor
paniekstoornis, sociale fobie, OCS en GAS. Het is nog te vroeg om uitspraak te
doen over het lange-termijneffect van deze cognitieve therapieën. Soms worden
elementen van cognitieve therapie en gedragstherapie samengevoegd in cogni-
tieve gedragstherapie.

De laatste jaren is ook een effect van antidepressiva bij sommige angst-
stoornissen aangetoond. Dit betreft de tricyclische antidepressiva (TCA)
imipramine (paniekstoornis) en clomipramine (paniekstoornis, OCS).
Recent zijn ook verschillende serotonine re-uptake inhibitors (SSRI) ef-
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fèctief bevo4den, zoals f-lirvoxamine r(1raniek, O'CS), §qroxgtine (pa-
niek, OCS) en fluoxetine (OCS). Bij sociale fobie is de selectieve rever-
sibele MAO-remmer (RIMA) moclobemide werkzaam gebleken. De
omvang van het effect van deze antidepressiva is grofweg vergelijkbaar
met of iets minder dan dat van gedragstherapie (Van Balkom en Van
Dyck, 1995).. Het is nog niet duàelijk:wat Oà oppmalé,,Uetrandélduqr
rÍret deze antidepÍessivar i§;. die i§ .rraarschiinl§k rneer .ddn -ëèa,. jaar.
Voor zover de resuluten bij follow-up bekend zijn, blijkt dat nogal wat
recidieven optreden.bij het staken van de medicatie.

Recent wordt àok onderroctrt wat iq waàraè ip ,rr! de cornbinatie vaq,

§edragstherapÍe ieni,àffidsptessiva. ,\{oor paniekstoornií rl§kti ds có$lbi-
natietherapié veelbelovend te zijnl voor OCS is dat minder duidelilk
(Van Balkom.en.Van Dyclí" 1995).
Een speciale "plaats i§ er voor beta tilàkker§, zóal§ pr*panolol eq,p1s-
nolol. Bii de behand"eling van podiumvrees kunnen deze middelen een
aarrzienli|kesympuomyerbercringg*veàtondersuf1roid,'.....'
Van oudsher werden benzodiazepines veelrruldig gebruikt bij angst-
klachten. Hun plaats wordt nu grotendeels overgenomen door de
reeds genoemde antidepressiva. Naast antidepressiva en buspiron vor-
men benzodiazepines nog een van de behàndelalternatieven bij GAS;
verder heeft het middel alprazolam nog een ptaats in de behandeling
van paniekstoornis.

9.5 Rol von de bedriifsorts
Uit het voorgaande is gebleken dat angststoornissen een hoge prevalentie heb-
ben, maar dat de therapeutische mogelijkheden gunstig ziin te noemen. Van de
andere kant is ook gesteld dat de herkenning van deze aandoeningen niet van-
zelfsprekend is, mede omdat veel patiënten hun klachten niet primair als angst
beleven en presenteren, maar als. een reeks van alarmerende somatische ver-
schijnselen. Bovendien zijn er patiënten die zich goed realiseren dat ze last heb-
ben van angst, maar dat uit schaamte verborgen trachten te houden omdat ze .vre-

zen voor zwak of laf versleten te worden.
De bedrijfsarts kan in belangrijke mate bijdragen tot de herkenning van angst-
syndromen en tot het motiveren van patiënten om een adequate behandeling te
zoeken. Naast de klachtenpresentatie kunnen frequentie en moment van ziek-
melden een signaalwaarde hebben. De arts moet steeds aandacht hebben voor
waarom deze patiënt zich op dit moment heeft ziekgemeld.
Een actieve opstelling is dus vereist, zowel in de fase van diagnostiek als bij de
begeleiding naar herstel. Het vermoeden van een angststoornis kan worden
bevestigd door na te vragen of bepaalde situaties aanleiding geven tot spanning,
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of er bepaalde onderdelen van het werk tot spanning leiden, of veranderingen in
de werkzaamheden extra spanning hebben opgeleverd, zoals bi1 de heer K., die
door zijo nieuwe verantwoordelilkheden met ztln spreekangst werd geconfron-

teerd. Het vermoeden van alcoholmisbruik moet ook aanleiding ziin om een

eventuele angststoornis te exploreren. De bedrijfsafis zal ook moeten adviseren
over het te volgen beleid als een fobische reactie optreedt na een ongeval of
andere ingrijpende gebeurtenis. Ter voorkoming van een chronisch beloop is een

begeleiding in een vroeg stadium met een systematisch programffià van'expos-
ure in vivo' te verkiezen boven enkele weken in de Ziektewet wachten op spon-
taan herstel.
De bedrijfsats kan ook een belangrijke rol spelen in het overleg met de eerste lijn
als hij is geïnformeerd over de mogelijkheden van behandeling van angststoornis-

sen in de regio. Steeds meer worden in ons land angstpoliklinieken opgezet waar

een specifieke expertise is opgebouwd. Niet elke Riagg of polikliniek beschikt over
de nodige ervaring om bijvoorbeeld met succes een OCS te behandelen.
A1 met al is er reden voor de bedriifsarts om een actief beleid te voeren met
betrekking tot de herkenning en begeleiding van angststoornissen. De prevalen-
tie van deze aandoeningen is hoog, zelfs het hoogste van alle psychiatrische
stoornissen, ernstige beperkingen op het gebied van beroepsuitoefening kunnen
het gevolg zijn. De therapeutische mogelijkheden ziin beslist niet ongunstig, maar

de herkenning van de stoornissen vergt gericht vragen en de nodige aandacht.

9.6 Relotie orbeid en gezondheid

9.6.1 Von orbeid noor gezondheid

Zoals vermeld hebben belastende factoren over het algemeen een ongunstige
invloed op de fluctuaties in het beloop van angststoornissen. Ook belastende
werkomstandigheden en gebeufienissen in de werksfeer vormen onderdeel van
de variabele factoren die voor daartoe kwetsbare personen het optreden van een

angststoornis kunnen uitlokken. Dit geldt zowel voor incidenten, zoals ongeval-
len of, ernstige conflicten, als voor meer chronisch voofidurende ongunstige situ-
aties zoals voortdurend gespannen werkverhoudingen of organistieproblemen.
Voor zover dat in het vermogen ligt van de arts om in dergelijke belastende
omstandigheden in te grijpen of bij te sturen, kan het beperken van stress in de

werksituatie een preventieve en ondersteunende functie hebben.
Ongevallenpreventie en stresspreventie werken dus ook preventief naar het ont-
staafl Y an angststoornissen.

9.6.2 Von gezondheid noor orbeid
Angststoornissen kunnen op hun beurt ernstige beperkingen opleveren voor de

uitoefening van de beroepsrol in een mate die is te vergelijken met depressie.
Volgens de resultaten van de §7HO Collaborative Primary Care Study (Ormel e.a.,

7994) werden bi1 psychiatrisch gezonde patiënten 7.7 dagen met arbeidsonge-
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schiktheid in de afgelopen maand geregistreerd tegen 6.1 bij depressieve en6.7
bij patiënten met paniekstoornis. Het aantal patiënten dat dysfuncties in de
beroepsrol aangaf , was 390/o bii depressie , 53o^ bij paniekstoornis en 74o/o bij agor-
afobie. Hoewel angststoornissen over het algemeen tot de 'lichtere' psychiatrische
aandoeningen worden gerekend, kunnen de gevolgen voor arbeid en beroep
toch aanzienliyk zijn.
Tot op zekere hoogte staan die gevolgen ook in een duidelijke relatie tot de spe-
cifieke stoornis. De minste beperkingen volgen uit de specifieke fobieën. Tenzij
er sprake is van comorbiditeit gaat het om mensen die alleen in bepaalde
omschreven situaties hinder ondervinden van hun klacht. In welke mate dat
gevolgen heeft voor hun beroepsuitoefening, hangt dan ook weer sterk samen
met het beroep. Voor iemand van wie beroepshalve een grote mobiliteit wordt
verwacht, is agorafobie of vliegangst een zeer ernstige handicap. Iemand die
vanaf de jeugd last heeft van hoogtevrees zal waarschljnlijk niet een baan als gla-
zenwasser uitkiezen, maar iemand zonder hoogtevrees kan na een (biina)onge-
luk, vooral als dat in een stressvolle periode voorvalt, alsnog hoogtevrees of vlie-
gangst ontwikkelen. Personen met sociale fobie kunnen uitstekend functioneren
zolang hun sociale actieradius binnen hun grenzen blijft. Daarbuiten, en die grens
ligt individueel, kunnen zlj door spreekangst en verwachtingsangst worden
gekweld. Personen die een OCS onrwikkelen zullen opvallen door vermijding of
vertraging in het tempo waarin zij hun werk uitvoeren en door extreme onze-
kerheid bii bepaalde beslissingen. Die vertraging en onzekerheid kunnen zo
extreem zijn dat van een normale werkvervulling geen sprake meer is. Mensen
met een GAS zijn te typeren als personen met een grote nervositeit en geringe
mate van belastbaarheid. Het meest desorganiserend is ongetwijfeld de paniek-
stoornis. De plotse en onverwachte aanvallen ondermiinen ernstig het zelfuer-
trouwen en maken het moeilijk de nodige concentratie voor de werkzaamheden
vol te houden.
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1O POSTTRAUMATISCHE
STRESS.STOORNISSEN
I.V.E. Carlier en B.P.R. Gersons

Somenvotting

Posttraumatische sffess-stoornissen kunnen worden beschouwd als stag-

natl,es in 6à normale reiwerkin§ van een tqgnjpe;rde:gèbeurtenisGen).
De rneest kei,rmerkende verwerkingsstoarnls .is de Pasttraumatische

stress.stoornis (pT§§, D§M-wi AFÀ; i994). 'In öit hooftlstuk,wordl gefo-

cust op traurnatisqhe werkstre§sr,en op funeBes'uraarblj,trret:ri*ico'op.het
rneemaken van meér of rninder tr*uirnàtisqhe getreurtenissen a*atie4llj§
is. Ook al worden predisponerende factoren bii de onrwikkeling van

PTS§ niet uitgeiloten,,PT§S kan ook optrederr liii werknerrrcro die levo-
rèn nonnaal functiontrenden, xet ín:egf.ildig:ofi6grÍ{enna* Y4o pg§$rau-

marisihe:problernalisk bi, qaq-tiiagevpelige'tlè.roepsgröepsq, €n da4rnee

liidige,behandeling,,i§,,betaígrijk,voo-r ye*ner*et§ en orgànicatiq. Een

toename ,*, 6s pro*)tremaiiek: vaoi de rrerknemÉf en de, §onr-s' èrn§tige

gevolgen op de làngere termiin, zoals biivoorbeeld langdurige arbeidson-

geschiktheid, (partiëIe.) afkeuring en zelfs suïcide, kunnen daarmee wor-
lden vborkornen, ltogqlilke oofààken van ,een, stag{rp-rè11d:,her-§tel-: en 'een
plan vàn *aírpàk voor de ïiedrijfsarts,:rzullenrwotden roegelieht., ,.

I 0.1 lnleiding

Ingrijpende gebeurtenissen tijdens het werk ziin een zeer speciale vorm van werk-
stressprobleatiek. En werkstress is een onderwerp dat in elke organisatie speciale

aandacht verdient. Stress kan op den duur immers leiden tot psychische aandoe'

ningen (zie hoofdstuk O. nr zijn functies waarbij het risico op het meemaken van

meer of minder traumatische gebeurtenissen aanzienliik is. Voorbeelden zijn;

lokettisten bij geldinstellingen en chauffeurs van geldtransporten (roofovervallen),

kraanwagenchauffeurs en treinbestuurders (confrontatie met ongelukken en zelf-

moorden), buschauffeurs en treinconducteurs (agressie en vandalisme), de brand-

weer (confrontatie met ongelukken, branden).
Deze opsomming is zeker niet volledig. Eigenlijk is men zich pas de laatste )aten
gaan realiseren dat traumatische werkstress (dit is de spanning ten gevolge van

traumatische werkervaringen) psychische schade kan opleveren voor werkne-
mers. Vroegerwas men in dit verband eerder de mening toegedaan 'het hoort bij
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je werk, daar moet je nu eenmaal tegen kunnen'. Een zeer traumagevoelige
beroepsgroep is ongets/iifeld de politie. Het is de enige beroepsgroep die actief
moet optreden bij zowel zeer gewelddadige omsrandigheden (bijvoorbeeld schie-
tincidenten) als zeer trieste (bijvoorbeeld lijkvindingen). Bovendien wordt het
politiewerk gekenmerkt door veel soorten gewelddadige en trieste gebeurtenis-
sen (in totaal zrin een veertigtal soorten te onderscheiden; Carlier e.a., l992a,b').
De frequentie van die ingrijpende gebeurtenissen is hoog, en politiemensen heb-
ben derhalve weinig tijd om van ingrijpende ervaringen te herstellen.
Dit alles betekent niet dat traumatische werkstress bij de andere beroepsgroepen
over het hoofd mag worden gezien. Ook wanneer er geen directe actie van de
werknemer wordt verlangd bij agressie en geweld op de werkplek (bijvoorbeeld
banklokettist), of bil confrontatie met alléén zeer trieste gebeurtenissen (zoals bij
de brandweer), kan een werknemer psychische schade oplopen. Verwerkings-
stoornissen kunnen slopend z11n voor al degenen die ermee kampen. Verder is
duidelijk dat het werk en het gezinsleven van de getroffenen hier veelal ernstig
onder hebben te lijden.

Tot nu toe ziin er eigenlijk twee verschillende begrippen door elkaar gebruikt te
weten 'ingrijpend' en 'traumatisch'. 'Ingrijpend' is de neutrale aanduiding voor het
meemaken van een zeer gewelddadige- of zeer tíieste ervaring. Het meemaken van
zo'n ervaring betekent niet dat iemand hierdoor automatisch psychische schade
oploopt. De meeste mensen slagen er gelukkig in zo'n eruaring te boven te komen.
In sommige gevallen heeft de ingrijpende gebeurtenis zelfs een positief effect.
Biivoorbeeld wanneer het zellvertrouwen van een onzekere politiefunctionaris toe-
neemt, nadat hij een zeer risicovolle situatie tot een goed einde heeft weten te
brengen. Er is sprake van psychische schade wanneer de ingrijpende gebeurtenis
een psychotrauma wordt, een traumatische ervaring. Iemand is dan niet meer in
staat de gebeurtenis van zich af te zetten. Vroeger werd dan van een traumatische
neurose gesproken; tegenwoordig wordt een dergelijke verwerkingsstoornis meest-
al een Posttraumatische Stress-stoornis genoemd (PTSS). PTSS wordr in de DSM-IV
gerekend onder de angststoornissen (APA, 1994). De prevalenrie van PTSS bij de
algemene bevolking varieert tussen de 1. en 9o/o (Breslau, 1991). Schattingen van
het percentage PTSS bij de politie lopen uiteen var. zo'n 70 tot 350/0.

Bedrijfsartsen moeten beseffen dat traumatische eryaringen aanleiding kunnen
geven tot de ontwikkeling van uiteenlopende psychische- of psychosomatische
stoornissen. Dtt z^l nader worden uitgewerkt rn paragraaf 10.3. 'Beloop'. De rol
van de bedrijfsarts in dit hoofdstuk kent een beoordelings- en een begeleiclings-
aspect. Beide aspecten zullen in dit hoofdstuk zoveel mogelijk worden toegelicht
aan de hand van voorbeelden en praktische tips.

10.2 Diognostische ospecten

Ruud is politie.functionaris in de uniformclienst; bij is 4O jaar, gebuwcl en hij heeft
uier kinderen. Ruud werkt reeds 16 jaren bij cle politie. Hij heeft bet laatste jaar
geregeltl uerzuimd en conJlicten op bet uterk met collega's gebad.
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Ruud komt op bet bedrijfsgeneeskundig spreekuur met klacbten ouer boofdpiin en

slaapproblemen. Hii komt duidelijk geagiteerd ouer. [Jit het uerbaal uan Ruud is

op te rnaken dat bij in bet begin uan zijn loopbaan een sportieue en a,ctieue poli-
tieman was, die met ueel plezier zijn uerk deed. Toen bii zo'n zes iaar in dienst
was bij de politie maakte bij een zeer traumatiscbe gebeurtenis mee. Tiidens een

aanbouding nxet uerzet uan enkele uerdacbt uitziende personen, waarbii Ruud
beeft gescboten om ben bet ulucbten te beletten, werd bii uerbaal bedreigd dal ze
"bem zoud.en u)eten te uind.en om bem te dod.en". De uerdacbten bleken zwdre
criminelen te zijn, en het dreigement kon zeer lexerliik worden Senonxen. Vanaf
clat moment staat bet leuen uan Ruud in bet teken uan ziin eigen ueiligbeid als-
mede clat uan zijn gezin. Via uerschillende informatiebronnen kuamen er bericb-
ten binnen dat er werkelijk een actie tegen bem werd beraamd uanuit de geuan-
genis. Een functiewisseling naar cle beueiliging bracbt bem wat rust. Docb hii
n'tiste uiteindelijk de aantrekkingskracht uan de executieue dienst en werd terug-
geplaatst. Het oud.e geuoel uan onueiligbeid keerde ecbter prompt terug, zodra bij
in zijn werk opnieuw te maken kreeg met enhele gewelddadige incidenten.
Sindsdien begon de boofdpiin. Een pctar jaren geled.en kwam hii op bet poliliebu-
reau onueruacbts oog in oog te staan met iemand die zeer sterk leek op de uer-

dacbte die bem toentertiid bedreigde (bleek een neef eruan te zijn). Dit incident
gaf zijn gemoedsrust de genadeklap. Hierna ontstonden sterke stemmingsuisse-
lingen, zouel op bet werk als thuis. Hij was gauw geïrriteerd en d.it leidde tot ueel-

uuldige conflicten met collega's. Het geuoel uan onueiligbeid beeft zicb momenteel
uitgebreicl naar alle werksituaties en langzamerhand krijgt Ruud bet geuoel clat
mensen niet te uenrouwen zijn.

'§íe onderbreken de casus hier om ons de volgende vragen te stellen:
- Is hier sprake van een posttraumatische problematiek oftewel PTSS?

- Vat zou u als bedrijfsarts doen?

Voordat we deze vragen beantwoorden, zullen we het beeld van de PTSS eerst
uitwerken.

10.2.] Wot is PTSS?

In 1980 werd in de DSM-III een aparte categorie geïntroduceerd (Kleber e.a.,

1992), waarbij voor het eerst een psychische stoornis vrijwel uitsluitend werd
gerelateerd aan oorzaken gelegen in de buitenwereld, de maatschappij. Het
betreft de diagnose 'PTSS'. Zoals hierboven al aangegeven, valt deze stoornis in
de DSM-IV onder de angststoornissen. Om aan de diagnose 'PTSS' te voldoen,
moet de persoon in ieder geval "een gebeurtenis hebben doorgemaakt, die bui-
ten het patroon van de gebruikelijke menselijke en'aringen ligt en die duidelilk
leed zou veroorzaken bij vrijwel iedereen, bijvoorbeeld: ernstige bedreiging van
iemands leven of van de fysieke integriteit; ernstige bedreiging of letsel toege-
bracht aan iemands kinderen, echtgenoof of andere nauwe ver$/anten en vrien-
den; plotselinge vernietiging van iemands huis of woonomgeving; of het zien van
iemand die recenteliik of juist op dat moment ernstig gewond of gedood is door
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een ongeluk of lilfelijk geweld" (APA, 1994). Bij de politie gaat het bijvoorbeeld
om de volgende zaken: confrontatie met zelfverbranding van een jong meisje;
een vrouw door haar man met hakbijl vermoord in bijzijn van hun kinderen; een
beiaard echtpaar overlifdt na roofmoord in het bijziln van de politie; politie ziet
inzittenden na een auto-ongeluk letterlijk verbranden; vermiste baby wordt
teruggevonden in een diepvrieskist; verhanging van een puber; bergen en iden-
tificeren van slachtoffers bij rampen; of politiefunctionaris die van dichtbij twee-
maal door verdachte wordt beschoten en overleeft omdat het wapen van de ver-
dachte blokkeert. Bij loketmedewerkers van een bank of postkantoor kan het de
conlrontatie zijn met de gilzeling van een klant of een collega.

PTSS is binnen de DSMIV vooral gebaseerd op het werk van Horowitz, een
Amerikaans psychoanalyticus die opvattingen uit de psychoanalytische theorie
heeft samengevoegd met enkele concepten uit de moderne stressbenadering en
theorieën uit de cognitieve informatieverwerking (Horos/itz, 1986). PTSS is syno-
niem voor verwerkingsstoornis: in bepaalde gevallen wordt er geen verwerking
van de ingrijpende gebeurtenis bereikt. Dit heeft mogelifk te maken met het erva-
ren van een verlies aan controle. De persoon in kwestie is door de gebeurtenis
dermate overweldigd, dat hi, geen raad weet met zijn emoties. Hij ervaart een
nieuwe, zeer beangstigende kwetsbaarheid. Y/anneer hij aan de gebeurtenis
wordt herinnerd, voelt hii zich ellendig en/of raakt hij van streek.

Soms is iemand ongewild dag en nacht aan het piekeren over de zingeving van
de gebeurtenis, of wordt iemand gekweld door schuldgevoelens of door gevoe-
lens van machteloosheid. In de meeste gevallen zljn er psychosomatische klach-
ten zoals bijvoorbeeld: hoofdpijn, nekpijn, buikpijn, maagpijn, misselijkheid, last
van benauwdheid, overmatige transpiratie, trillerigheid, branderige ogen, hart-
kloppingen, of hyperventilatie. Vaak vormen juist deze klachten, of anders de
slaapproblemen, de aanleiding voor een bezoek bij de bedriifsarts. De casus over
Ruud is daarvan een voorbeeld. In het algemeen is het voor veel mensen immers
relatief minder bedreigend om lichamelijke klachten onder ogen te zien, dan psy-
chische. Er kunnen echter wel degelilk psychische klachten aanwezig zijn, beho-
rend tot de hyperesthetische of de neurasthene symptoomcluster: prikkelbaar-
heid, emotionele labiliteit, concentratiestoornissen. De 'angst om gek te worden'
is vaak wel aanwezig. Dit heeft te maken met de spontaan terugkerende beelden
overdag van de gebeurtenis, de nachtmerries, de overdreven schrikachtigheid,
het gevoel van onveiligheid, etcetera. Deze angst durft men veelal niet te ver-
woorden. Voor veel mensen is het dan ook een grote opluchting als deze klach-
ten door een deskundige worden verwoord én in een context worden geplaatst.
Dit kan de functie hebben van een rationale (zie hoofdstuk 2).

10.2.2 De getroumotiseerde medewerker en ziin (werk)omgeving

Op het werk zullen collega's en chef van een werknemer met PTSS vooral kla-
gen over het feit dat hii voortdurend in gedachten is, prikkelbaarder, en meer
teruggetrokken. Hier kan een stuk onbegrip groeien. De werkomgeving weet
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vaak niet met slachtoflers om te gaan; het feit dat niet wordt begrepen wat er met
het slachtoffer is gebeurd, bemoeiliikt een goede communicatie.
Het zelfvertrous/en en het inschattingsvermogen ten aanzien van gevaar zijn door
het trauma gewoonlijk ondermijnd. Bij de politie en brandweer kan er dikwiils
een nogal dramatische ommezwaai worden geobserweerd in het functioneren van

<Ie getroffen werknemer. Bijvoorbeeld iemand die in het werk altiid haantie de

voorste was, wordt na de gebeurtenis angstig en teruggetrokken. Soms worden
de angst en het gevoel van onveiligheid, in een poging het enigszins te beheer-
sen, door een politiefunctionaris overschreeuwd. Biivoorbeeld door onnodige
risico's te nemen, te vluchten in een overactiviteit ('overal als eerste ter plekke
moeten ziin én alles alleen willen afhandelen'), of door overplaatsing naar een

nog riskantere afdeling of bureau aan te vragen. Vaak decompenseert zo iemand
daarna helaas al snel. De andere mogelijkheid is dat een werknemer ziin best

doet alles wat op het oorspronkeliik werktrauma liikt, uit de weg te gaan. Loket-
en baliemedewerkers duryen niet meer achter de balie of ziin schrikachtig bil
iedere klant die een gelijkenis vertoont met de overvaller. Voor een politiefunc-
tionaris betekent dit feitelijk dat hij het niet meer kan opbrengen om zijn werk te

doen. Overal loert in ziin beleving het gevaar. Tiidens diensttijd ligt zijn hand

voortdurend op ziln pistool, dat nu ook wordt meegenomen naar huis en tiidens
privé-uitjes. Het kan ertoe leiden dat de medewerker de hele werksituatie - en

vaak ook privésituaties gaat vermijden: hij meldt zich ziek.

Zowel het zichzelf overschreeuwen als het vermijden, kan worden gezierl als een

ontkenning van de emoties betreffende het trauma. Bij de politie ziin de gevolgen
vaak hetzelfde: collega's voelen zich in de steek gelaten, en zeggen in het slechtste

geval hun vertrou$/en op in betrokkene. De ruzres zlin dan niet van de lucht. De

arts moet derhalve alert ziin op alle mogelijke vermijdingsvormen bii de cliënt: min-

der eetlust (bijvoorbeeld geen vlees meer lusten na assistentie bii een ramp); min-

der of geen televisie meer kijken, of naar de radio luisteren; minder mensen willen
zien; hobby's opzeggen; of neiging tot zwelven. In sommige gevallen kan er ook
bifna letterlijk sprake zrjrrvan ontkenning bij een psychogene amnesie.

Yaak zijn het de reacties van de omgeving die de aanleiding vormen voor een

bezoek aan de bedrijfsarts: klachten van de chef of collega's over het functioneren,
eventuele klachten van het thuisfront. De partner klaagt bijvoorbeeld over het feit

dat betrokkene na de traumatische gebeurtenis 'zo vetandetd is'. Er zouden meer

ruzies zijn thuis, hij toont minder geduld met de kinderen, hii uit zich niet meer en

maakt de indruk alsof alles hem koud laat. Soms heeft de betrokkene zelf ook het

besef veranderd te zijn ("Mijn gevoel is verdoofd" tot zelfs "Mijn gevoel is weg").
Het is niet onmogeliik dat de klachten jaren lang relatief onopgemerkt ziin geble-

ven voor de (werk)omgeving.

Een uoormalige loketmedeuerker werkte op een administratieue afdeling' Het

laatste jaar kreeg zij steeds meer werk. Op een Segeuen moment klapte zij in
elkaar. Later, tijdens d.e begeleiding, bleek clat de ouerual clie zii uffiien jaar gele-

den bacl meegemaakt daarin nog een belangriike rol speelde.
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Het is indrukwekkend om te zien hoelang men er soms voor kiest met de klach-
ten te blijven doorlopen. Dit uit schaamte ("Ik moet me niet aanstellen") of uit
vrees voor gek te worden aangezien. Klachten worden dan geloochend, gebaga-
telliseerd, gemaskeerd, of hevig onderdrukt (bijvoorbeeld met behulp van alco-
hol). Vaak is de cliënt niet in staat een verband te leggen tussen zijn klachten en
het trauma. Er kan een zekere weerstand bij de werknemer zijn om de klachten
in verband te brengen met de traumatische gebeurtenis in de werksituatie. Dat is
met name het geval binnen de politie- en brandweercultuur, waar het moeilijk is
om de eigen ks/etsbaarheid te accepteren. PTSS-klachten worden dikwijls pas
naar voren gebracht, wanneer er direct én expliciet naar wordt gevraagd. Zo kan
het voorkomen dat een behandelaar bij een cliënt PTSS nooit heeft onderkend,
omdat traumata of PTSS-klachten niet zijn bewaagdl

10.2.3 Pothogenese

PTSS treft zowel mannen als vrouwen, zowel kinderen als volwassenen. Over de
mogelijke oorzaken van PTSS valt veel op te merken. In algemene zin geldt in de
psychiatrie, dat wordt aangenomen dat crisogene factoren, waartoe ook de psy-
chotraumata behoren, in relatie tot persoonlijkheid en biologische constitutie een
psychiatrische stoornis kunnen uitlokken. Onduidelijk is waarom sommige men-
sen na een traumatische werkewaing PTSS ontwikkelen en anderen niet. Of
s/aarom bijvoorbeeld sommige politiemensen'pas' PTSS ontwikkelen na tiental-
len traumata; waarom sommige politiemensen PTSS ontwikkelen na een zeer
trieste gebeurtenis doch niet na een zeer gewelddadige; etcetera. Verdergaand
onderzoek naar de risicofactoren voor posttraumatische stress-stoornissen vindt
onder meer plaats door de auteurs binnen het longitudinale onderzoeksproject
'Ingrijpende Gebeurtenissen Politiewerk'.

10.2.4 Resumé klochtenpotroon en ospecten von diognostiek
In schema 10.1 op de volgende pagina wordt het besproken klachtenpatroon bij
PTSS nog eens op een rij gezet.

De PTSS-klachten kunnen zich vrij snel na een trauma ontwikkelen maar soms
treden de klachten yerlaat op (zes maanden na het trauma of nog later).
Bijvoorbeeld doordat de klachten zijn geactiveerd door een nieuwe traumatische
gebeurtenis op het werk of in het privéleven, of door andere stressbronnen. Vaak
gaan de klachten na enige tijd vanzelf over. Bii een zich volledig ontwikkelende
PTSS houden de klachten langdurig aan. We zullen hier nog verder op ingaan in
de volgende paragraaf.

In schema 10.2 zijn de aspecten weergegeven die voor het stellen van de diag-
nose 'PTSS' van belang zijn.
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Scbema 10.1: Symptoomgroepen bij PTSS

Herbeleven von troumo
- terugkerende en opdringerige herinneringen
- nochtmerries
- hondelen en voelen olsof het troumo opnieuw gebeurt (biivoorbeeld dekking zoeken)
- intens verdriet bil herinnering
- lichomeliike klochten bii situoties die een feitelijke of symbolische geliikenis hebben

met de troumotische gebeurtenis

Vermiiden von herinnering oon lroumo
- von relevonte gedochten oÍ gevoelens
- von relevonte octiviteiten o[ situoties
- psychogene omnesie
- verminderde interesse
- meer ieruggetrokken
- gevoel minder uiten, onverschilliger
- neerslochtig (in dit gevol gevoel von beperkte toekomst)

Verhoogde prikkelboorheid
- sloopproblemen
- ge1'rriteerdheid tot woedeuitborsiingen
- concentroiieproblemen
- op scherp stoon
- buitensporige schrikreocties

l.

2.

Bron: Koster uan Groos (1995); Beknopfe bandleiding bij cle diagnostiscbe cnteria uan de DSM-
IV, Stuets & Zeitlinger

10.2.5 Comorbiditeit
De diagnose 'PTSS'wordt gekenmerkt door een grote comorbiditeit. Dat wil zeg-
gen dat er naast PTSS vaak tevens sprake is van één of meer andere psychiatri-
sche diagnosen. Voorbeelden van additionele diagnosen ziin: verslaving, depres-
sie, algemene angststoornis, fobie, paniekstoornis, somatisatie, of seksuele stoor-
nis.

Scherna 10.2: Aspecten uan belang uoor het stellen uan de diagnose 'PTSS'

- Duideliik oonwiisboor psychotroumo(to)
- Aontol én intensiteit von symptomen (zie schemo 10.1)
- Klochten bestoon minimool één moond
- Klochten bestonden niet vóór hei troumo
- Tild tussen troumo en begin von de klochten
- Duur von de klochten
- Eventuele voorgeschiedenis von 'normool' funciioneren

2L1.



I0.3 Beloop

De eerste vraag die we stelden bij de casus in paragraaf 10.2, kunnen $/e nu
beantwoorden: er is inderdaad sprake van posttraumatische problematiek als
gevolge van een traumatische gebeurtenis in het werk in de vorm van PTSS. De
tweede vraag werd door de bedrijfsarts van Ruud ingevuld door het advies drie
weken een 'time-out' te nemen (Ziektewet).

Drie weken later komt Ruud tentg op bet spreekuur. Hij beeft nu suïcidale gedacb-
ten ontwikkeld. Het gaat slechrer met bem. Als bij aan zijn uerk moet denken, uer-
stiift bij uan angst en uoelt zich ellendig. Anderzijd.s wordt bij gek uan bet tbuis
zitten en bet piekeren. Hij kan eigenlijk geen kant op. Verder scbaamt hij zicb
eluoor orn tbuis re zijn, en zit erouer in boe bij dit moet uitleggen aan zijn colle-
ga's bij de politie. Hij is bang om af te gaan.

'Waarom is de toestand van Ruud verslechterd? §7at is er eigenliik met hem aan

de hand?'§7at nu te doen?

Deze vragen kunnen makkelijker worden beantwoord na een beschrijving van
het verwerkingsproces, dat mensen 'normaal' na een ingrijpende ervaring door-
lopen. Het zal dao duidelijk worden dat de overgang van 'normaal' naar 'abnor-
maal' (in geval van PTSS) zeer geleideliik verloopt. Er zal worden besproken wat
er kan worden gedaan.wanneer de PTSS-klachten niet vanzelf o.verg an.

Horowitz spreekt bij een psychotrauma van een scbokuenoerkingssyndroom. Dat
kan een normaal beloop hebben en zieÍ er dan als volgt uit:

10.3.,l Notuurliik beloop:

De 'outcry'-Íose
Hierbij treedt de eerste emotionele, vaak vrijwel reflexmatige reactie op, zoals bij-
voorbeeld "Kijk uit!".
In sommige gevallen treedt er geen 'outcry'-fase op en is er gelijk van fase 2, de
ontkenning, sprake.

Het 'normale' verwerkingsproces na een ingriipende gebeurtenis wordt over het
algemeen gekenmerkt door het afwisselend wel én niet met de gebeurtenis bezig
zijn. Herbeleving (zie fase 3) van en denken over de gebeurtenis (doel: door-
werken) gaat dus steeds gepaard met een gedeelteliike ontkenning ol uermijding
(zie fase 2) van de emoties (doel: rust). Dit kan worden gezien als een soort
spontane dosering van het organisme.

De ontkenningsÍose (vergeliik de vermiidingssymptomen bii PTSS)

Uit zelfbescherming mijdt de persoon de herinnerifig aan de gebeutenis en wil
er niet over praten. Door het ontkennen voorkomt de persoon zodanig door
emoties te worden overspoeld, dat hij niet meer in het gewone dagelijkse leven
kan functioneren.
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De herbelevingsfose (vergelilk herbelevingssymptomen bii PTSS)

Door de herbÉleving claarentegen wordt gereconstrueerd wat de persoon heeft

meegemaakt, waardoor stapsgewiis de gebeurtenis een plaats krijgt in het bestaan

enlangzaam wordt toegewerkt naar acceptatie van het gebeurde'

Doorwerkingsfose
Indeze fase is er sprake van het onder ogen ztenvan de gebeurtenis en de con-

sequenties die deze voor het hele leven heeft.

Voltooiingsfose
Hierbil is er een terugkeer van de proporties van het dagelilks leven, waarbii de

betekenis van het gebeurde is geintegreerd in de wiize waarop de persoon zich-

zelf en de wereld rondom hem ziet.

I0.3.2 Begeleiding bii het notuurliik beloop

De arts moet zich realiseren dat 'verwerken' geen synoniem is voor 'vergeten'.

Hier ligt een duidelijke parallel met het rouwproces (hoofdstuk 11). Een ingrii-

pende gebeurtenis maakt altijcl een onuitwisbare indruk op een pefsoon. l{íi zal

Èet nooit vergeten. Vooral als de gebeuÍtenis iets in de persoon heeft veranderd'

Bijvoorbeeld hoe hi1 over zijn werk of oYef ziin leven denkt. Normaal duurt het

ongeveer een maand voordat een gebeurtenis is verwerkt, en de klachten ver-

dwilnen. Deze periode verschilt soms per persoon. Sommige mensen hebben

een paar maan<len noclig om een ingriipende ervaring te kunnen verwerken'

Ook worclt de ene gebeurtenis makkelijker verwerkt dan de andere'

De arts kan in cle beginperiode na de gebeurtenis het beste indirect naar de

gevoelens van de cliënt vragen (bijvoorbeeld "§7at is er precies gebeurd?", "Wil

1. ". otr". praten?", "lvat vond ie het ergste?", "Ben je ergens niet tevreden

over?,,). Alle emoties die naar boven komen bij de cliënt in het gesprek met de

arts (angst, woede, schulclgevoelens, twiifel, verdriet, walging) moeten zoveel

mogelijk positief worden benoemd en onvool'waardeliik worden geaccepteerd.

De arts kan vertellen <lat ze horen bij een goede verwerking van het gebeuren

en liever niet in discussie gaan met cle cliënt over de vraag of deze emoties wel
of niet gepast zijn (bijvoorbeeld wanneer cliënt zeElt: "Ik zou hem kunnen ver-

moorden").

Het kan in deze periode nuttig zijn dat de arts de cliënt uitleg geeft over het

schokverwerkingsproces, en hem probeert gerust te stellen oveÍ ziin klachten' In

een aantal gevallen kan bliiken dat uitleg tiidens het spreekuur niet goed of hele-

maal niet bii <le cliënt doorkomt. Ondersteuning door een bedriifsmaatschappe-

lijk werker, die de uitleg van de bedriifsarts tifdens een huisbezoek nog eens rus-

tig herhaalt en ondersteunt, kan biizonder effectief zijn.

De klachten moeten worden gezrerr als een normale reactie op een abnormale

situatie. De arts kan benadrukken clat de cliënt tijdens de gebeurtenis goed heeft

gehandeld en heeft gedaan wat hij kon. Veel klachten worden immers in gang
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gezet door twijfel over het eigen handelen tijdens de gebeurtenis. Bijvoorbeelcl
bif een politiefunctionaris die na het hanteren van een risicovolle situatie, in
plaats van een schouderklopje een standie krijgt van zijn chef. De arts kan voorts
informeren of de cliënt voldoende sociale steun ondervindt. Hii kan helpen cle
eerstkomende tijd met de cliënt te structureren ("\Vat ga je nu verder doen?',).
Gebruik van slaaptabletten of alcohol moet kritisch worden gevolgd en bespro-
ken. In plaats daarvan kan de cliënt bijvoorbeeld meer gaan sporten. In bepaal-
de gevallen kan de cliënt worden aangeraden tijdelijk de herinnering aan de
gebeurtenis zoveel mogelijk uit de weg te gaan (bijvoorbeeld bepaalde televisie-
of radio-programma's eventjes vermijden). Licht de cliënt reecls nu in over alle
mogelijkheden die er zrjn om psychische hulp te krijgen binnen en buiten het
bedrijf. Een zo actief mogelijke rol van de cliënt kan worden gestimuleerd (bij-
voorbeeld naar de begrafenis gaan van een slachtoffer). Het kenmerkende pas-
sieve aspect van een ingrijpende gebeurtenis ('Het overkomt je en je kan er niets
aan doen') kan hierdoor worden omgezet in iets actiefs. Dit kan heilzaam wer-
ken.

De arts moet rekening houden met de fase van het verwerkingsproces waarin de
cliënt zit. Het is niet verstandig om mensen af te houden van het bezig zijn met
het voorval (herbelevingsfase). opmerkingen als'Je kunt et maar beter niet meer
aan denken, je moet voonrit kijken" werken dan averechts. Daarentegen is het
ook niet iuist om uitingen van ontkenning (ontkenningsfase) als zuivere weer-
stand te beschouwen en de cliënt te forceren wel ermee bezig te zijn met opmer-
kingen als 'Je moet het niet wegstoppen, je moet er juist zoveel mogelijk over
praten". Dergelijke opmerkingen kunnen ongewild schade berokkenen. om dit
tegen te gaan, kan de arts de cliënt adviseren alléén dan over de gebeurtenis met
anderen in ziin orngeving te praten, wanneer hrj daaraan zelf behoefte heeft en
niet omgekeerd.

De arts heeft in deze beginperiode na het trauma vooral een steunende functie.
Het is erg belangrijk dat de cliënt het gevoel krijgt dat'het bedrijf'voeling met
hem houdt en dat er regelmatig wordt geïnformeerd naar hoe het met hem gaat.
Indien nodig kan de arts de chef aansporen om regelmatig contact met de cliënt
te houden. Dit- zal de terugkeer van de cliënt zeker stimuleren. Een goecle uitleg
van het belang zal doorgaans toerijkend zijfl; dit behoort tot de adviseren<ie rol
van de bedrijfsarts. overigens kan een weinig steunende chef, in de ogen van de
cliënt, feitelijk een nogal onbeholpen chef zijn clie her goed meenr mer de cliënt.
Bijvoorbeeld een chef die niet goed weet hoe hij zijn bezorgdheid oncler woor-
den moet brengen voor de politieman die recentelijk een schietincident heeft
meegemaakt. I{ij vraagt daarom maar: "Heb je last van emotionele problemen
door het schietincident?" vaarop de politieman anrwoordt: "Nee, ik niet", en de
chef de interactie afrondt met: "Mooi zo." Hier kan de bedrijfsarts een coachen-
de rol vervullen en de chef leren zijn wel degelijk aanwezige belangstelling beter
te verwoorden. Indien het contact tussen slachtoffer en chef niet goed is, is het
raadzaam dit contact in de eerste fasen ook niet tot stand te laten komen. Het
contact met het bedrijf zal dan via een ander kanaal moeten verlopen.
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Ten slotte moet niet worden vefgeten dat een snelle en adequate afhandeling van

eventuele schade aan persoonlijke uitrusting, eigendommen, declaraties van

geneeskundige vefzorging en dergelilke, het verwerkingsproces aanzienliik kunnen

bespoecligen, Het is belangriik dat de bedriifsarts ook op die asPecten attent is.

I 0.3.3 Verstoord beloop
'Wanneer zich een PTSS ontwikkelt en het verwerkingsproces 'abnormaal' wordt,

worden de herbeleving en vermijding beduidend heftiger en langciuriger (langer

dan een paar maanden). De coping met het trauma Stagneert. Daarnaast zien s/e

een cluster symptomen ontstaan, dat vooral te maken heeft met een vefhoogde

activatietoestand. Gevaat Ioept alltomatisch angst op en leidt tot de bekende psy-

chofysiologische vecht,/vlucht respons. Is het geYaaf verdwenen dan kan ef een

rustsituatie intreden. Hier zien s/e echtef, dat wanneer de eruaring dermate over-

welcligen<l was of wanneer de ervaring zich steeds weer herhaalt (bijvoorbeeld

steecls opnieuv/ zeer gewelddadige efi/of zeer trieste elvaringen in politiewerk),

iemand niet meer in een rusttoestand terugtreedt. Iemand bliift dan als het ware
,op scherp staan'. Ook in fysiologischezio - zelfs neurobiochemisch - is er spra-

ke van een heterostatis. Door deze verstoring in het neurofysiologische systeem,

wordt PTSS ook wel eens 'fysioneurose' Senoemd. Deze verstoring manifesteert

zich in de verhoogcle prikkelbaarheid, de overmatige waekz alt.:rheid, de slaap-

en concentratiemoeilijkheden (Gersons e.a., 1992).

Bi, PTSS met een chronisch beloop (klachten duren langer dan zes maanden) kan

zich op den duur de complicatie van de zogenaamde posttraumatische persoon-

liikheidsverandering vooÍdoen ('complexe PTSS'). Dat wil zeggefl, de klachten

hebben een forse aanslag gedaan op de geesteliike en lichameliike weerstand van

<le persoon. Bif een chronisch beloop neemt de ontkenning van de emoties fond

het trauma nog toe. De persoon is als het ware psychisch 'dood'. Tn meerdere

opzichten is cle persoon merkbaaÍ veranderd, in vergelijking met de periode vóór

het trauma. Het is vaak moeilijk om te bepalen of het hier om een hardnekkig

ziektebeelcl gaat, of om een min of meer permanente persoonliikheidsverande-

ring. Mogeliike persoonlijkheidsveranderingen ziin vermeld in schema 10.3.

Scbema 1O.3: Persoonlijlabeidsueranderingen bij PTSS

l. veronderingen in de regulotie von offeci en impulsen

(biivoorbeeld offectlobiliteit, gebrekkige ogressie-regulotie)

2. verondering in oondocht of bewustziln
(biivoorbee-ld geheugenverlies of tildeliike dissociotieve episodes en depersonolisotie)

3. verondering in zelf-perceptie
(biivoorbee'Íd schoomle, en gevoel von bliivende schode door het troumo)

4. verondering in reloties met onderen
(biivoorbeeld onvermogen tot vertrouwen, onderen tot slochtoffer moken)

5. somotisotie

ó. verondering in zingeving
(bilvoorbeeld wonhoop, verlies von voste overtuigingen)
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De arts moet zich realiseren dat de herbelevingen bij chronische prSS vaak nog
slopender zljn dao in de (sub)acute vorm:
- Bij de chronische vorm is de drempel om flashbacks en nachtmerries op re

wekken zeer laag.
- De herbelevingen zijn hier erg gedetailleerd en grimmig (bijvoorbeeld op-

nieuw de geur van bloed ruiken). Herbelevingen en realiteit lopen daar-
door steeds vaker in elkaar over.

- De herbelevingen kunnen ot zijn gekoppeld aan agressieve uitbarstingen.
- De herbelevingen volgen elkaar op in een steeds meedogenlozer tempo,

waardoor de persoon in een toestand van vitale uitputting kan raken.

Nu neemt niet elke verwerkingsstoornis de vorm aan van prss. Traumatische
elaringen kunnen aanleiding geven tot de onrwikkeling van uiteenlopende psy-
chische of psychosomatische stoornissen. Lansen (1992) spreekt in dit verband
van het zogetaamd 'posttraumatisch stress-spectrum'. In plaats van prss kan een
verwerkingsstoornis zich uiten in bijvoorbeeld: dissociatieve stoornissen, conver-
siestoornis, depressie, verslaving, somatoforme stoornissen, somatisatie, hypo-
chondrie, een andere angststoornis, stoornissen in de persoonlijke relaties en in
het werk door zogenaamde 'self-disorders', of borderline persoonlijkheidsstoor-
nis. Dit bemoeilijkt de beoordeling van posttraumatische problemaÍiek aarrzien-
lijk (Van der Kolk, 1988).

,l0.3.4 
Begeleiding bii het verstoorde beloop

'wanneer de cliënt na ongeveer twee maanden nog steeds niet is opgeknapt of
$/anneeÍ het zelfs erger is geworden, zaleenjuiste beoordeling van de klachten
een belangrijke rol spelen. De arts zal in deze periode derhalve vooral een dia-
gnostische, beoordelende en, zo nodig, een verwijzende functie hebben.
Tildeliike aanpassingen in de werksituatie kunnen soms een uitkomst bieden.
Biivoorbeeld lokettisten van geldinstellingen tijdelilk geen baliewerk meer laren
doen. Bij de politie kan er bijvoorbeeld worden geadviseerd tildelilk bureauwerk
te verrichten enlof tijdeliik geen onregelmatige diensten meer te draaien in ver-
band met de slaapproblemen. Er mag echter niet worden vergeten dergelijke
beslissingen zorgvuldig aan de cliënt uit te ieggen. Een treurig misverstand is
gauw in het leven geroepen. Bijvoorbeeld s/anneer een politieman na een schie-
tincident direct en zonder uitleg van zijn chef bureau-dienst kÍijgt en "de straat
niet meer op mag". De betrokkene dacht dat hii werd berispt!

Het vermoeden van posttÍaumatische problematiek moet worden besproken met
de cliënt. Bij het bevragen van de PTSS-klachten is het van belang tijdsindicaries
te noteren ("'§íanneer is het voor het eerst begonnen en hoe lang duurt het nu
al?"). De arts moet er echter rekening mee houden dat een cliënt zich zeer
geschokt kan voelen als de arts al die symptomen opnoemt waarvan hij last heeft
en die hi1 vaak met veel moeite maskeert (de gedachte van "Hoe s/eet de arts clat
van mij?"). Behalve het geschokt voelen, kan de herkenning van de sympromen
bij de cliënt ook extra voeding geven aan de reeds aanwezige achterdocht of
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wantrous,/en (die vaak deel uitmaken van PTSS). Door het bevragen van de PTSS-

symptomen worden nare gevoelens opgeroepen bi1 de cliënt. Hier zijn risico's
aan verbonden, bijvoorbeeld dat de cliënt zich na het gesprek met de arts nog
slechter voelt dan ervoor. Zorg dus voor een rustige afbouw van het gesprek, en

bel indien nodig voor de zekerheid de volgende dag eventies op flaar de cliënt.

In de periode waarin de klachten van cliënt ziin toegenomen, kan er beter zo min
mogelijk over trauma(ta) worden gepÍa t. De herbelevingen zouden hierdoor te

veel kunnen toenemen. Beter kan in die periode de aandacht worden gericht op
de vraag "Hoe nu verder met het werk?" en "Is behandeling nodig?" Tevens zal

de vertrouwelijkheid van het gesprek extra benadrukt moeten worden (vooral bii
politie en brandweer). Wellicht dat er ook even kan worden gedacht aan de part-
ner van de cliënt. De partner en kinderen liiden vaak ongewild mee met de cliënt.
De arts kan eventueel de maatschappelijk werker vragen een huisbezoek af te
leggen.

Kijkend naar de casus van Ruud, kunnen we vaststellen dat de probleemdefinitie
van de arts ('posttraumatische problematiek') eigenlijk niet geheel volledig is. Het
gaat hier eerder om een "chronische posttraumatische problemaiiek". Om te

beginnen is er al lang geen sprake meer van een 'normaal' verwerkingsproces bij
Ruud. Zijn toestand is zelfs chronisch geworden. De PTSS-klachten bestaan

mogelijk reeds zo'n jaar of tien. A1 zrin de klachten waarschijnlijk pas het laatste
jaar gaan culmineren. Het lijkt er op dat hier naast de 'gewone' PTSS, tevens spra-

ke is van posttraumatische persoonlijkheidsveranderingen. De bedrijfsarts moet
zijn probleemdefinitie bijstellen: 'chronische posttraumatische problematiek; heeft
dringend behandeling nodig'. Ruud schaamt zich nogal voor zlin klachten. Het
zal dus belangrijk ziin om zeer omzichtig de langdurige posttraumatische proble-
matiek bij Ruud aan de orde te stellen, en erop te wijzen dat behandeling nodig
is. De arts moet benadrukken dat hij er alleen niet zal uitkomen. Hij heeft dat nu
geprobeerd en het lukt niet. 'Wanneer Ruud redeliik is gemotiveerd voor behan-
deling, moet hii zo spoedig mogelijk worden verwezen voor psychotherapeuti-
sche begeleiding.

§7elke prognose zou de bedriifsarts de werkgever in dit stadium voor het verde-
re beloop kunnen geven?

Voordat we de casus afronden, zullen we aspecten van behandeling en reÏnte-
gratie, in relatie tot het beloop, behandelen.

.l0.3.5 
Beloop en behondeling

'Wanneer een verwijzing naar een behandelaar noodzakelijk wordt geacht, moet dit
zo zorgvuldig mogelijk worden uitgelegd aan de cliënt (Gersons en Carlier, 1994, Yan
der Hart e.a., 7991). Er moet voor worden gewaakt dat de cliënt behandeling ziet als

het toppunt van al zijn ellende. In plaats daarvan moet duideliik worden gemaakt dat

deze mogelijkheid nu eenmaal bestaat om mensen niet in hun eentie te laten tobben.

Dat de klachten goed kunnen worden verholpen, En vooral dat de behandeling hem
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zal helpen de controle te herwinnen over zl,n gevoelens en gedachten; en dat het
hem altijd vrij staat zijn beslissing voor behandeling in te trekken. In bepaalde geval-
len kan de ciiënt niet worden gemotiveercl tot behandeling. Dan zal zo iemand naar
behandeling toe moeten groeien met ondersteuning van de arts. Soms accepteefi een
c1iënt de verwerkingsproblemen niet, omdat hij dit associeert met de gedachte "Ik
ben niet goed in mijn werk; ik moet altijd sterk zijn". Behandeling staat dan in het
beleven van de cliënt gelijk fieÍ'zwak-zlin'. Of er wordt getobd over wat de omge-
ving, zal zeggen. Veel mensen vermijden het idee van behandeling omwille van het
stigma in hun eigen hoofd, en niet dat van anderen.

Behondeling von PTSS

Doel van dc behandeling bij PTSS is het copingproces met het lrauma
opnieuw op gang t. bràng"n. In vele g.urtt"i'is een (eclectisch ge-
oriënteerd) psychotherapeutisch protocol van ongeveer zestien zirtin-
gen toereikend. De behandeling moet dan in een combinatie rnet ont-
spanningsoefeningen zijn gericht op het herbeieven van het trauma en
cle doorwerking daarvan. Hierbij wortJt gebruik gemaakt van opdrach-
ten zoals het op schrÍt stellen van de eruaringen en evenrueel
afscheidsrituelen. Antidepressiva kunnen hierbij soms vooml bij slaap-
stoornissen yan nul ziin. Bij PTSS is veelal sprake van hypervigiliteit,
schrikreacties en andere kenmerken van een verhoogde prikkelbaar-
heid. Anridepressiva liiken de daarbii berrokken stress-responssystemen
goed bij te stellen. Het is aan te bevelen de eventuele partner van de
cliënt in beperkte mate bii de behandeling te berrekken (hilvoorheeld
uitnodigen voor de eerste sessiel. De hehandeling wordt uiteraard
gecompliceerd wanneer er sprake is van comorbiditeit, waarop het
behandelingsprogramma dan specifiek moet ziin toegesneden.
'W'anneer er sprake is van een posttraumatische persoonlijkheidsveran-
dering wordt de prognose ongunstig. Er is dan teiteliik sprake van een
chronische resttoestancl. ln dit geval siaat dan niet de doorwerking van
het trauma voorop. De locus ligt hier eerst op het hersrel van de psy-
chische spankracht bii de cliënt. en van hel vertrouwen in zichzelf en
in mensen.

,l0.3.ó 
Beloop en reïntegrotie

Tijdens de behandeling van PTSS is het goed n-rogelijk dat werknemers aan het
werk zijn. Dit is zelfs aan te raden, omdat dan tijdens de behandeling liet fïnc-
tioneren op het werk kan worden meegenomen. Soms is het verstandig orn de
cliënt voor dat doel in ieder geval twee l-ralve dagen per week te laten u,erken.
Tijdens en na de behandeling kan dan (eventueel in overleg met de behandelaar)
de cliënt worden geadviseerd en gestimuleerd de werktijd op te voeren.
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De bedrijfsafis moet inschatten wat het totaal van vetwerking, behandeling en

werkin\.Lllling de cliënt aan energie kost. Het moet niet worden onderschat wat
het overwinnen van de angsten en de daaruit voortvloeiende neiging tot vermij-
den de cliënt aan energie kan kosten; daarnaast moet hii wellicht compenseren

voor een zeker functievedies (concentratiestoornis). Het vedoop van de reïnte-

gratie moet van dit totaal aan factoren aflrankeliik worden gesteld. Bij deze

afstemming heeft cle bedrijfsarts een coördinerende en adviseÍende ro1. Het

Sociaal Medisch Team is een belangrijk orgaan om binnen het werksysteem deze

afstemming tot stand te brengen. Binnen dit team kan bovendien de zoÍg en

onclersteuning die vanuit het bedriif wordt geSeven, worden gecoÓrdineerd.

De be<lrijfsarts kan pogen de cliënt zoveel mogelijk te stimuleren om met de

behandeling door te gaan. Een inzinking na de derde of vierde behandelsessie is

vaak te verwachten. De cliënt heeft dan immers zo veel om over na te denken.

Het is goe<l daarmee met de reïntegratie rekening te houden. De bedrijfsarts moet

de cliënt stimuleren twijfels over de behandeling te bespreken met de behande-

laar. Verder is het van belang te realiseren dat ook na de behandeling van de

cliënt de PTSS-klachten kunnen worden gereactiveeld door nieuwe gebeurtenis-

sen en dat dit een 'normaal' verschijnsel is. AIs het goed is, heeft de cliënt in de

behandeling geleerd om met deze plotseling opkomende symptomen om te gaan

en niet in paniek te raken.

Terugkeer in het eigen werk staat bovenaan in de 'hiërarchie van doelstellingen'

die <le bedrijfsarts bij de reïntegratie heeft. In veel gevallen zal dit, eventueel na

een tijdelijke herplaatsing of een periode van aanpassingen in het eigen werk,
kunnen worden gerealiseerd.
Soms kan de cliënt echter, zelfs na behandeling, niet meer teÍug naar het eigen

werk in verband met een blijvende angst voor de eigen werkplek. Bij loketme-
dewerkers van postkantoren wordt 760/o van degenen die één of meer overvallen

hebben doorgemaakt blijvend herplaatst (Goldenberg, 1992). Herplaatsing voor
deze beroepsgroep vindt voornamelijk plaats naar administratief werk maar soms

ook naar een postkantoor met open balies met specifieke functies: filateliebalie,

uitzendbalie. In clergelijke specifieke situaties wordt de angst vaak aanzienliik
minder gevoeld. Voorbeelden van vefvangende functies bi1 de politie ziin: auÍo-

matiseringsfuncties, functies bij de meldkamer, de afdeling informatie, voorlich-
ting, bijzondeÍe wetten of het roofbijstandsteam; overplaatsing naaÍ een rustiger
politiebureau kan ook een optie zrin. Bri herplaatsingsmogelijkheden zal moeten

worclen gepoogd een redelijk alternatief voor de oude functie te zoeken. Alleen

routinewerkzaamheden, die ook nog eens ver af staan van datgene wat de cliënt

elvoor deed, garanderen weinig succes. Er zal moeten worden gezocht naar de

mogelilkheid voor de cliënt om zich te ontplooien. Het verdient aanbeveling de

betrokken medes/erker nauw bii de herplaatsing te betrekken.

soms wordt er geopteerd voor een functie in een heel ander werkveld, bij een an-

dere werkgever. Politiemensen blijken dan vaak een functie te kiezen die in één

van de volgende drie categorieën valt: alleen werken (bijvoorbeeld hovenier, con-
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ciërge, taxichauffeur); met mensen werken (bijvoorbeeld public relations functie,
maatschappelijk werk); of beveiliging (Carlier, 1.))1; Carlier e.a., 799ï.

In bepaalde gevallen is er sprake van een blijvende verminderde belastbaarheid:
concentratieproblemen, affectlabiliteit, chronische angst, hardnekkige achter-
docht en s/antrouwen naar mensen, gestoorde oordeelsvorming, minder alert en
fit. Gedeeltelijke of zelfs gehele arbeidsongeschiktheid kan dan aan de orde
komen. Er zal duidelijk moeten worden uitgelegd \À/at deze stap betekent en
welke gevolgen dit heeft voor betrokkene. In veel gevallen zal deze zíjn verhaal
opnieuw moeten doen bij de uitkerende instantie (GMD of ABP). Dit kan voor
de cliënt, ook als hij begripsvol tegemoet wordt getreden, een pijnlijk en kren-
kend moment ziin de bevestiging van s/at hij letterlilk en figuurlijk allemaal heeft
moeten inleveren. De bedrijfsarts kan de cliënt hierop voorbereiden en onder-
steuning geven (Scrignor, 7984).

Herplaatsing bij de eigen s/erkgever heeft de voorkeur. Indien nodig zal de
bedrijfsarts de werkgever erop moeten attenderen dat deze een morele en wet-
telijke inspanningsverplichting heeft om de betrokken medewerker te herplaat-
sen; zeker waar hier in feite sprake is van een arbeidsongeval. Indien herplaat-
sing bij de eigen werkgever niet mogelijk is, zal deze in veel gevallen behulp-
zaam kunnen ziln bij het zoeken naar een geschikte nieuwe baan, bijvoorbeeld
in de vorm van een outplacement-ondersteuning. Ter illustratie wordt in schema
10.4 een beslissingsboom gepresenteerd voor de oordeelsvorming '(psychisch)
arbeidsongeschikt door werktrauma' (aanwezigheid van PTSS).

De kern is hier het nagaan of de posttraumatische stressproblematiek in de vorm
van psychische beperkingen in het werk, Ieidt tot arbeidsongeschiktheid. In het
voorgaande hebben we reeds duideliik gemaakt wat s/e onder ingrijpende gebeur-
tenissen en trauma veÍstaan. Het begrip 'psychische verwonding' impliceert de aan-
wezigheid van een vetwerkingsstoornis zoals de diagnose'PTSS'. Onder'psychische
beperkingen in het werk' wordt verstaan: beperkingen van de vitaliteit van het indi-
vidu, de veiligheid en de verantwoordelijkheid, de zelfstandigheid, her zelfuerrrou-
wen, de concentÍatie en het interactief veÍmogen. Met betrekking tot de 'motivatie
voor psychotherapeutische behandeling' nog de volgende opmerking. Het zich niet
willen laten behandelen, kan soms deel uitmaken van het ziektebeeld. Een 'ongun-
stige prognose ten aanzien van het behandelsucces' en 'geen herstel na behande-
ling' kan te maken hebben met de aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis
naast PTSS, of met een chronisch beloop van het ziektebeeld. 'Geen verbetering na
behandeling' impliceert dat de restcapaciteit voor het eigen werk nihil is. 'Geen her-
plaatsingsmogelijkheden' verwijst in eerste instantie naar het huidige werkveld en
de eigen werkgever. Een volledige, blijvende arbeidsongeschiktheid zal alleen in
zeer titzonderlijke gevallen aan de orde zijn.

ook na behandeling is Ruud als volledig arbeidsongeschikt voor het eigen werk te
beschouwen. Hij zal zich onveilig blijven voelen binnen het executieve werk. Het
politiewerk geeft hem echter veel voldoening. Daarom is het zeker zinvol en als
eerste aangewezen om te kijken naar herplaatsingsmogelijkheden bi1 de politie.
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scbema 1o.4: Beslissingsboom uoor de beoordeling '(psycbiscb) arbeidsongescbikt
door werktrauma'

Aonwezigheid von ingriipande gebeurtenis(senl in werk

JA

Prohische en emolionele ondersteuning

mobilíseren [vonuil werkgever)

I
Gebeurten i s heeft prychische verwonding veroorzookt

JA NEE + Arbeidsgeschiktvoor eigen werk

Begeleiding geven en aördineren
t

Psychische beperkingen in de werksituoÍie door werktroumo

JA NEE + Arbeidsgeschikt voor eigen werk

P rohs s ionele hul p odvi seren

I
Motivotie voor psyclrotheropeuti sche beho ndel i ng bi i betrokkene

JA NEE * Niet bliivend ongeschikt

Eventueel hulp/odvies bíi verwiizing Blíiven motiveren; eventueel expertise voor

I behandeladvíes

Ongunstige prognose ten oënzien von behondelsucces/geen herstel no behondeling

JA NEE > Arbeidsgeschikt 'oor eigen werk

t Rei'ntegreren/begeleiden noor eígen werk

Geen verbetering na behondeling

JA NEE * Evenlueel gedeeltelilk orbeidsgeschiktheid+ voor#ïï§'lJHïffi:lÏ:il'

Rondvoonrcorden aangeYen en inÍormoliestromen
"'dineren: evenfuele odvíezen von behondeloor ;c@t

mogelíikheden van het werksysteem

Geen herploohingomsgdiiLheden bi1 eigen werkgever

ll von orbeidsgeschiktheid noder bepolen

Als hierboven; indien portiële afkeuríng:

ABP /GMD+roiect goed ínkoderen voor

de cliént; rooilirhÈn en voorbereiden

Geen herploohingsrrqgeliikheden exhern

. l^ . NEE + Mote von orbeidsgeschiktheid noder te bepolen

Eventueel onderbar*en door expertise- evenols Íuncties woorvoor orbeidsgeschiktheid

ropport psychiater/psycholoog ABP/GMD+ruiect goed inkoderen voor de clíënt;

voorl i chten en voo rbereí den

ARBEIDSONGESCHIKT

Begeleiden bii einde orbeidsleven/ langdurige orbeidsongeschiktheid
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10.4 Rol von de bedriifsorts
In de vorige paragrafen is aangegeven hoe de bedrijfsarts een actieve rol kan spe-
len bii de beoordeling en begeleiding van cliënten met traumatische erwaringen.
Aan het eind van deze paragraaf worden deze rollen nog eens samengevat. In aan-
vulling op het al behandelde, wordt hieronder nog een aantal mogelijke oorzaken
voor een stagnerend herstel bij de cliënt besproken.

Als een cliënt met verwerkingsklachten nog steeds veel verzuimt (een paar maan-
den, of anders een kortdurend maar frequent verzuim), moet de arts met een aan-
tal zaken rekening houden. Indien nodig zal hij zilo probleemdefinirie moeten bii-
stellen. Verschillende redenen kunnen er toe bijdragen dat hij niet opknapt.

1. De PTSS-klachten zijn nog toegenomen; behandeling is geïndiceerd. Met
de cliënt moet nu het nut van behandeling worden besproken en een ver-
wijzing worden geregeld.
De cliënt heeft nieuwe traumatische gebeurtenissen in het werk rneege-
maakt (bijvoorbeeld wanneer hij kortdurend, frequent ziekteverzuim ver-
toont). Het is verstandig dan na te gaan via enkele op verwerking gerichte
gesprekken, of het proces weer op gang kan worden gebracht. Het kan
ook zijn, dat te veel traumatische ervaringen de cliënt over een grens heb-
ben heen geduwd, waarbij comorbiditeit in de vorm van paniekaanvallen
en,/of depressie vaak zichtbaar wordt.
De cliënt heeft te maken met extra stressbronnen, die zijn herstel onder-
mijnen (bijvoorbeeld gewone werkstress of stress in de privésfeer). De arts
kan proberen samen met de cliënt orde op zaken te stellen en de overbe-
lasting uit de weg te ruimen.
De cliënt krijgt weinig sociale steun. Dit heeft vaak te maken met terugtrek-
gedrag en mogelijke onthechting bij de cliënt tengevolge van het trauma.
Het is van belang dit na te gaan en onder woorden te brengen. De cliënt
kan en durft het dan wellicht ook aan naasten te vertellen s/aarmee hi1 be-
zig is, waardoor het isolement indirect afneemt. Adviezen in de zin van ,doe

eens wat meer met anderen' op zichzelf hebben vaak minder succes.
De cliënt schaamt zich voor zijn ziek zijn en weigert hardnekkig de emo-
ties rond het trauma onder ogen te zien. onze casus over Ruud is hiervan
een voorbeeld. Hier is het zinvol te vragen, wat zo iemand een collega in
zo'n situatie zou aanraden. Is het beter sterk te lijken door je kop in het
zand te steken of zo sterk te zijn, dat je het leven in zijn volle werkelijk-
heid tot je door laat dringen?
De klachten zijn feitelijk chronisch en door het rrauma zijn oudere trauma-
ta naar boven gekomen (werktraumata of jeugtraumata). In zo,n geval is
(verdere) psychotherapeutische behandeling alsnog re overwegen.
Er is sprake van een (eventueel niet eerder onderkende) comorbiditeit (bij-
voorbeeld alcoholverslaving of fobie). Uiteraard moet de comorbiditeit on-
der woorden worden gebracht en leidt zo nodig tot specifieke interventies
die daarop zijn toegesneden.

5.

3.

4.

7.

6.
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B. Een vóór het trauma bestaande psychische kwetsbaarheid. Het trauma kan

ook allerlei intrapsychische conflicten reactiveren rondom schuldgevoel,

agressie, verlatingsangst en andere angsten uit de vroege jeugd. Dit vraagt

meestal om een gerichte verwijzing tenzii de cliënt dit zelf etvaart als een

eindelijk verkregen inzicht, waardoor juist het 'vroegere' nu werkeliik tot

het verleden gaat behoren. Overigens hoeft een vooraf bestaande neurose

of persoonlijkheidsstoornis niet perse in te houden dat een later optredend
psychotrauma 'dus' slechter zal worden verdragen.

9. Blijvende angst en spanning in werksituatie (eventueel ook na behande-

ling). Innerlijke onzekerheid, schaamte kunnen dit soms onderhouden.
Ook kan een behandeling soms een geschiedenis hebben opgeroepen,

waarcloor het oude evenwicht iuist niet meer goed wordt bereikt. Een

zorgvuldige evaluatie van de behandeling is dan van het grootste belang.

Bii al deze aspecten vervult de bedrijfsarts een belangrijke begeleidende, beoor-
delende en adviserende rol. De begeleidende rol komt tot uiting in het geven van

ondersteuning en voorlichting aan de cliënt en 
^an 

ziin werkomgeving tijdens het

ver-werkingsproces en de reïntegratie. Ook het mobiliseren van sociale onder-

steuning vanuit de werkomgeving en het adviseren over professionele begelei-

ding vallen binnen deze begeleidende rol. In de beoordelende ro1 bewaakt de

bedrijfsarts het proces en signaleert als het beloop verstoord ruakt. Bii de reïnte-

gratie moet het evenwicht tussen belastbaarheid en de cumulatieve belasting van

verwerking, eventuele behandeling en werkinvulling zorgvuldig worden
bewaakt. Bii blijvende schade moet worden geadviseerd over de geschiktheid

voor eigen of ander werk.

.l0.5 
Relotie orbeid en gezondheid

lO.5.l Von orbeid noor gezondheid

In het hieraan voorafgaancle is de relatie arbeid en gezondheid duidelijk naar

voren gebracht. Samenvattend kan worden gesteld dat er, in het geval van PTSS

tengevolge van traumatische werkstress, sprake is van een beroepsziekte. Dit
betekent dat de werkgever verantwoordelijk mag worden gesteld voor het rege-

len van adequate opvangmogeliikheden, van tijdelijke aanpassingen in de werk-

situatie tot het scheppen van eventuele herplaatsingsmogelijkheden. Immers,

vanuit het oogpunt van personeelszorg, moet een werkgever een werknemer

zoveel mogelijk beschermen tegen de schadeliike gevolgen van traumatische

werkstress. rJíteraard heeft de werkgever ook een primair preventieve taak;

bespreking hiervan valt echter buiten het kader van dit boek. Bii een aantal werk-

nemers zal psychotherapeutische behandeling zijn geïndiceerd. Vaak kan door

een betrekkelijk korte behandelperiode gehele of gedeelteli,ke reïntegfatie in de

werksituatie worden bereikt. Bii PTSS is het zeker reëel dat een dergelijke bege-

leiding door de werkgever wordt aangeboden. De bedriifsarts heeft bii deze

aspecten een adviserende taak.
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10.5.2 Von gezondheid noor orbeid
In paragraaf 10.2.2 zijn de gevolgen van posttraumatische werkstress voor de
werksituatie in kaart gebracht.
Samengevat kan posttraumatische werkstress zich uiten in dysfunctioneren door
een minder adequaat reageren op de eisen die het werk stelt als gevolg van een
verminderd zelfuertrouwen en inschattingsvermogen. Gedragsveranderingen
zoals prikkelbaar rcageren en teruggetrokkenheid, kunnen een verstoorde com-
municatie tot gevolg hebben. Vermijdingsgedrag kan leiden tot ziek melden of
andere vormen van afwezigheidsgedrag. Ten slotte kunnen, bij een chronisch
beloop, permanente persoonlijkheidsveranderingen optreden.

De reïntegratie in het werk moet zorgvuldig worden afgestemd op het beloop en
de eventuele behandeling. Traumatische ervaringen in de beroepssituatie opge-
daan, kunnen direct interfereren met een mogelijke terugkeer naar de werk-
situatie. Soms zal naar ander werk moeten worden gezocht bij de eigen werkge-
ver. Dit is het geval wanneer er een blijvende angst resteert bij de cliënt voor het
eigen werk. Bii PTSS staat angst immers op de voorgrond, waardoor men uer-
mijdt zlch weer in de 'gevaarlijke' werksituatie te begeven.

224



lt ROUW
E.A.C.G. Keirse

Somenvotting

S-rrup;.,tuor*r ín dir hoöfd$*rk gedefinieerd als, een nqf,ÈatE re*itie,op
het verlies .van een dierbaàr iemand of iets; die zich uit in een reeks
van psychologische en lichamelijke reacties. De symptomen worden
besproken. De overeenkomsten en verschillen me1 het depressief
beeld worden beschreven. Benadrukt wordt dat rouw geen ziekte is.
Het verloop van het rouwproces wordt geschetst in vier iouwtaken die
moeten worden afgewerkt om'het rouwprcces te voltooien. Het gehan-
teerde conceBt van rouwtaken impliceeirt een actiever en voor inter.
venties meer toegankelijk proces dan het concept rouwfasen, dat
meestal wordt gebruikt om het rouwproces in te delen. De actieve rol
van zowel de rouwende als de bedrijfsarts wordt beschreven. Er wor-
den drie criteria omschreven waarmee men een goede afloop lan het
rouwproces kan herkennen. Daarnaasr wordt ingegaan op het begrip
,'p4tli4fqgischr.rouw1,ptíkripehe handvaueq yöor de bËgc_leidiÀ* §ror-
den aangegeven.

1 I .l lnleiding
Vroeger behoorden fenomenen als rouw en verliesverwerking bijna uitsluitend
tot het domein van pastores, familieleden en vrienden. In de afgelopen rwintig
jaar toonden hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg it toenemende
mate belangstelling voor deze gemoedstoestand. Meer en meer zijn ook artsen
gaan beseffen dat er een verband bestaat tussen verlies, verdriet en ziekte en
gezondheid. Onderzoek in de laatste twintig jaar heeft aangetoond dat rouwre-
acties kunnen leiden tot fysieke en mentale gezondheidsproblemen. Het werd
ook duidelijk dat zorgverleners een cruciale rol kunnen spelen in het voorkomen
van allerlei complicaties die met rouw kunnen gepaard gaan. Ook de bedrijfsarts
kan hier een belangrijke rol vervullen.

In de brede samenleving is rouwen een miskend proces geworden. Zoals de
beleving van het sterven steeds meer teruggedrongen werd naat de privésfeer
van het individu en zijn naaste familie, stellen we eenzelfde evolutie vast in het
sociale gebeuren rondom rou.q/ en afscheid. Tal van rituelen en gebruiken , zoals
bijvoorbeeld het dragen van rouwkleding, burenplichten en 'rites de passage' zijn
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weggevallen. De buren van vroeger zijn nu velvangen door de bedriifsmatige

bezigheid van begrafenisondernemers. Zij verleggen het accent van dienstbetoon
en blijvende ondersteuning naa:. een koftstondige, commercieel georiënteelde

betrokkenheid. Deze verschuiving in maatschappelilke betrokkenheid met

betrekking tot directe rouwgebÍuiken betekent niet alleen een vermindering van

opvangmogelijkheden voof mensen in verdriet, maar bfengt ook mee dat tal van

mensen elementaire kennis en elvaring missen op het gebied van het normale
verloop van een rouwproces en de specifieke noden van betrokkenen- Zo komt
het herhaaldelijk voor dat mensen, zelfs hulpverleners, erg vefwondefd ziin dat

een vrouv/ acht maanden na het overlijden vanhaat echtgenoot dit nog niet heeft

verwerkt. In de collectieve arbeidsovereenkomsten van organisaties worden drie

tot vier dagen buitengewoon verlof toegekend om rouw te vers/erken. Daatna

verwacht men dat iemand in staat is om het gewone leven te hervatten. In het

arbeidsmilieu, in sociale contacten en zelfs in de relatie met de huisarts, komt het

verlies nog nauwelijks ter sprake. Yaak gaat men ervan uit dat het verdriet niet
opnieuw mag worden aaflgefaakt. Door deze houding miskent men echter dat

verdriet slechts wordt verwerkt door het te uiten (Keirse, 1992).

Bij een rouvr'proces denkt men op de eerste plaats aan het verlies van een dier-
baar iemand door het stetven, of door een echtscheiding. Er is echter ook spfa-
ke van fouwen als iemand een belangrijk levensperspectief vediest, zoals bi, een

verwachting die niet in vervulling gaat: biivoorbeeld de vaststelling definitief kin-
derloos te blijven, het verlies van een kind door miskraam, de geboorte van een

gehandicapt kind en het niet krijgen van een promotie waafnaaf iemand zeer

lang heeft uitgezien. Alles wat het karakter krijgt van verlies van een dierbaar iets,

kan een rouwproces meebrengen, zoals verlies van een baan, mutatie naar een

andere functie, het vertrek van een collega w^afaa iemand sterk gehecht was en

naderende pensionering.

11 .2 Diognostische ospecten

Voorafgaand aan de diagnostische aspecten van rouw volgt hier eerst een korte
presentatie van twee casus.

De beer F., 48 jaar oud, gebuwd en tuee kinderen, is micldenkaderfunctionaris
in een groot ziekenhuis sinds zestien jdar. Heeft altijd zeer Soed gefunctioneerd
en werd zouel door zijn cbef als door zijn ondergescbikten zeer Sewaardeerd. Hii
was steeds zeer creatieÍ en uol initiatief. Hij uas tijdens de uoorbiie twinfig iaar
driemaal ongeueer een ueek afwezig wegens Sriep of angina.
Door een reorganisatie, waarbij uoordl uorclt beoogd een meer borizontale orga-
nisalie uit te bouuen, is zijn cbef uerplaatst. Deze heeft na een reeks ontmoedi-
gende gesprekken tle organisatie ueilaten. Ook op ziin functieniueau (middenka-

der) d.oet zicb een cto,ntal uerschuiuingen uoor. Een aantal collega's waarmee hii
een zeer goede band. bad, uordt ueruangen door ueel ionSgere medeuerkers, uacff-
bij bij zeer moeilijk a,ansluiting uindt. De Srote uerscbuiuingen gepaard met de

226



komst uan beel uat nieuwe medewerkers, brengt een Srote uerandering uan

bed.rijfscultuur met zicb mee. De heer F. klaagt ouer slapeloosbeid, tiidens de nacht
en cbronische uermoeidheid en hoofdpijn tijdens de dag. Hii uoelt zicb onueilig in
zijn werksituatie en uindt zicb rap op. Hij consulteert zijn buisarts uoor uoortdu-
rende gastro-intestinale klachten. Hij is geruime tijd afwezig wegens tugklacbten.
Terug op zijn werk komt hij bii de bed.riifsctl'ts. Hii beeft het geuoel dat bij ziin taak
nog zeer moeilijk aankan. Hii beeft beel ueinig interesse uoor ziin omgeuing en

de ueranderingen in de werksituatie liggen bem belemaal niet.

Meur. M. is 29.iaar en gehuutd. Ze werkt als directiesecretaresse in een uitgeuerii.
Ze was altiid een entbousiaste en zeer nauwgezette meelewerkster. Vijf maanden
geleden is ze met zwangerscbapsuerlof gegaan. Ze zag nxet Srote uenDacbting uit
naar de geboorte uan baar eerste kind. Ze bad gezorgd uoor een goede kinclerop-
uang, ua.nt ze wilde zeker baar werksituatie niet missen. Ze had. nogal unt moei-

te met bet ouerdragen uc4n baar opdracbten aan baar ueruangsfer ad interim.
Haar kindje is twee uur nct de geboorte ouedeclen tengeuolge oan een bartgebrele.

Meurouw M. is nu zes weken weer actn bet uerk. Niemand in de uerksrtuarie
spreekt ouer Inge, baar docbtertie. Ze is uoor baar collega's iemand zonder kin-
deren. Zelf uoelt ze zich moeder uan Inge, die is gestoruen. Niemand durft het

ondenaerp aan te raken, omdat men ureest wonden open te riiten.

Meurouw M. is moe. Ze zit soms ueg te dromen bouen haar werk. Ze uergeet af en

toe iets af te spreken, wat baar uroeger nooit is ouerkomen. Ze beeft zeer weinig
eetlust en is erg uermagerd. Ze uoelt zicb niet meer tbuis in bet werk en met de

collega's. Ze heeft bet geuoel het werk niet meer ddn te kunnen. De collega's ura-
gen zich af boe d,it zou zijn geweest als ze nu ook nog uoor een k'ind bad moeten

zorgen. In een consult bij de bedriifsarts lelaagt ze dat de sfeer op het werk liikt te

zijn ueranderd. en dat alles haar te ueel uordt.

11.2.1 Wot is rouw?

Rouwen kan worden omschreven als een normale feactie op het verlies van een

geliefd persoon of van een dierbaar iets, die zich uit in een reeks psychologische

en lichamelijke reacties. Lindemann (1944) beschriift de volgende algemeen voor-
komende symptomen bij alte individuen die een acute Íouwperiode doormaken:
een lichamelilke piln die herhaaldelijk in golven opkomt en ongeveer twintig
minuten tot een uur duurt, gevoel van beklemming in de keel, gevoel niet te kun-
nen ademen, verlies van spierkracht en een intens subiectief gevoel van onbeha-
gen beschreven als spanning of mentale pijn. Deze golven van discomfort volgen
nogal eens op bezoeken, op het spreken over de overledene, of op het ontvan-
gen van sympathiebetuigingen. Er is een tendens om het syndroom te vermijden,
om zich terug te trekken van bezoeken, omdat ze deze reacties kunnen uitlok-
ken, en om in gedachten elke verwijzing naar de overledene zorgvuldig uit te

bannen. Psychologische verschijnselen zijn: een geringer realiteitsbesef, het
gevoel van een grotere emotionele afstand ten aanzten van andere mensen, een

intens in gedachten bezig ziln met het beeld van de gestorvene en schuldgevoe-
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lens. De rouwende zoekt de periode voor het sterven af om aanduidingen te vin-
den dat de overledene tekofi is gedaan. In de gedragingen is er vaak een ont-
stellend verlies aan $/armte in de relaties met anderen, een neiging om geïrriteerd
en kwaad te reageren en een wens niet te worden lastig gevallen door anderen,
terwijl vrienden en familie speciale moeite doen om vriendelijke relaties te onder-
houden. Deze gevoelens van vijandigheid, die de betrokkenen zelf verrassen en
voor hen onverklaarbaar zijn, brengen hen in verwarring. Mensen in rouw accep-
teren dan ook niet gemakkelijk ondersteuning en opvang. Iemand die een rou-
wend persoon bezoekt, kan het gevoel hebben niet gewenst te zrjn. De begelei-
der heeft dan de neiging om zich terug te trekken, maar blijven luisteren en vol-
harden, lrelpt het meest (Lindemann, 1976'). Hun dagelijkse activiteit vertoont ook
opmerkelijke veranderingen. Er is geen vertraagde actie of spraak; eerder het
tegenovergestelde, vooral als ze spreken over de overledene. Ze ziin rusteloos,
niet in staat stil te blijven zitten, niet in staat om taken af te werken, voortdurend
in de weer op een doelloze manier en constant zoekend om iets te doen. Ze ziin
niet in staat om een georganiseerd patroon van activiteit te onderhouden.

De duur van de rouwreactie lijkt afhankelifk te zijn van het succes waarmee de per-
soon ziin 'rouwwerk' doet, namelijk loskomen van de band met de overledene,
reïntegratie in de omgeving, nu zonder de overledene, en het opbouv/en van nieu-
we relaties. De grootste hinderpalen die dit rouwwerk afremmen ziin: de neiging
van de rouwenden om de intense pijn die de rouwervaring meebrengt, te ontlopen
en de neiging om het uiten van de emoties, noodzakelijk voor de rouwverwerking,
te vermijden. Lindemann (7944') stelt dat acht tot tien gesprekken waarin de psy-
chiater helpt in de rouwarbeid, en een periode van vier tot zes weken, gewoonlijk
voldoende zijn om tot een ongecompliceerde rouwreactie te komen. Enkele beden-
kingen ziin echter dat hij (1) niets vermeldt over de onderlinge verbanden tussen
de symptomen en de wisseling van elk in de tijd; (2) dat hij weinig informatie geeft
over de frequentie van het voorkomen van de beschreven reacties; en (3) dat hii
geen zicht geeft op de frequentie en hoe lang na het steruen de gesprekken wer-
den gevoerd. Andere onderzoekers (Caplan, 1974b; Parkes, 7972; Glick, e.a., 7974)
stellen uitdrukkelijk dat het model van Lindemann, die het verlies ziet als een typi-
sche levenscrisis die een relatief korte periode duuÍt, een oversimplificatie is. In
werkelilkheid gaat het om een overgangsperiode in het leven, die meestal langer
dan een jaar duurt en het verlies duurt een leven lang, blijft een deel van hen, maar
roept niet steeds meer dezelfde hevige gevoelens op.

11.2.2 ls rouw een ziekte?

Het is een bijna universeel verschijnsel in de geschiedenis van de mensheid dat,
na het verlies van een geliefd persoon, intense emotionele pijnreacties voorko-
men die zowel in aard als in intensiteit, trekken verronen die erg gelijken op de
klinische depressie. Deze kenmerken behelzen huilen en verdriet, angst en
opwinding, slapeloosheid, gebrek aan interesse in de omgeving en vaak ook gas-
tro-intestinale klachten, zoals gebrek aan eetlust. Rouwende personen hebben
vaak ook moeite met het gewone sociaal functioneren (Osterweis, e.a., 7984).
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Het is een omstreden probleem of deze constellatie van depressie-achtige symp-
tomen als een ziekte moet worden beschouwd of niet. Dit probleem werd scherp
gesteld door Engel in 'Is grief a disease?' (7961). Zijn thesis is dat het verlies van
een geliefd persoon psychologisch even traumatisch is als een ernstige verwon-
ding of verbranding fysiologisch traumatisch is. Hij argumenteert dat rouw een

afwijking betekent van de toestand van gezondheid en welzijn. Juist zoals in het
fysiologisch domein genezing noodzakelijk is om het lichaam opnieuw in een

homeostatisch evenwicht te brengen, is er eveneens een ti,dspanne nodig om de
persoon in rouw terug te brengen tot een dergelijke toestand van evenwicht.
Engel beschouwt het proces van rou.s/en van dezellde aard als het proces van
genezen. Evenals bii fysieke genezing, kan bij rouw het volwaardig functioneren,
of het ongeveer volwaardig functioneren, worden hersteld maar er ziin ook geval-
len van verminderd functioneren of inadequate genezins. Juist zoals de termen
gezond en pathologisch worden toegepast op de verschillende vorrlen van ver-
loop in het fysiologisch genezingsproces, stelt Engel dat dezelfde termen kunnen
worden gehanteerd om het verloop van het rouwproces te schetsen. Hij ziet het
rouwen als een verloop dat tiid vraagt aivorens herstel van het gewone functio-
neren optreedt.

De gangbare consensus is echter dat alhoewel personen in rouw piln lijden, zij

niet ziek zijn. Een aantal beschouwingen ligt aan de basis van deze conclusie
(Keirse, 1989.) Ten eerste: de samenleving beschouwt hen niet als ziek, en de

rouwenden zelf beschouwen zich evenmin als ziek. Zi) maken een 'normale'
ellendige periode door. In zekere zrn kan een rouwperiode worden vergeleken
met een zu.angerschap. Beide zijn natuurlijk voorkomende omstandigheden,
waarvoor veel personen medische aandacht zoeken. Rouwenden kunnen medi-
sche aandacht vragen en kunnen tranquillizers, slaapmiddelen en sedativa voor-
geschreven krijgen, maar zoeken zelden psychiatrische behandeling. Ten tweede:
ook al zijn er gelijkenissen tussen het gedrag en het onbehagen van rouwenden
en degene met een klinische depressie, toch zijn er enkele belangrijke verschil-
punten. De meeste rouwenden vertonen geen sterke motorische retardatie of
zelfmoordgedachten.

Een overtuigend onderscheid tussen rouw en depressie werd gemaakt door Freud
in zijn klassiek werk over 'Mourning and Melancholia' (1,917). Hii stelt dat de mees-

ten in het rouwproces het gevoel hebben dat er een verlies of een leegte is ontstaan
in de wereld rondom hen, ter-wijl depressieve patiënten een leegte voelen binnen
zichzelf . Een belangrijk punt is dat in geval van rouw een duideliike relatie aanwe-

zig is en blijft tussen de depressieve verschijnselen en de gebeurtenis die ertoe aan-

leiding gaf: de verlieservaring. De rouwende zelf beleeft deze relatie en zij wordt
ook ervaren door de omgeving. In geval van een depressie gaat die relatie verlo-
ren. Het syndroom raakt los van zij'n oorspronkeliike oorzaak, wordt autonoom in
het beleven van de patiënt en,/of in datvan de omstanders. Als rouw echter gelei-

delijk overgaat in een depressie, kan het onderscheid moeilijk zijn (Rooiimans,

1988). Ook een doordringend verlies van zelfbeeld en zelfachting is algemeen bij
depressieve patiënten, maar niet bij de meeste rouwenden. Op basis van deze gege-
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vens ziin zowel klinici als theoretici het bijna algemeen eens dat rouw en klinische
depressie, ook al vertonen ze sommige overeenkomende subjectieve en objectieve
verschiinselen, toch verschillende toestanden zijn.

Dat rouw niet algemeen als een ziekte wordt beschouwd, blijkt ook r-rit de
Àmerican Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV,
1994) in de categorie 'bereavement'. Deze 'diagnose' wordt beschreven als een
depressie-achtig syndroom dat normaal is gedurende twee maanden na een ver-
lies. Twee maanden lijkt wel aanzienliik korter dan de tijd die de meesten nodig
hebben om het psychologisch evenwicht te hervinden.

11.2.3 Pothologische rouw
In de DSM-III (1980) spreekt men ook van 'complicated bereavement' of patho-
Iogische rouw. Het gaat hier niet om een kwalitatief maar om een kwantitatief
onderscheid. §7e kunnen spreken over een continuijLm tussen normale en abnor-
male rouwreactie, tussen gecompliceerde en ongecompliceerde. Pathologie heeft
meer te maken met de intensiteit en de duur van een Íeactie dan met de aanwe-
zigheid van een specifiek gedrag. De gecompliceerde rouwreacties kunnen in
vier rubrieken worden ingedeeld:

1 . Chronische rouwreocties
Chronische rouwreacties zijn verlengde reacties, overdreven in duur, die nooit tot
een bevredigende afloop komen. Deze reacties zijn gemakkelijk te diagnostise-
ren, omdat de persoon zelf het gevoel heeft er niet overheen te raken. De inter-
ventie richt zich hier op de rouwtaken, die niet werden vervuld. De term
chronische rouwreacties lijkt op het eerste gezicht niet zo adequaat gekozen,
omdat er een normaal chronisch aspect is aan alle rouwreacties. Af en toe komt
immers de piln opnieuw boven, zelfs na lange tijd. De pijn dooft nooit helemaal
uit maar is niet pathologisch, zolangze niet het normale functioneren in de weg
staat. De pijn van het verlies blijft levenslang.

2. Uitgestelde rouwreocties
De persoon kan een emotionele reactie hebben gehad op het moment van het
verlies, die echter niet voldoende was in verhouding tot het verlies. Later kan die
persoon dan met rouwgedrag reageren op een nieuwe verliessituatie, maar de
intensiteit is overdreven in verhouding tot dat nieuwe verlies. Deze reactie hoeft
niet steeds op te treden naar aanleiding van een nieuw vedies, maar kan ook
zomaat optreden.

3. Overdreven rouwreocties
De persoon is zich meestal bewust van het verband tussen ziin reactre en het ver-
lies, maar de reactie is overdreven. Àngstgevoelens zijn normaal in een rouwver-
werking, maar als deze tot een fobie uitgroeien of als hopeloosheid echte wan-
hoop wordt, die een lange tifd blijft duren, gaat het om een gecompliceerde reac-
tie die tussenkomst vereist.
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4. Vermomde o[ onderdrukte rouwreoclies
De persoon eÍ:rraatt prOblematische symptomen en reacties, maar deze worden

niet in verband gebracht met het verlies. Deze reacties nemen vaak de vorm aan

van een fysiek symptoom of van afwifkend en onaangepast gedrag. Personen die

zichzelf niet toelaten het verdriet rechtstreeks te beleven, ontwikkelen soms

medische symptomen identiek aafi deze van de overledene, maar ze kunnen ook

andere psychosomatische klachten ontwikkelen. Pijn kan vaak een symbool zijn

van onderdrukt verdriet.
Een grondige kennis van de vormen waarin normale en pathologische rouw zich

manifesteert, is ook voor be<lriifs- en verzekeringsartsen zeet belaogtijk. Het

gevaat is immers niet denkbeeldig dat het rouwproces wordt gemedicaliseerd en

tot pathologisch bestempeld, als de arts te weinig is geïnformeerd over de tilds-

duur die mensen nodig hebben om een werkeliik verlies te verwerken. Het is van

belang steeds rekening te houden met de persoonliike achtergrond van elk indi-

vidu als men de relatieve normaliteit van de rouwreacties beoordeelt of de snel-

heid waarmee de persoon zich herstelt.

, ,Pr.svan§e \,§n,'pothologip6[§ y6pwrirdciie* lKeirse, 1983] ,

f*tholOgi§She foU.il/reacties kunnen niët st§§d,s woíd.eÍl voorkol§en, omdal

ze samengaan fl§r h€el wat L,efwarend.e risicofacloren. Door §èpau*te
p4atr§gefen ziin ze to(h.in een aT{4 oÍt1$taodig}re!9n,te voorkomen

1 . Voorbereidende begeleid'ing
De zq{g dir de,Íami}ie oÍrtv4ngt,vóór het ovèrl,ijden, ,LrerÍnylogdt de late-

'.'re,.à*rrpa§siag:Àecuraiehr',ornt.atie,<lnderster,rr.lingtiii.het'.uiten.yaft.'
, a,lg§i, de katrs pp contjnue interactie (enkele'dagqn wEr,kv'qdet vooraf

kaÀ làrisdur;s weikyb.dcr achÍeraf voor-&crqen) en qorlqunicatie 1lÍerde

Stervende, €§ de kans op miiverstanden en Amtli!?lentie in de rei*tie
goed rnaken,door belrokkenheid in de eprg, zria, clivgqqe fussenkoinsen
dis zowel een,hulp Lretekenen vooÍ de fàmilie; als een verliqhlilg.van 

]

het overlijden van de Patiënt.

2. Amzbbtig meedelen aan slecbt nieuws
fu :onwangq,l 'ffiriruiert. 

,eich de.rgelfjkè momqrrtqn geduren è.'de rest'vaÍl

,,,,',1íta.1''1lnngiÉ*\a*neq.1ep 
rrauma,'iorrnen, d?t de:verwerking bemoeiliikt'

' ,. ,' ,,3:. 6aw*i,§e,lin§,ew:':ohdgwWn'tng, dqar y*,r1dex e*'collbgo"s '

.-r, 'oii vereUtl-s/é..n*:,CIf:.gqsÍ! ailFe-i-§'trai{d4g ea aíe.iouwendqq'hebben dit,

" ',*eiti*iUA*ÍS,lDeze oPvang bestaat uit héibev§rdefba van h§íriiíen'van
verdrieL, h.t [.*rtrrettàn w]r àe ,ouwenden betreffende de betekenis van

: '':,ae.,,íe tt*tm$er' ,]enrpsy&olo$iqcle §Ílpptarnen die.ze errrrgn' het ,.

.'r:.ve*&erèal*!l.sé,tii{''sn.rqturrte,hebtig& Ó!q'të,{oqvpn, het wfaÀr§chuwen

,, r,, biilàel&!pareis,igí.,of,,,eea'a1*ere,,1§rf*{eàetiË en"'het bercep doen'op
:.l.',.116p§q1r§,*'orme*lviia:&u.1F{{b'd!t.nodigiii.1'-.
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I 1.3 Beloop

ook al is er bij de beer F. geen sprake uan een ueilies door steruen, tocb uertoont
bij beel wat rouwreacties. Hij moet het wegga.an uan zijn chef uerwerken. Hij hacl
met bem een goede professionele band, maar door de jarenlange samenwerking
utas er daarnaast ook een uriendscbapsband gegroeid. Hun ecbtgenotes waren ook
met elkaar beuriend. De weinig inleuencle uijze waarmee de organisatieuerande-
Nng werd cloorgeuoerd, is bij zijn cbef als zeer hard ouergelaomen en beeft ook de
beer F. een geuoel uan onueiligbeicl gegeuen. op betzelfde moment uerliest bij de
sociale ondersteuning uan enkele collega's. Bij cle ueel jongere nieuwe collega's kan
bij met zijn ergernis en zijn uerdriet niet terecht. Zij bebben immers cle uroegere
euolutie niet meegemaakt en ze begrijpen de pijntijke beleuing niet. voor ben bete-
kent de nieuwe orgdnisatie promotie, nieuwe perspectieuen en niets dan winst.

Meurouw M. heeft bet geuoel het werk niet meer ctan te kunnen. ze uoelt zicb op bet
tuerk mincler goecl dan thuis. op bet werk is ze immers uoor iedereen 'die urouw
zoncler kinderen', die ze steeds is geueest. Niemand spreekt met baar ouer baar
kind. Ze ziet wel clat men de eerste dagen na haar tentgkomst druk praat ouer baar.
Ieclereen is uoorkomencl en uriendelijk tegenouer baar en cle eerste twee ueken beeft
nxen exlra geduld. Daarna uindt iedereen dat het maar uoorbij moet zijn. van baar
buisarts beeft ze wat extra uitamines gekregen o?n aan te stedeen en uermoeidbeid
tegen te gaan. Haar uerclriet probee?"t ze zoueel mogelijle te uerbergen.

Ieder mens beleeft afscheid en verlies op een unieke wijze en toch zien we in
het verwerkingsproces dat mensen doorlopen, bepaalde reacties die herkenbaar
en algemeen ziin. ze doen zich echter niet op hetzelfde moment, in dezelfde
hevigheid en met hetzelfde tempo voor. De meeste auteurs hebben het rouw-
proces in 'fasen' ingedeeld. \worden (1983) onts/ikkelr een ander concept om het
rouwproces te begrijpen, dat voor de klinische praktijk nuttigere aanknopings-
punten biedt. Hii spreekt over rouwtaken in plaats van rouwfasen. Hij is van
mening dat het concept 'fasen' een zekere passiviteit impliceert. Taken impliceert
dat de rouwende actie onderneemt en iets kan doen.
Met andere woorden, het fasenconcept lijkt eerder iets dat moet worden doorlo-
pen, terwijl de benadering in de vorm van rou\À/taken het accent meer legt op de
invloed die de rouwende kan uitoefenen en op wat hii actief kan doen. Dit kan
een krachtig tegengif ziin tegen de gevoelens van hulpeloosheid die de meeste
rouwenden ervaÍen.

Deze benadering impliceert ook dat de rouwende kan worden beïnvloed door
interventies van buitenaf. De rol die de bedrijfsarts daarin kan spelen, worclt in
de volgende paragraaf belicht.

'§7'orden beschrijft in zijn concept vier taken die noodzakelijk erwiize moeten wor-
den vervuld voor de rouw is voltooid. onvoltooide rouwtaken kunnen de ver-
dere groei en ontwikkeling hinderen. ook al volgen de taken niet noodzakelijk
een specifieke volgorde, toch is er een zekere volgorde gesuggereerd in de

232



omschri,vingen. Iemand kan bijvoorbeeld niet afrekenen met de emotionele
impact van een verlies als hij niet eerst het verlies onder ogen heeft gezien.

Eerste rouwtook: het oonvoorden von de reoliteit von het verlies
Als iemand sterft, zelfs als de dood werd verwacht, is er altijd een gevoel dat het
niet is gebeurd. Het smachtend verlangen, houdt verband met deze taak. Velen
die een verlies hebben geleden, betrappen zichzelf erop dat ze zoeken naar de
overledene, dat ze een glimp van mensen op de straat voor de overledene aan-
zien en moeten zích eraan herinneren dat de persoon dood is en niet meer terug-
keert. In het begin is men als het ware verdoofd, men leeft in een sfeer van
onwerkelijkheid. Het verlies dringt niet echt in zijn volle dimensie door. Het lijkt
om een nare droom Íe gaan, die weer overgaat. De hele situatie heeft iets onwer-
kelijks. "Het kan niet waar zi)n"; "lk kan het niet geloven"; "Dat is toch niet moge-
lijk": uitspraken die we voortdurend horen en die de ontkenning weergeven.

Het tegenovergestelde van de realiteit van het verlies aanvaarden, is ontkenning.
Sommigen weigeren te geloven dat de dood reëel is en lopen vast in hun rouw-
proces op deze eerste taak. Ontkenning kan zich voordoen in verschillende vor-
men. Iemand kan het feit van het verlies ontkennen en bijvoorbeeld alles in
gereedheid houden en doen alsof de ander elk moment kan terugkeren. Iemand
kan ook de betekenis van het verlies ontkennen, door bijvoorbeeld de betekenis
die de persoon had, of de zwaarte van het veilies te minimaliseren.

Tweede rouwtook: het ervoren von de piin von het verlies
De meeste mensen houden niet van pijn en proberen dan ook de piln te ontlo-
pen. Anderen in de omgeving van de rouwende, die zich ook niet comfortabel
voelen als verdriet wordt geuit, helpen om dit toe te dekken. Als de pijn echter
niet wordt gevoeld, komt deze vaak op een later moment terug in de vorm van
een of ander symptoom of afwiikend gedrag. Het is noodzakelijk door de pijn
van de rouw heen te gaart om de rouwarbeid te verrichten. Alles wat de persoon
toelaat zijn piin voortdurend te vermijden of te onderdrukken, verlengt het rouw-
proces. F,r zijn individuele verschillen in de intensiteit van de pijn en de manier
s/aarop die wordt ervaren, maar het is niet mogelijk iemand te verliezen waaraaÍr
men sterk was gehecht, zonder een zekere vorm van pijn te elvaren.

Moeilijke momenten die het verlies sterk in herinnering brengen zijn vaak: het ont-
vangen van bepaalde administratieve documenten, die het verlies delinitief maken
(rekeningen van het ziekenhuis, aÍhandeling van een verzekering), momenten
s/aarop men vroeger gezellig samen was (zondagavond, veriaardagen, feestdagen,
eindexamen van de kinderen, vader- en moederdag), het onverwachts in handen
krijgen van een herinnering (trouwring, een foto, een brief, ...). Het verlies kan bij
momenten biina op de achtergrond verdwijnen, ma r plots weer in alle hevigheid
op de voorgrond treden.

Pijn kan zich uiten in verschillende reacties zoals: protest, agressie, schuldgevoe-
lens. Protest en agressie komen bijna in elk rouwproces voor. Dit richt zich dan
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op de overledene, op God, op zichzelf en op anderen. De dokters en het zie-
kenhuis kunnen vaak object van deze agressie worden. Belangrijk is dat men pro-
test en agressie erkent als een normaal onderdeel van het rous/proces. In deze
zin moet het worden geuit en niet worden toegedekt of gesust. Agressieve gevoe-
lens kunnen ons als hulpverleners soms zodanig beangstigen dat wij de r"riting

ervan afremmen, vooral als ze tegen ons eigen systeem zijn gericht.
Ook gevoelens van scbulcl kunnen zeer veel pijn doen. Er ziin in een liefdesre-
latie altijd aspecten die door hun onvolmaaktheid aanleiding geven tot schuldge-
voelens achteraf. Zorgen als: 'Waarom hebben wij niet meer genoten van ons
samenzijn? §Taarom was ik soms zo kortaf: Had ik hem niet moeten dwingen op
te houden te roken? Waarom heb ik toch aangedrongen om daarheen te gaanl
'Waarom heb ik zolang gezwegen of gelogen over zijn toestandT Schuldgevoelens
kunnen te maken hebben met reële, maar ook met iffeële schuld. Ook al gaat

het om ongegronde, irreëel aandoende schuldgevoelens, toch is het nodig dat
deze kunnen worden geuit. Immers, in de vetwoording ervaren mensen reeds
een vorm van bevrijding. In plaats van 'Je mag zo niet denken", werkt het meer
bevrijdend als men uitlegt dat schuldgevoelens steeds in één of andere vorm
voorkomen in een rouwproces en dat dit een normaal gebeuren is, zonder dat er
daarmee van reële schuld sprake hoeft te zijn.

De ontkenning van deze tweede taak is: niet te voelen, zich afsluiten voor gevoe-
lens, alles wat aan de overledene of het verlorene herinnert vermijden, op eufo-
rische wiize reageren. Een van de doelstellingen van rouwbegeleiding is mensen
door deze tweede taak heen te helpen, zodat ze de pijn niet met zich mee moe-
ten dragen gedurende hun verdere leven. Indien de tweede taak niet adequaat
wordt doorgewerkt, kan later psychotherapie vereist zijn. Maar op dat later
moment is het vaak veel moeilijker om terug te keren en de pijn te doorleven die
men vroeger geprobeerd heeft te vermijden. Dat is vaak een veel complexere en
moeilijker ervaring dan ermee afrekenen op het moment van het verlies. Een bif-
komende complicatie kan ziin dat er op dat later moment een minder steunge-
vend sociaal systeem beschikbaar is dan op het moment van het sterven zelf.

Derde rouwtook: het zich opnieuw leren oonpossen oon de omgeving
Ook dit betekent verschillende zaken voor verschillende personen, afhankelijk
van wat hun relatie was met de overledene en de verschillende rollen die de
overledene in hun leven veryulde. Voor een weduwe bijvoorbeeld kan het gerui-
me tiid duren om zich ten volle te realiseren wat het betekent te leven zonder
haar echtgenoot. Dit realiseren begint vaak ongeveer drie maanden na de dood
en behelst leren alleen te leven, alleen de kinderen opvoeden, alleen de finan-
ciën behartigen. De overlevende realiseert zich meestal pas geleidelijk welke
functies de ovededene allemaal vervulde. Het komt er nu op aan nieuwe vaar-
digheden te leren en rollen over te nemen die vroeger door de overledene wer-
den opgenomen.
De derde taak is mislukt als iemand zich niet aanpast aan het vedies. Sommigen
werken zichzelf tegen door zich hulpeloos op te stellen, door de vaardigheden
niet te ontwikkelen die ze nodig hebben, of door zich terug te trekken uit de
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omgeving en de maatschappelijke verplichtingen niet onder ogen fe zien. Een

uiting hierwan is cle blijvende idealisering. Het is een belangriike opdracht voor

<le omgeving en de hulpverleners om hieraan de nodige aandacht te besteden.

Als het rouwproces normaal verloopt, neemt de idealisering geleidelijk af en

komt er een reëel beeld voor in de plaats. Verwerking betekent immers herstel

van een reëel beeld, met positieve en negatieve aspecten.

De leegte en eenzaamheid kan een moeilijk gevoel zi1n. De leegte wordt zeef Yef -

schillen<l ervaren. §7at verliezen ouders als ze hun enig kind, hun oudste zoon,

hun jongste kind verliezen? \iíat betekent het naar de plechtige communie toe te
gaan yafl cle leeftijdsgroep waartoe ook hun kind behoorde? Een vrouw kan bij

het ste1en van haar man een vriend, een Sexuele partner, boodschapper, bfood-
winner, tuinman, chauffeur, hersteller yan allerlei defecten, verliezen. Dit wordt
zeef weinig in al zijn aspecten beleefd, vers/oord of begrepen. De leegte en de

eenzaamheid komen levensgroot naar boven als de drukte van de eerste dagen

w.egvalt. Alle mensen gaan opnieuw op in hun leven en hun relaties. De nabe-

staande blijft met een lege plaats achtef . Maar zelfs als men op bezoek is, of
onder de mensen komt, blilft de leegte en de eenzaamheid schrijnend scheÍp

aanwezig. Elk knuffelen van partners bii elkaar, elke attentie roept voor de wedu-
we op wat zij nu en voortaan moet bliiven missen. Het kind van de andere roept

bij mensen die een kin<l vedoren hebben, hun gemis op en stelt hun leegte scher-

per in. Vennen doet het niet. Maar men leert ermee te leven. Leven met de leeg-

te, Ieven met het eenzaam-ztin, leven met het ruÏne-gevoel, met de kilte van het

gemis. Mensen beseffen niet v/at het betekent in de familiekring kinderen te zien

even oud als uw eigen kind dat is gehandicapt, of is gestorven

Vierde rouwtook: het opnieuw leren houden von het leven en von de mensen

Velen hebben moeite met deze vierde taak, omdat ze vtezen dat ze de nage-

dachtenis van hun overleden echtgenoot, vader of kind, oneer aandoen als ze

opnieuw investeren in andere relaties. Sommigen worden ook afgeschrikt bii dit
vooruitzicht, omdat ook deze nieuwe relaties kunnen afbreken en eindigen met

verlies. Niet voltooien van deze vierde taak kunnen we het beste beschrijven als

zich niet meer binden, niet meer houden van. Sommigen vinden het verlies zo

piinlijk dat ze zrch voornemen zich nooit meef te binden. Voor velen is deze vier-
de taak de moeilijkste om te vervullen. Ze lopen op dit punt in hun rous/ vast

en ze stellen veel later vast dat hun leven in zekere zin is gestopt op het moment

van het verlies.

Het rouwproces is voltooid ols de vier token ziin vervuld
Het is onmogelifk een precieze tijdsduur voof een rouwproces te omschriiven.

Men moet eerder achter<lochtig ziin v/anneer na het verlies van een nau.we rela-

tie, een rouwverwerking binnen het iaar voltooid zott ziifi. Meestal is twee iaar
niet te lang. Een criterium van verwerking is dat de persoon aan de overledene

kan denken zonder pijn, alhoewel iets van de piin van het verlies een leven lang

duurt. Reacties op het verlies kunnen terugkeren Iond ve4aardagen en andere

omstandigheden die speciale pijnlijke herinneringen oproepen aan de ovedede-
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ne of aan het vedies. Het eindresulÍaat van de verwerking is 'integratie' en niet
'vergeten'. Uit machteloosheid om met verdriet om te gaan, verlangt de omgeving
vaak dat rouwenden zouden vergeten. vergeten is geen troost, het is de ontken-
ning van het verdriet. Als men terugdenkt aan iemand waalvan men heeft gehou-
den en die is gestorven, of aan een verloren perspectief, roept dit steeds een
zeker gevoel van droefheid op, maar de droefheid heeft niet meer het ontwrich-
tend karakter die ze vroeger had. Iemand kan denken aan het verlies zonder de
fysieke verschijnselen, zoals intens huilen of een gevoel van verstikking in de
borst. Rouwarbeid is ook beëindigd als iemand opnieuw kan investeren in het
leven.

Een goecle afloop uan het rouwproces is moeilijk te definiëren. Het bevat ten min-
ste de drie volgende aspecten, die nauw met elkaar in verband staan:
1. opnieuw ervaren van gevoelens van welbevinden
2. een herwonnen capaciteit om af te rekenen met de problemen van elke

dag
3. minder in beslag worden genomen door het verdriet

11.4 Rol von de bedriifsorfs
De onueiligbeid en de moeilijke aanpassing uan de heer F. bebben in belangrijke
mate te maken m.et de onuoorbereide en ueinig inuoelende wijze waarop de orga-
niscttieuerandering is doorgeuoerd. Dit kan bet best worden uergeleken met een
geuelddadige d.ood utaarbij altijd complicaties bij cle uerwerking optreden. De
bedrijfsarts kan bem in een reeks korte gesprekken de kans geuen om uit te spre-
ken wat bem uooral bezigboudt, zoclat bij in zijn werksituatie opnieuu een geuoel
uan uertrouuen e?vaart. Hij kan ook met de directie bekijken boe het geuoel uan
onueiligbeid kan worden ueggenonrcn. Als kan worden besproken boe clit is
gecreëerd door d.e wijze uan inuoering uan de uerand,ering en niet door de uer-
andering op zicb, kan dit worden uoorkomen in de toekomst en kan bet geuoel
uan ueiligbeicl en uan uertrouwen berstellen.

Euentueel kan in oueileg met de buisarts worclen bekeken boe in d.eze omstanclig-
beclen sedering zoueel rtogelijk beperkt kan uorden; daatuoor in de plaats zou
een ondersteunencl gesprek de beer F. de leans geuen zijn geuoelens uan agressie
en uerclriet te uentileren in een ueilig klimaat.

De collega's uan meurouu M. gaan uit uótn cle uooronderstelling dat ze baar bel-
pen door bet ueilies niet n?eer ctan te raken. De bedrijfsarts laat haar in een kort
Sesprek uertellen ouer baar docbtertje en de emoties rlie bet steruen meebrengt. In
dclt Sesprek blijkt dat ze zicb scbuldig uoelt ouer baar ambiualentie ten aanzien
uan moederscb ap-blijuen uerken.

Niemand liet baar tot nu toe cle kans om dit uit te q)rekenl tnaar ieríereen zegt
dat ze zicb niet scbuldig moet uoelen. De bedrijfscttts maakt baar duielelijk clat
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scbuld.geuoelens normaal zijn in een dergeliike situatie en dat de enige manier
onx deze kwijt te raken, is ze uit te spreken. Dit betekent niet dat ze scbuldig is. In
bet gesprek uoelï ze zich erkend ctls een nxoeder Ddn een docbtertje, ook al beeft ze

het niet meer. De bedrijfsarts leert haar ook boe ze bet stilzuiigen uan baar colle-

ga's kan doorbreken en hoe ze awleren duidelijk kan maken d.at ze bierouer

wenst te spreken. Hij beueelt baar aan enkele collega's uaarmee ze een Soede
band beeft, dan te spreken en ben te uragen hetfeit uan baar ouerleden kind als

gespreksondenerp niet te ontlopen. Hij leen baar boe ze dit op een niet-bedrei-
gende manier kan bespreken door baar uaard.ering uit te spreken uoor lcun inten-
ties baar te sparen, en d.oor hen duidelijk te maken dat het enige dat uerlicbting
brengt, is af en toe te kunnen praten ouer haar kind, zodat bet geleideliik een

pla.ats krijgt in baar leuen. Ze beseft nu d,at de collega's eerder uit onmacht dan
uit gebrek aan aandacbt uoor baar het steruen uan baar kind. als gesprebsonder-

uerp uermijden. Het gebrek aan erkenning dat ze bierin e?voer, bad baar bet

geuoel gegeuen dat ze als persoon mind.er Seuenst was in deze uerksituatie'

11 .4.,l Aondochtspunten voor de bedriifsorts

Neem contact met iemand die met een moeilijk te vers/erken verlies wordt
geconfronteerd. Zeg niet: "Bel me maar als ie me nodig hebt", want iemand

die het zeer moeilijk heeft, is vaak niet in staat om zelf dit initiatief te ne-

men.
Geef de persoon ruimte en erkenning om te rouvr/en. Verdriet gaat Yaak ge-

paard met vreemde gevoelens en gedachten, dat iemand vaak onbewust

zoekt oaar toelating om hiermee bezig te zijn, om dit sociaal aanvaatdbaar

te maken. Zowel verbaal als door niet-beoordelend optreden, moet de rou-

wende voelen dat de uiting van verdriet niet alleen gepast is, maar ook es-

sentieel is voor de verwerking.
Ga na of de rouwende niet geïsoleerd raakt. Sociale ondersteuning is van

zeer groot belang gedurende het rouwproces. Het helpt iemand de pijn te
dragen en is noo<lzakelilke hulp bii de verwerking van de rouw en bij de

reïntegratie in het sociale leven. Onderzoek toont aan dat een van de meest

significante factoren, verantwoordeliik voor het falen van een adequate ver-

werking, het ontbreken van sociale ondersteuning is. Niets is meer thera-
peutisch in het rouwproces dan de aanwezigherd van iemand die niet be-

oordeelt en aanvaardend optreedt.
Zorg ervoor dat je het verlies bekijkt vanuit het unieke perspectief van de

rouwende. §rat je doet, moet zlifi a flgepast aarr deze persoon, aan dit ver-

lies, aan deze relatie. De problemen zijn niet voor iedereen dezelfde.
Houd voor ogen dat het niet mogelijk is om de piin weg te nemen. Etwaren

van de pifn van verlies is trouwens een noodzakelilke taak, die iemand moet

afwerken. Het is alleen mogelijk de ervaring relatief beter te maken, door te
luisteren en door het uiten van verdriet aan te moedigen.
Gebruik geen misplaatste bemoediging als troost, zoals dat iemand blij mag

zijn dat hij nog jong is, nog andere kinderen heeft,... . Deze uitspraken wor-
den vaak gedaan. Verzeker dat iemand verdrietig mag ziin, dat dit normaal

3.

6.
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o

7.
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is. Het is echter mogeliik, zonder de huidíge pijn te minimaliseren, te verze-
keren dat je hoopt dat eens de piin zal overgaan en dat je hoopt dat het le-
ven weer opnieuw de moeite waard zal worden. Dit is geen onrealistische
hoop waarmee de actuele intense ervaring van verdriet wordt ontkend of
ontkracht, maar eerder een realistische verwachting die steun en comfort
kan betekenen voor de rouwende.
Maak duidelijk voor de rouwende dat het rouwproces alle domeinen van
het leven kan beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld dat iemand vindt dat zijn
concentratie of geheugen niet zo scherp is als gewoonlijk en het kan aan te
bevelen ziin oÍt dit tiidelijk te compenseren door het bijhouden van notities
of een lijstje. Of iemand kan verontrust ziin omdat hij ongewoon gevoelig
reageert op bepaalde zakeo. Iemand hierover informeren, is niet nodeloos
verontrusten, maar voorbereiden op de onverwachte intensiteit en reikwiidte
van de ervaring. De persoon wordt voorbereid op het feit dat het veel lan-
ger kan duren dan verwacht, en dat het ritme vaak is 'tv/ee stappen vooruit,
een stap achteruit'. Verjaardagen en feestdagen zijn vaak moeilijke momen-
ten, waarop het verdriet weer in alle hevigheid kan opduiken.
Help de rouwende om goed op de gezondheid te letten. Een optimale licha-
melijke gezondheid is een vereiste om het rouwproces door te komen en
psychosomatische complicaties te vermijden. Speciale aandacht moet gaan
naar voldoende rust, regelmatige voeding en eventueel bijkomende vitami-
nes, zoals calcium, vitamine D en phosphor, die speciaal worden aangespro-
ken door de stress van de rouw.
Raad aan geen belangrijke veranderingen aarr Íe brengen in de leef- en ar-
beidssituatie in het eerste iaar van rouw. Iemand is in deze periode niet in
staat om alle consequenties van deze beslissingen voldoende te bekijken.
Ook al heelt hii het gevoel dat door verandering van werksituatie de belas-
tiog zal verminderen. Yaak leidt het verlies van een vertrouwde omgeving
en activiteit tot supplementaire stress. Het is beter te zoeken naar hoe een
zekere vorm van extra ondersteuning of van verlichting kan worden gevon-
den in de vertrouwde situatie.
Als het gaaÍ om een verlies in de werksituatie, bilvoorbeeld het sterven of
het vertrek van een collega waarmee een medewerker zeer verbonden was
of het verlies van een perspectief, probeeÍ dao na te gaan of en hoe de me-
dewerker hiermee in zijn thuissituatie terecht kan. Zoals het belangrijk is <lat
iemand in de arbeidssituatie wordt opgevangen, wanneer men een verlies
meemaakt in de familiekring, is her omgekeerde ook belangrijk.
Maak aan het management duidelijk dat het enige tijd duurt alvorens een
medewerker aan de vierde rouwtaak toekomt, namelijk opnieuw leren in-
vesteren in het leven en in opdrachten. Als belangrijke veranderingen wor-
den aangebracht in de werksituatie, die zeer moeilijk ziin voor de medewer-
kers, moet eerst voldoende tijd worden gegeven om de eerste drie rouwta-
ken af te werken, voordat een volledig nieuw engagement kan worden ver-
wacht. Men verwacht van een weduwe ook niet dat ze enkele dagen na de
dood van haar partner in staat is om een nieuw leven te beginnen met een
andere man, in een andere woning, in een andere straat.

10.
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72. Er ziin situaties van verborgen rou'i/ die zeer veel aandacht vragen en die in

de werksituatie zeer sterk kunnen doorwerken. Een voorbeeld hiervan is het

verlies van een kind door een miskfaam. Iemand is hiervoor niet maanden

afwezig zoals b1l een normale geboorte. Na enkele dagen wordt verwacht

dat de medes/efkster s/eer gewoon als voorheen presteert. §trat extfa onder-

steuning en de kans om het verdriet te ventileren, helpt mensen om zich

opnieus/ te engageren. Een ander voorbeeld is het verlies van een dierbaar

iemand door zelfcloding. De intense schuldgevoelens maken het gesprek

hierover nog moeiliiker dan bij andere verliessituaties.

13. Het helpt als men bij vervanging van een chef of een medewerker voor bei-

de partijen bespreekbaar maakt dat de aanpassing aan een nieuw persoon

voor mensen enige tijd kan duren, zeker als er een sterke band was met de

voorganger en deze plots in moeilijke omstandigheden is weggevallen.

Agressieve reacties, aanvankelijke weigefing om met een nieuwe persoon in

zee te gaafl, of op zijn minst een aftastend gedrag, ziin normale rouwreac-

ties in een dergelijke situatie. Het is gezond en het kan bevrijdend werken

als men dit kan expliciteren.

Vaak wordt gesteld <lat de tiid alle wonden heelt. Niets is minder waar. De tiid
geneest geen enkele wonde. De tijd is enkel helend in het rouwproces als de rou-

wen<le deze gebruikt om bezig te ziin met het verdriet, niet als hii ontkent, weg-

duwt of uitstelt. Zonder aan te sluiten bij de thesis van Engel kan hier de verge-

lijking worden getrokken met het genezen van een lysieke wond. Als de wond

wordt gereinigcl en verbonclen, zal ze met tijd en behandeling genezen. Als er

niet naar wordt gekeken, en men ze niet reinigt, helpt de tijd niet. Als verdriet

worclt opgekropt gedurende jaren, Ieidt dit niet tot verlichting van de piin.

Bedrijfsartsen die zich hiervan bewust zijn, kunnen met behulp van de boven-

staande aandachtspunten, een belangriike ro1 vervullen om de tijd constructief

a n te wenden voor de rouwende. Zij kunnen hierin ook managers adviseren

actieve steun te vragen voor betfokken medewerkers in het verlengde van de

sociale on<lersteuning vanuit de werksituatie. Een adequate benadering van

werknemers in het verwerken van rouw kan een effectieve kv/aliteitsverbetering

betekenen op het gebied van de sociaal-medische begeleiding.

I 1.5 Relofie orbeid en gezondheid

11.5.1 Von orbeid noor gezondheid

De casus van de heer F. illustreert dat rouwreacties kunnen optreden na ingrii-

pende veranderingsprocessen of verlieservaringen in het werk, die een gevoel

van onveiligheid met zich meebrengen. Niet alleen de veranderingen op zich,

ook de wljze waarop zij worden voorbereid en uitgevoerd spelen een ro1. De

bedrijfsarts kan de organisatie op deze facetten voorlichten en adviseren. Sociale

steun vanuit de werkomgeving kan een positieve invloed hebben op het beloop

van het rouwproces, ook als de verlieservaring buiten de werksituatie ligt. De
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bedrijfsarts en de werkomgeving moeten zich daarbij realiseren dat het volledig
doorwerken van het (ongecompliceerde) rouwproces een periode van twee jaar
kan beslaan.

11.5.2 Von gezondheid noor orbeid
In de eerste fase van het rouwproces kunnen de heftige emoties en het scherpe
verdriet, werken onmogelijk maken. Het doorwerken van het rouwproces kost
ook in de fasen daarna energie. Dit kan interfereren met een volledig functione-
ren. Indicatoren op grond waarvan een bedrijfsarts een rouwende kan adviseren
het werk te hervatten, zijn zeer moeilijk te geven. Algemeen kan worden gezegd
dat wanneer de eerste periode van aanpassing voorbij is, iemand opnieuw nach-
trust vindt en geleidelijk de kans vindt om ook aan andere zaken te denken dan
aan het vedies, het werk hervat kan worden. Hoe lang dit duurt, hangt van heel
veel omstandigheden af. Het kan al een week na het overlijden zijn; het kan ook
maanden duren.
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12 ALCOHOLPROBLEMEN
W'. uan den Brink en H. Roelofs

Somenvotting

'Y,eÍslavingr 1s een veel voorkornende probLrernatiék aowel in d.e alge-
.rnene als derverkende bevolking., Problemen rrtet'alecrhol spe,leR daar-
bij, zeker'in de beroepsbevolking, de belangrilkste rol. Dit hoofdsruk

, tieper$ ztn dan ook tot problematischalcóh+lgebrriik
r Hoewel yeel voorkomend, tdiikt slechts een gering Percentage v*rt de

probleemdflnkers in de eerste liií te warden herkend' Een vroege her-
kenning is van groot"belang omdat bii herkenning in een vroeg stadi-

. um een:,bepéikfaipter*e*tie à1 een goede, kano van slageq heeft. In dit
hoosdet$k r $íàrden, raiagllostièk; betooB en . begeleid:ng door de be-
,dnjísarts, vdri: de,werk&€mer me! alCoholprqltlemen bespóken. ook de
relatie die de bedrtifsarts kan onderhouden met de externe hulpverle-
ning (CAD) wordt besproken.

12.1 lnleiding

Uit epidemiologisch onderzoek komt 'verslaving' naar voren als de meest voor-
komende psychische stoornis. Uit een recente, grootschalige Amerikaanse studie
bliikt dat l4o/o van de bevolking ooit. in zijn leven verslaafd is geweest aan alco-
hol, terwijl nog eens 60/0 ooit problemen heeft gehad met het gebruik van illega-
le drugs (Robins en Regier, 1991).ln Nederland lijkt de situatie niet veel anders:

in 1990 voldeed l7o/o van de Nederlandse bevolking in Amsterdam Oost/Ztid-
Oost aan de life time diagnose alcoholafhankeliikheid en 4Vo aàn een life time
diagnose drugafhankelijkheid (Van Limbeek e.a., 1,994).

In dit hoofdstuk beperken we ons tot problematisch alcoholgebruik. Deze keuze
is ingegeven door de omvang van de verschillende vormen van verslaving en hun
relatie met problemen op het werk. Naar schatting ziin er in Nederland op elk
moment 250.000 alcoholverslaafden (Van den Brink, 7994), Íerwijl er op hetzelf-
de moment ongeveer 20.000 drugverslaafden (Driessen, t990) en 50.000 gokver-
slaafden zijn (Van den Brink e.a.,1995). H.etaanÍaltabakverslaafden is met 4 mil-
joen natuudijk nog veel groter, maar tot nu toe levert dit nog weinig problemen
op in de arbeidssituatie.
Begin negentiger jaren gebruikte 80 tot 85% van de Nededanders van 15 iaar en
ouder regelmatig alcoholhoudende dranken, gemiddeld ruim2,5 glas per dag' De
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1,00/o zwaarste drinkers nemen daarbij ongeveer de helft van de totale consump-
tie voor hun rekening (Garretsen en Knibbe, 1983). Mannen drinken ruim twee
keer zo veel ais vrou$/en en het alcoholgebruik bliikt zowel bij mannen als bij
vrouwen het hoogste te zijn io de leeftijdscategorie van 35 tot 55 jaar (en dus niet
bij de jongeren). Lager opgeleide mannen drinken meer dan hoger opgeleide
mannen en hoger opgeleide vrouwen drinken meer dan lager opgeleide vrou-
wen.
Er zl1n aanwijzingen dat het gebruik van twee glazen alcoholhoudende drank per
dag het aantal cadiovasculaire ziekten doet verminderen. Daartegenover staat
echter dat een iets hoger gebruik reeds aanleidinp; kan geven tot andere cadio-
vasculaire aandoeningen, gastro-intestinale klachten en psychische problemen.
Het is mede daarom dat het Britse ministerie van Volksgezondheid recentelijk
heeft gesteld dat de grens voor veilig drinken voor mannen ligt bij 21 glazen per
week en voor vrouwenbij 1,4 glazen per week (HMSO, 1992');hoeveelheden die
dicht bii het Nederlandse gemiddelde liggen.

Het overgrote deel van de mensen gebruikt alcohol op een verantwoorde wijze,
dat wil zeggen niet te veel en niet in situaties waarin alcohol een gevaar vormt
voor het functioneren van de persoon zelf of voor anderen. Toch zijn er in
Nederland naar schatting 600.000 mensen die gemiddeld meer dan acht glazen
alcoholhoudende drank per dag drinken, de helft van hen drinkt minstens 72 gla-
zen per dag (en blijft daar niet gezond bij). Het percentage probleemdrinkers, dar
wil zeggen mensen met een relatief hoge alcoholconsumptie en daaÍmee samen-
hangende lichamelijke, psychische en,/of sociale problemen, lilkt stabiel en werd
zowel in 1983 als in7994 geschat op 8 tot 10% van de bevolking vanT2iaar en
ouder (Garretsen en Knibbe, 1983;Yao Goor e.a., 7994).Yan de werknemers zou
'slechts' 3 tot 6o/o een alcoholprobleem hebben. In Rotterdam en in Limburg bleek
daarentegen r:uim 20o/o van alle werklozen tot deze categorie te behoren. Van de
werkloze mannen bleek dat zelfs bij één op de drie het geval te zijn. Lang niet
alle probleemdrinkers zijn echter verslaafd aan alcohol in de zin dat ze voldoen
aan de diagnose alcoholafhankelijkheid. Hoewel er geen landelilke cijfers bekend
zijn, wordt het aantal in Nededand dat voldoet aan deze diagnose geschat op
zo'n 250.000 (Van den Brink, 1994').

Uit buitenlands onderzoek bliikt dat het ziekteverzuim en het aantal bedrijfson-
gevallen onder mensen met alcoholproblemen ten minste twee keer zo hoog zou
ziln als bij mensen zonder alcoholproblemen. Bovendien zouden alcoholproble-
men gepaard gaan met een vermindering van het functioneren van de werkne-
mer en een verslechtering van de werksfeer (Derks en De Loor, 7982;
Grr-indemann, 1990). In het weinige onderzoek dat in Nederland is gedaan, blijkt
het percentage probleemdrinkers onder werknemers die zich hebben ziek
gemeld echter niet duidelilk af te wijken van dat in de algemene bevolking: ! tot
13% (Vrij-Standhardt e.a.,7987; Bronsema, 1991). Dit is wel hoger dan het hier-
boven vermelde gemiddelde rn de werkende bevolking. Hetzelfde geldt voor
werknemers die bij de GMD zijn aangemeld voor een arbeidsongeschikheidsbe-
oordeling (Vellinga, 199). Op basis van deze gegevens liikt her verantwoord om
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te stellen clat alcoholproblemen kunnen leiden tot een vermindering in het

beroepsmatig functioneren en een verhoogd ziekteverzuim. In het laatste geval

betekent dit meestal een nieuwe fase in de alcoholcarrière van de betrokkene. In
eerste instantie ontstaat meestal frequent kortdurend ziekteverzuim, terwijl lang-

durig ziekteverzuim een indicatie vormt voor langdurige of ernstige alcoholpro-
blemen.
Alcoholproblemen worden meestal pas laat of in het geheel niet door de omge-

ving of de huisarts opgemerkt en het duurt gemiddeld zeven tot acht laar voot-
dat mensen voof hun alcoholprobleem in behandeling komen. Volgens Brouwer
(1gg6) is ruim tweederde van de probleemdrinkers nog 'gev/oon' aan het weÍk.
Huisartsen bliiken slechts 70 tot 3Oo/o van de probleemdrinkers als zodaoig te her-

kennen (van Zutphen e.a., 7993'). In de sociaal-medische sector is het niet veel

beter. In een onderzoek naar de herkenning van alcoholproblemen bij ziektewet-

patiënten door verzekeringsgeneeskundigen, bleek slechts 150/o van de pro-

bleemdrinkers herkend te worden; het ging daatbii vooral om de ernstige geval-

len (Vrije-Stan<lhart e.a.,7987). Rij een recent onderzoek naar de herkenning van

alcoholproblemen bij nieus/e aanmeldingen voor een arbeidsongeschikheidsbe-

oordeling bleken verzekeringsgeneeskundigen 350/o van de probleemdrinkers te

herkennen. Ook hier ging het voornamelijk om ernstige tot zeef ernstiÉle geval-

len (Vellinga, 199]). Een verbetering van de herkenning dool huisartsen en

bedrijfsartsen is van groot belang, omdat bii vroegtiidige herkenning een beperk-
te interventie al een goede kans van slagen heeft (Freemantle e.a., 1,993; Bien
e.a.,7993).

In dit hoofctstuk worclt zowel de herkenning, de diagnostiek en het beloop van

alcoholproblemen als de begeleiding van een werknemeÍ met een alcoholpro-
bleem door de bedrijfsarts besproken.

12.2 Klinisch beeld

Een J4-jarige ad,nxinistrarieÍ nxedetDerker, de heer F., is in uerband met ziin zesde

ziekmelding binnen een jaar, nd. een gesprek hierouer met ziin cbef, ueruezen

naar cle bedrijfsarts.
Bij het eerste contact ualt het de bedriifsarts op ddt bii zeer nerueus is en oogcon -

tact uermijdt. Het gesprek uerloopt stroef en op de uraag naar de ad.rd uan de

klacbten bij de afgelopen ziekmelclingen worclt geen cluideliik beeld gegeuen. De

klacbten zijn ouer beï algemeen ua.ag en uariëren uan boofdpiin en braken tot

griep en ctueruermoeidbeicl. Dit laatste scbrijft d.e heer F. toe aótn de slaapstoornis-

sen clie bij regelmatig etvdart.
Er zijn geen belangrijke stressoren in d.e werksituatie; thuis is de relatie met zijn
urouu niet ideaal; hij geeÍt ueiniS opening bierouer te praten.
De uraag naa.r alcobolgebruik beantwoord.t de beer F. aanuankeliik in uage ter'
men. Hij geeft aan wel alcohol te gebruiken maar kan niet actngeuen boeueel ge-

mid,detci per d.ag of week. Lliteindelijk uordt genoteerd dat hii niet dagelijks

clrtnkt, uel een aantal malen per week 'een paar' bierties, en bii gelegenbeden
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wel uijf of zes of soms lneer. F. benoemt bet zelf als 'sociaal clrinken'. Het gesprek
wordt uerder afgerond als een.frequent-uerzuimcontact.

Een probleem bi1 de vroegtiidige herkenning en behandeling van alcoholproble-
men is dat het voor de betrokkene en zljn omgeving lang niet altijd duidelijk is
of er nog sprake is van sociaal drinken of dat dit langzamerhand is overgegaan
in overmatig drinken, alcoholmisbruik, probleemdrinken of zelfs alcoholafhan-
kelijkheid. De grenzen zijn niet altijd scherp en her sradium van de afhankelijk-
heid, de verslaving, wordt lang niet altijd bereikt.
De term 'sociaal drinken' is weinig zeggend en wordt nogal eens als een excuus
voor het overmatig gebruik van alcohol gebruikt. Bovendien suggereert deze
term dat niet drinken a-sociaal zou ztin. Een begrip dat iets bruikbaarder lijkt,
is 'matig drinken'. Iemand wordt geacht matig te drinken als hij niet meer dan
een paar keer per week hooguit twee tot drie glazen alcoholhoudende drank
drinkt en geen problemen heeft die samenhangen met het gebruik van alcohol.
De term 'probleemdrinken' is inhoudelijk sterk verwant met de categorie alco-
bolmisbruik volgens DSM-IV (APA, 1994). Her gaar daarbri om een parroon van
onaangepast alcoholgebrr-rik dat aanleiding geeft tot lichamelijke, psychische
enlof sociale risico's of problemen voor de betrokkene zelf of ziin omgeving
(zie schema 12.1).

Scbema 12.1: Diagnosïiscbe criterilt. uan alcobolmisbrttik uolgens DSM-IV

(Bron: APA (1994); Diagnostic and Stdtistical Manualfor Mental Disorders (DSÀl-lV)

Yan alcoholal'bankelijkbeid is volgens DSM-IV sprake als de betrokkene naast de
zojuist genoemde problemen tevens de controle over het gebruik van alcohol
heeft verloren of wanneer er ook sprake is van tolerantie of onthoudingsver-
schijnselen (zie schema 12.2).

A. Een potroon von onoongepost gebruik von olcohol dot leidt tot signiÍiconte be-
perkingen of lijden, zools in een periode von twoolf moonden bliikt uir ten min-
ste één von de volgende kenmerken:

I . Herhooldelilk niet nokomen von verplichtingen op het werk (verzuim, slecht
werk), op school (schorsing, verwiidering) oÍ thuis (verwoorlozing kinderen
of huishouden) ols gevolg von olcoholgebruik.

2. Herhooldeliik gebruik von olcohol in situoties woorin dot gevoorliik is oÍ
kon ziln (outoriiden oÍ bedienen von mochine onder invloed von olcohol).

3. Herhoolde olcoholgereloteerde problemen met politie of iustitie (verstoring
openbore orde).

4. Voortdurend gebruik von olcohol ondonks sociole of relotionele problemen
somenhongend met of verergerd door olcoholgebruik (ruzie met portner
over olcoholgebruik, vechtportiien).

De verschiinselen hebben nooit voldoon oon de criterio von olcoholoÍhonkeliik-
heid.

B.
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Scbema 12.2: Diagnostiscbe criteria uan alcoholaJhankelijkbeid uolgens DSM-IV

Een potroon von onoongepost gebruik von olcohol dot leidt tot signiÍiconte beper-
kingen of liiden, zools in een periode von fwoolf moonden blilkt uit ten minste drie
von de volgende kenmerken:

I . Tolerontie gedefinieerd ols de behoefte oon een toenemende hoeveelheid olco-
hol en/of een verminderd effect bii dezelfde hoeveelheid olcohol.

2. Onthouding gedefinieerd ols de oonwezigheid von een onthoudingssyndroom
en/of olcoholgebruik om onthoudingsverschiinselen te verlichten of te vermii-
den.

3. Alcohol wordt vook in grotere hoeveelheden of gedurende longere tiid gebruikt
don het plon wos.

4. Aonhoudende wens of mislukte pogingen om het olcoholgebruik te minderen of
te stoken.

5. Groot deel von de tiid goot verloren oon octiviteiten om oon olcohol te komen
het gebruik von olcohol oÍ oon het hersiel von de eÍfecten von het gebruik.

ó. Belongriike sociole of beroepsmoiige octiviteiten oÍ vriietiidsbesteding worden
opgegeven of verminderd door het gebruik von olcohol.

7. Doorgoon met drinken ondonks de wetenschop dot er een hordnekkig of terug-
kerend lichomeli;k, psychisch of sociool probleem is dot woorschiinliik veroor-
zookt oÍ verergerd wordt door het gebruik von olcohol.

(Bron: APA (1994); Diagnostic and Stdtistical Manual.for Mental Disorders (DSM-IV)

Het verlies van de controle over het alcoholgebruik (cle verslaving) komt onder
andere tot uitdrukking in het feit dat de verslaafde vaak (veel) meer drinkt dan
hii zich had voorgenomen, dat het hern niet lukt om het gebruik te stoppen of te
minderen en dat het hele denken en doen in grote mate bepaald wordt door
alcohol: alcoholgebruik wordt een doel op zichzelf . Van tolerantie is sprake wan-
neer de betrokkene steeds meer alcohol nodig heeft om hetzelfde effect te berei-
ken of wanneer dezelfde hoeveelheid steeds minder effect heeft. De aanwezig-
heid van onthoudingsverschiinselen vormen niet zelden het motief om 's morgens
vroeg al te drinken. Acute onthoudingsverschijnselen ontstaan meestal binnen
vier tot twaalf uur nadat voor het laatst alcohol is gebruikt en duren meestal niet
langer dan twee tot drie dagen. Het syndroom bestaat onder andere uit: tremo-
ren, misselijkheid, braken, angst, transpiratie, hypertensie, tachycardie, slape-
loosheid en soms (in minder dan 30/o van de gevallen) onthoudingsinsulten. Na
deze acute fase kan er nog maanden een chronisch onthoudingssyndroom
bestaan dat wordt gekenmerkt door verhoogde prikkelbaarheid, slapeloosheid,
angst enlof somberheid.

Enkele weken later wordt cle beer F. besproken in een bijeenkomst uan het Soci-
aal Mediscb Team. Hij heeft ínmiddels opnieuw een keer uerzuimd. De cbef geeft
aan dat bet uerzuim udak op donderd,ag plaatsuindt en da,t betrokkene op uoens-
dag zijn uoetbaltrainingsauond beeft. Daarnaast wordt duidelijk dat het functio-
neren uan betrokkene de laatste jaren geleitlelijle is uerminderd; zijn produktie
ligt nu beduidend onder bet gemiclclelde uan de afdeling. Op de uraag uan de be-
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drijfsarts of er nog anclere dingen met betrekking tot de heer F. op de afdeling
worden opgemerkt, geeft de cbef aan dat F. een sterk wisselencl humeur beeft,

soms is bij beel gezellig maar uaak is hij kribbig en ondangenaam. Ten slottu ualt
op dat bij ueel transpireert, ondanks zijn licbte werk en de doorgaans normale
temperaturen.
A,fgesproken wordt dat d,e beer F. opnieuu door de bedrffians zal worden ge-

zien.

Op het werk komen problemen met het gebruik van alcohol meestal tot uiting in
een hoog ziekteverzuim, een verminderde arbeidsproduktiviteit, onverklaarbare
bedrijfsongevallen en intercollegiale problemen enlof vechtpartiien. Bij een alco-
holafhankeliikheidssyndroom is er bovendien vaak sprake van een foetor alco-
holicus 's morgens of na de lunch, van tremoren of van overmatige vermoeidheid
of overmatig transpireren. Dat wil zeggen vermoeidheid en transpireren niet in
overeenstemming met de lichamelijke inspanning die het werk met zich mee-
brengt (zie schema 12.3).

Scbema 12.3: Alcobol en problemen op bet uerk

l. ziekteverzuim; eerst Írequeni kortdurend (moondogochtend), loter ook longdurend

2. orbeidsverzuim

3. verminderde orbeidsproduktiviteit
4. onverkloorbore bedrijfsongevollen (voorol 's morgens en no de lunch)

5. intercollegiole problemen en/of vechtporÍiien

ó. foetor olcoholicus (voorol 's morgens en no de lunch)

7. tremoren

8. overmotigevermoeidheid
9. overmotig tronspireren

Het ziekteverzuim is in het begin meestal frequent en kortdurend ('maandagoch-
tend-verzuim'; het kan - zoals uit de casus bli,kt - ook een ander patroon heb-
ben), maar kan bii ernstiger problemen ook bestaan uit langere aaneengesloten
perioden. Daarnaast is niet zelden sprake van een fors arbeidsverzuim. De ver-
minderde arbeidsproduktiviteit is meestal het gevolg van vermoeidheid, algeme-
ne malaise, concentratiestoornissen en eventueel bijkomende psychische stoor-
nissen (angst, depressie). Bedrijfsongevallen zrjn meestal het gevolg van een ver-
minderd reactievermogen, een verstoorde coördinatie of een verslechterde balans
op het moment dat de werknemer onder invloed is (Boogaard, 1986). Een bijko-
mende factor is de vaak verslechterde relatie met collega's, waardoor gemakke-
lijk situaties ontstaan die de veiligheid nadelig beïnvloeden. De verslechterde
relatie met collega's heeft niet alleen te maken met het verslechterde functione-
ren van de werknemer met alcoholproblemen (waardoor collega's het werk dat
blijft liggen, moeten doen), maar ook met het feit dat een alcoholist vaak snel
geïrriteerd, achterdochtig en soms ook agressief is. Collega's hebben vaak wel het
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vermoeden dat er iets met alcohol aan de hand is, maar durven het meestal niet
ter sprake te brengen.
Het is belangrijk om hier op te merken dat er niet zoiets bestaat als de alcoho-
list. De groep die voldoet aan de DSM-IV diagnose alcoholmisbruik of alcoholaf-
hankelijkheid verschilt niet alleen sterk in sociodemografische kenmerken (huwe-

lijkse staat, sociale positie), maar ook in het drinkgedrag (chronische drinkers
versus episodische drinkers; alleen drinken of drinken in gezelschap) en de pro-
blemen die daarmee samenhangen (alleen thuis of vooral op het werk; wel of
geen bijkomende psychische problemen). Sommige alcoholisten ztin in staat om

ook in een gevorderd stadium van hun verslaving aan het werk te blilven en bete-
kenisvolle relaties te onderhouden. Anderen hebben geen werk of betekenisvol-
le relaties op het moment dat ze beginnen te drinken of verliezen hun sociale
netwerk in de loop van cie verslaving. Sommige drinkers ziin zich reeds in een

vroeg stadium bewust van het problematische karakter van hun drinkgedrag,
anderen moeten eerst alles vediezen om zich te kunnen realiseren dat er kenne-
lijk een probleem is. Het ziln deze verschillen tussen alcoholisten die van groot
belang zijnvoor het op gang brengen van een effectiefbehandeiingstraject en de
juiste keuze van de interventie.

12.3 Etiologie en pothogenese

Ook verslaving wordt tegenwoordig meestal gezien als een biopsychosociale
aandoening die niet het gevolg is van één bepaalde oorzaak, maar waarbii ver-
schillende factoren en hun onderlinge samenhang verantwoordelijk ziin voor het
ontstaan en het voortduren van het pathologische gedrag (Van den Brink, in
druk; zie ook inleiding deel II).

Biologische [octoren
Het belang van biologische factoren bi1 het ontstaan van alcoholafhankelijkheid
blijkt onder andere uit de resultaten van familie-, tweeling- en adoptiestudies. Uit
familiestudies blijkt namelijk dat kinderen van verslaafde ouders ten minste vier
keer zoveel kans hebben om alcoholist te worden dan kinderen van niet-ver-
slaafde ouders. Uit tweeling- en adoptiestudies bliikt bovendien dat deze fami'
liaire belasting ten minste gedeeltelijk wordt bepaald door erfelijke factoren.
Volgens sommige auteurs komt dit verhoogde risico op jonge leeftijd al tot uit-
drukking in bepaalde temperamentskenmerken (geringe impulscontrole, biizon-
dere belangstelling voor spannende - niet zelden risicovolle - activiteiten) en de

aanwezigheid van hyperactiviteit en gedragsproblemen als kind. Volgens anderen
zo,.t de genetische kwetsbaarheid echter vooral tot uitdrukking komen in neuro-
fysiologische en biochemische verschillen. De genoemde verklaringen sluiten
elkaar overigens niet uit.

Psychologische [octoren
Het belang van psychologische factoren wordt duidelijk wanneer we kijken naar

de psychologische effecten van het gebruik van alcohol. Naast psychofarmacolo-
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gische effecten (angstreductie, euforie) heeft alcohol natuurlijk ook een symboli-
sche betekenis (erbij horen, stoer zijn). Via conditioneringsprocessen wordt het
gebruik van alcohol verbonden aan bepaalde stemmingstoestanden en omge-
vingskenmerken. Als de betrokkene in een dergelijke stemming of in een in zijn
historie aan alcohol verbonden omgeving terecht kornt, kan dit voldoende zijn
om (weer) te gaan drinken. De koppeling van alcohol en stemming komt onder
andere tot uitdrukking in de bevinding dat nogal wat verslaafden die in een alco-
holkliniek worden opgenomen, als kind het slachtoffer zijn geweest van ernstiÍle
affectieve verq,.aarlozing en lichamelijk en seksueel geweld. Bovendien bliiken
psychische stoornissen (angst, depressie) bij alcoholisten vaker voor te komen
dan bi1 niet-verslaafden. Een deel van deze stoornissen (vooral depressie) ont-
staa[ in het beloop van de verslaving en lijken eerder een complicatie dan een
oorzaak; stoppen met drinken doet deze stoornissen dan ook meestal snel ver-
dwijnen. Andere stoornissen (agorafobie en sociale fobie) gaan echter nogal eens
vooraf aan het ontstaan van de problemen met alcohol. Het (overmatige) gebruik
van alcohol wordt in die gevallen gezien als een vorm van zelf-medicatie; stop-
pen met drinken kan deze stoornissen doen verergeren en een aanleiding vor-
men voor terugval. Ten slotte komen ook persoonlijkheidsstoornissen vaker voor
bij verslaafden dan bij niet-verslaafden. Over de causale relatie is echter nog maar
weinig met zekerheid bekend.

scbema 12.4 Etiologie en païbogenese uan alcoholuerslauing

F.., fa.b$*h-l [r*o.h-_]Etiotosie: 
ltndiriir""t 

l] ríiÉ; 
I

\ ,,'
Polhogenese: 

@

F'"hd"gi*;l [S"-r.d I
] lndividueel I milieu 

I

\ ---ffiLI

Symploomniveou:

Beloop.

Sociole Íoctoren
Er zijn verschillende sociale factoren
verslavingsg edrag. De belangrijkste

die van belang zijn
is waarschiinlijk de

voor het ontstaan van
beschikbaarheid van
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alcohol in een bepaalde n-raatschappii en het gemiddelde consumpticniveau.
Daarnaast spelen ook maatschappelijk bepaalde verwachtingspatronen ten
aÀnzierl van de effecten van alcohol een belangrijke rol. In Nederland wordt
alcohol onder andere gezien als een middel om de stemming te verbeteren,
spanning te reduceren, remmingen vieg te nemen en sociale contacten te

bevorderen. Op grond van deze veronderstelde effecten van alcohol kunnen
ook bepaalde risicosituaties in het werk en bepaalde risicovolle beroepen wor-
den begrepen (Grtindemann, 1.990; zie schema 12.5). ln de inleiding is al
gewezen op de sterke samenhang tussen alcoholmisbruik en langdurige werk-
loosheid.

12.4 Beloop en behondelopties

Zoals gezegd, gaat het overgrote deel van de mensen op een verstandige, niet-
schadelijke, wijze om met het gebruik van alcohol. De meeste mensen zijn ken-
nelijk in staat om ook gedurende lange tijd 'gematigd' te drinken. Verslaving ont-
staat dan ook niet na het gebruik van een of twee alcoholhoudende consump-
ties. Er ziin bi1 het ontstaan van een alcoholverslaving vier fasen te onderschei-
den (Van Dijk, 1976; zie schema 12.6).

De eerste fase is de experimenteerfase: nieuwsgierigheid en het gevoel erbij te
willen horen, ziin meestal de reden om het eerste pilsie of het eerste glaasje wijn
te proberen. Soms wordt er na een of enkele keren al besloten het gebruik te
stoppen. Vaak komt dat omdat men er geen plezier aan heeft beleefd of omdat

Scbema 12.5: Risicosituaties en risicoberoepen (Grtinríemann, 1990)

l. beschikboorheid von olcohol op het werk:
horecopersoneel, werknemers omusements- en olcoholindustrie

veel sponning, slress of gevoor in het werk:
prod u kiiemedewerkers, dui kers

sociole druk om le drinken:
dienstplichtigen, zeelieden, siudenten

onlbreken von supervisie oÍ solistisch werk:
monogers, odvocoten, ortsen, lournolisten, verlegenwoordigers, vrochtwogen-
choufÍeurs

onregelmotige werktilden en ploegendienslen:
produktiemedewerkers, kroo ndri ivers

geen regelmotige sociole en seksuele relolies:
militoiren, zeelieden

zwoor, worm en/of stofÍig werk:
miinwerkers, hovenorbeiders

2.

3.

4.

5.

6.

7.

249



het gebruik werd gevolgd door onpíettige lichamelijke sensaties of door angst of
het verlies van controle. Meestal blijft men echter geregeld gebruiken en ontstaat de
tweede fase uan gei:ntegreerd gebruik. Er is sprake van een als prettig ervaren
gev/oonte, zonder lichamelijke, psychische of sociale problemen; een gewoonte clie
zonder al te veel moeite zou kunnen worden opgegeven. Er bestaat echter een kans
dat het drinken plotseling of geleidelijk toeneemt, waardoor een derde fase uan
excessief gebruik kan ontstaan. De dagelijkse bezigheden worden meer en meer
afgestemd op het kunnen drinken en er ontstaan problemen in het sociale en
beroepsmatige functioneren (alcoholmisbruik,/probleemdrinken). De vierde fase, de
uerslauingsfase, wordt gekenmerkt door een toenemend verlies van controle over
het gebruik, door tolerantie en door het optreden van onthoudlngsverschijnselen.
Het verslavingsgedrag is dan vaak los komen te staan van de eventuele onderlig-
gende oorzaken en het verslavingsgedrag houdt de verslaving in stand.

Scbema 12.6: Fasen in bet gebruik, misbruik en uerslauing (Van Dijk, 1976)

Fose I

Fose 2

Fose 3

Fose 4

Experimenteren
resultoot: stop of [ose 2

Geihtegreerd gebruik
resultoot: voortzetting geïntegreerd gebruik of fose 3

ExcessieÍ gebruik
resultoot: voortzetting excessief gebruik, fose 4, terug noor geïnte-
greerd gebruik of stop

Versloving
resultoot: chronische versloving, Íerug noor geïntegreerd gebruik of
stop

Het is overigens niet zo dat het zojuist beschreven proces altiid leidt tot een chro-
nisch alcoholafhankelijkheidssyndroom. Sommige probleemdrinkers ontwikkelen
nooit tolerantie of onthoudingsverschijnselen en recente onderzoekingen tonen aan
dat ongeveer de helft van de mensen met een alcoholafhankelijkheidssyndroom op
eigen kracht, dat wil zeggen zonder specialistische hulp, stoppen met het (overma-
tig) gebruik van alcohol. Voor de resterende groep probleemdrinkers en verslaaf-
den is het van groot belang dat er zo spoedig mogelijk wordt ingegrepen.

Het is essentieel dat bij interwenties rekening wordt gehouden met het
stadium van verandering tProchaska en Diclemente, 1982).
In het eerste stadium, het stadium van de uoorbescbouwing (precon-
templation). heeft de betrokkene wel klachten of ziin er problemen
met de omgeving, maar hii brengt ze niet in verband met het alcohol
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Scbem.a 12.7. Stadia uan uerandering (Prochaska en Diclemente, 1982)

Ontwenning
ols beslissingsproces

.v
'o^ /*rrÀ --rL,

u'b*g
Ontwenning

ols spirool noqr boven

Ontdekking en oplosring
"kwoliteit ron leven"'
vroogstuk

Brttn: Procbaska en DiClemente (1982) Transtbeoreïical tberapy: towarels a
more integratiue ru.od.el of change

gebruik. De betrokkene is dàarom niet geneigd zijn drinkgeclÍag.te ver-
anderen. In het stadium van de bewuslusord.ing (:contemplation) komt
de betrokkene erachteí dat de klachten of problemen kennelijk samen-

hangen met ziin drinkgedrag. Vervolgens kan een beter inzicht ont-
staan in de voor- en nadelen van het alcoholgebruik' In het volgende
stadium, dat van de besluituorming ldelerfirination), overweegt de be-

trokkene de verschillende mogelijkheden. Hij is toe aan het nemen van

een beslissing en de bctrokkene hegint verandering van ziin gedrag te

over\r,/egen. ln het stadium van de gedragsuerandering ( action) vcran-

dert de tetrokkene ziin drinkgedrag op eigen kracht of hii zoekt hulp
biy zijn omgeving, clc AA, cle huisarts ol de gespecialiseerdc hulpvcrle-
ning (CAD of alcoholkliniek). In het stadium van de consolitlulie
(maintenancc) worden de bereikte verenderingen geïntegrecrd in het

dagelijks leven van de l-rctrokkene. Dat laatste lukt echter lang nict al-

tijd. Stoppen op eigen kracht is lang niet altijd succesvol en ook de re-

sultaten'.ran benaÀcleling zijn niet altijd blijvend: tweederde valt hin-
nen een jaar na behandeling terug in alcoholmisbruik' De betrokkene
verkeert dan in het stadium van de terugual (reiapse) en moet het ver-

anderingsproces (cleels) opnieuw doorlopen. De meeste versiaafden lij-
ken dan ook meerdere interventies nociig te hebben voorciat ze defini-
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tief hersteld zijn; Helaas is van te yoren niet goed vast te stellen wie er
goed op welke interventie zal reageren; er zijn veel effectieve interven-
ties, maar er is geen enkele intervenlie die voor íedereen effectief is
(Lindström, I992; Hester en Miller. 1989). Vel lijkt het van belang om,
nadat hem de verschillende mogelijkheden zijn voorgelegd en bespro-
ken, aan ie sluiten bij de keuze van de cliënt. Een dergelijke proceclure
heeft als belangrijkste voordeel dat er in de onderhandeling tussen
cliënt en verwijzerlbehandelaar rekening kan worden gehouden met
het stadiurn yan verandering waarin de cliënt zich bevindt. Zo za! er
sprake zijn van een betere motivatie en grotere behandeltrouw; twee
Lrelangrijke voorspellers van een gunstig effed (Miller, 1gS9).

Het succes van de behandeling blijkt onder meer samen te hangen met de duur
en de ernst van de verslaving, de aanwezigheid van angst, depressie of antisoci-
aal gedrag, de sociale status van de cliënt, het hebben van een vaste partner en
- heel belangrijk - werk. Het is daarom van groot belang dat alcoholproblemen
op het werk zo snel mogelijk worden gesignaleerd, zodat een interventie gestart

Scbema 12.8: Het proces uan indicatiestelling (Miller, 1989)

I.

2.

3.

4.

Diognostiek:
- drinkgedrog, duurversloving, sociole beperkingen, psychopothologie
- stodium von verondering en molivotie

Onderhondeling:
- voststellen behondeldoel in overleg met cliënt
- behondeldoelen:

gericht op verondering olcoholgebruik (obstinentie, regulering)
gericht op verondering gebruik von ondere psychotrope stoffàn
gericht op verondering op ondere levensterreinen

Keuze intervenlieniveou:
- geen interventie (geen olcoholprobleem, geen motivotie)
- minimole intervenlie
- zelfhulpgroep
- ombulonteverslovingszorg
- klinischeverslovingszorg

Keuze inlerventietype:
- gericht op olcoholgebruik (minimole intervenlie, ontobus, zelfcontrole]
- brede interventie (M, voordigheidstroining, relotietheropie, eicetero)

5. Nozorg:
- informotie, nozorggroep, zelfhulpgroep (AA), individuele nozorg
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kan worden vanuit een situatie dat de cliënt nog werk heeft. Nadat in een

gesprek met de cliënt is vastgesteld in welk stadium van verandering hi1 zich

bevindt, moet achtereenvolgens het probleem in kaart worden gebracht, een

behandeldoel worden gekozen, en het interventieniveau en het type interventie
worden bepaald (Miller, 1989).

Bij het kiezen van bebandeldoelen wordt meestal een onderscheid gemaakt in
activiteiten gericht op een verandering in het alcoholgebruik (abstinentie of regu-

Iering), activiteiten gericht op verandeÍing in het gebruik van andere psychotro-
pe stoffen (benzctdiazepines, cannabis) of gokken en activiteiten gericht op ver-
andering op andere levensterreinen (relatie, psychische klachten, financiën).
Voordat een behandeling wordt voorgesteld, moet eefst een beslissing worden
genomen over het meest SeSChikte interuentieniueau: geen interventie, minima-
le interventie, zelfhulpgfoep, ambulante behandeling bij een CAD, intensieve

deelti,dbehandeling of een klinische opname in een verslavingskliniek. Het is

claarbij van belang altiid de minst intensieve interventie te kiezen waarvan - op

basis van voorgeschiedenis, ernst van de verslaving en bijkomende problematiek
- nog effect mag worden verwacht. Bij de keuze van het interuentietlpe wordÍ
meestal onderscheid gemaakt tussen interventies die zich uitsluitend richten op

het drinkgeclrag (minimale interventie, antabus, zelf,controle-training) en inter-
venties met een breder karakter (zelfhulpgroep, relapse preventie, relatietherapie,

vaardigheidstraining, inzichtgevende therapie). Onafhankeliik van het doel en de

aard yan de interventie moet een goede nctzorg ziin geregeld in de vorm van

schriftelijke informatie, bezoek aan een nazorggrocp, verwiizing naar een zelf-

hulpgroep of een laag-frequent individueel hulpverleningscontact. De bedriffsarts

kan een belangrijke rol spelen in vrijwel elk stadium van het zojuist beschreven
proces van signalering, diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en natuurliik
ook de flazorg (zie paragraaf 12.5).

Over het beloop en de prognose van alcoholproblemen is op het niveau van het

individu helaas maar s/einig met zekerheid te zeggen. In het algemeen is het ech-

ter zo dat een lange verslavingsduur, bijkomende psychiatrische stoornissen en

het ontbreken van een sociaal netwerk of een zinvolle dagbesteding, een nega-

tieve invloed hebben op het effect van een behandeling en op het beloop en de

uitkomst van de stoornis. lFlet z^l dan ook niet verbazen dat de prognose van (de

negatieve selectie van) verslaafden die in behandeling komen zeker niet gunstig

is (schippers en De vries, 1994). tn een onderzoek waarbij behandelde alcoho-
listen geduren<le een periode van tien jaar werden gevolgd, bleek biivoorbeeld
dat slechts 1.20/o gedurende de gehele periode volledig abstinent was geweest, dat

25o/o mrn of meer voortdurend alcoholproblemen had gehad en dat de resteren-

de 630/o zich voortdurend tussen abstinentie en verslaving bewoog, afgewisseld

met kortere of langere periodes van gematigd drinken (Taylor e a., L985'). Op de

lange <luur worclt ongeveer eenderde abstinent, bliift eenderde doordrinken en

sterft eenclerde vroegtijdig aao de gevolgen van het alcoholgebruik (Saunders,

1987). De levensverwachting van een alcoholist is ongeveer 15 iaar korter dan die

van cle gemid<lelde Nededander. De meest voorkomende lichamelijke complica-
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ties zijn ziekten van het maagdarmkanaal (gastritis, pancreatitis, hepatiris, lever-
cirrose, oesophagusvarices, oesophaguscarcinoom), cardiovasculaire stoornissen
(hypertensie, cardiomyopathie) en neurologische aandoeningen (onthoudingsin-
sult, polyneuropathie, cerebellaire atrofie, §í'ernicke-Korsakoff syndroom, CVA.
De meest voorkomende doodsoorzaken zljn cardiovasculaire aandoeningen,
tumoren, ongevallen en suïcide.

12.5 Rol von de bedriifsorts

12.5.1 Signolering
In bet tweede gesprek meï d,e bedrijfsarts wordt F. nogmaals gecon"fronteerd met
de.frequentie uan de ziekmelclingen en bet feit dat meerclere uan deze ziekmel-
clingen op donclerelag plaatsuinden. F. S"eft bieruoor aanuankelijk geen cluidelij-
ke uerklaring. Bij dooruragen beuestigt F. dat bij op woensdagauond zijn weke-
lijlese trainingsauond heeft uan de uoetbaluereniging. Na de training uordt er ste-
uig gedronken en is bij meerdere malen niet in staat getDeest de uolgende dag op
bet werk te uerscbijnen. IIij melclt zicb dan ziek.

Dit geeft cle bedrijfsarts een adngrijpingspunt om een aantal andere zaken aan
cle orde te stellen en wel: boe denkt F.'s ecbtgenote bierouer en beeft bij beboefte
om soms ook 's morgens te drinken.
F. bliikt nu n1,eer dan in bet eerste gesprek bereid ouer zijn priué-situatie te pra-
ten. Hij geeft aan dat zijn huwelijk niet echt goed is en hij en zijn urouu enkele
maanden gescheiden hebben geleefd, nu ongeueer twee jaar geleden.
Hij beeft toen beterscbap beloofd met betrekking tot zijn drankgebruik en sincls-
dien zijn ze u)eer bij elkaar.
's Morgens clrinkt bij niet, maar bii tbuiskomst na bet werlQ en uooral in de week-
ends gaar er beel u(tt bier cloorheen. Twee à drie kratten bier per week is geen
uitzondering. Andere dranken gebruikt hij niet. Hij drinkt reecls sinds zijn acbt-
tiende en bet uerbruik is langzaam opgelopen.
Volgens eigen zeggen gebruikt hij minstens tien alcoboliscbe consumpties per
dag

In de arbeidssituatie zalhet herkennen van een alcoholprobleem bij een medewer-
ker vaak in eerste instantie plaatsvinden door een collega of een direct leidingge-
vende. In de praktijk gebeurt dat echter vaak pas in een laat stadium. In veel geval-
len blilkt dat de omgeving zeer lang toestaat dat iemand meer dan gemid<leld drinkt.
Het wordt als stoer gezien en er moet 'niet moeilijk' gedaan worden.
Daarmee ontstaat een taboesfeer. Er wordt niet over gesproken, de collega's van-

ï:.n., 
werk op en laten in ernstige siruaties berrokkene uiteindeliik aan ziinlot

In voorlichting over alcohol kan de bedriffsarts het manaÉlement en het werksys-
teem in bredere zin gevoelig maken voor signalen. In paragraaf 1.2.2 werclen de
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meest voorkomende uitingsvofmen van ovefmatig alcoholgebruik genoemd: een

alcoholfoetor op het werk, tremoren en overmatig transpireren; frequent kortdu-
rend ziekteverzuim, verminderde produktiviÍeit en het regelmatig voorkomen van

conflicten of bedrijfsongevallen. Bij de combinatie van een aantal van deze fac-

tofen moet cle chef van een werknemer aleft zlin op problematisch alcoholge-

bruik.
Het is belangrijk om in een vfoeg stadium op de werkvloef alcoholgebruik of het

vermoeden daarvan bespreekbaar te maken. De individuele werknemer kan dan

op ziitt alcoholgebruik worden aangespÍoken. Het beste is wanneer dit wordt
gekoppeld aan een gesprek oYer zijn functioneren.

Als een medes/erker naal de bedrijfsarts is verwezen op grond van het vermoe-

den van overmatig alcoholgebruik kan het zinvol ziifl orn, voor de pfobleemon-
derkenning bij de cliënt, voor te stellen een laboratorium test te laten verrichten.
De patiënt kan met eventuele vefhoogde waarden vvorden Seconfronteerd en er

kan een relatie worden gelegd met het verhoogd alcoholgebruik (Geerlings,

1994). De bedrijfsarts kan zijn cliënt niet dwingen (of afdwingen) een bloedon-
derzoek te ondergaan maar het kan, als het past in het stadium waarin de cliënt
ztt (zie 72.4),bridragen aan de probleemonderkenning.
Recent alcoholgebruik kan worden nagegaan met een ademtest of met bloed- en

urine-onderzoek. Veelal woÍdt als laboratoriumtest het Gamma GT (gamma-glu-

tamyl-transferase) in bloed bepaald. Een verhoging van deze waafde, in combi-
natie met een verhoogd MCV (mean corpusculair volume) kan wijzen op over-

matig alcoholgebruik.
Bij gemi<ldeld 600/0 van de alcoholisten is de Gamma GT verhoogd, doch deze

test is niet specifiek. Ook bij leverziekten , zonder overmatig alcoholgebruik, kan

deze waarde verhoogd ziin.
Anclere te meten leverfuncties zijn de SGOT en SGPT (of ALÀT en ÀSAT). Ook
hier geldt dat deze waarden verhoogd ziinbij alcoholische hepatitis, maar ook bii
verschillende andere leverziekten.
Bij alcohoiverslaafden ziet men nogal eens een verhoging van de HDL choleste-

rol, met name van de apolipoproteïne (de A2).
verhoging van de HDL cholesterol in combinatie met een verhoogde Gamma GT

zou bii 750/ovan de gevallen wijzen op overmatig alcoholgebruik.

F. bee.ft geen bezua.ar tegen een uoorgesteld bloedonderzoek om de functie uan

cle leuer te testen. De uitslag uan bet labordtorium laat een .fors gestoorde le-

uerfunctie zien.
Bij een dercle gesprek met de beclrijfsarts is dit uoor F. uolcloende reden om zicb
bii bet cAD oncler behandeling te laten stellen. Er wordt met bem a.fgesproken

d.at de bedrijfsarts de cocirdinatie uan de begeleicling zdl uerrichtten en de con-

tacten zouel met hem als bet CAD zal onderboud.en.

Ziin uerkgeuer zal bij start uan d,e bebandeling uorden ingelicbt. Alleen wan-
neer F. niet langer wil meeu-terken of zijn functioneren in bet geclrang komt, zal
zijn d.irecte cbef een gesprek met bem hebben. F. kan nor?naal aan bet uerk blii-
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uen. Zijn functie hoeft naar inzicbt uan cle betrokkenen niet te worclen aange-
pa.st.
De afspraak is uerd.er dat bij onttrekken aan bebandeling bij bet CAD er zeker op
zijn functioneren zal worclen gelet en als dat te uensen ouer laat ontslag bet ge-
uolg kan zijn. F. gaat met deze afspraken accoord.

Na een balfiaar worclt bij uit polikliniscbe bebandeling bij bet CAD ontslagen en
beeft er tussentijd,s geen nieuwe ziekmelding plaats geuonelen. Het .functioneren
is op dat moment goed.
Er wordt afgesproken dat F. elke drie maanden een gesprek zal hebben met de
bedrijfsarts en bij problemen met alcobolgebruik clirect met de arbodienst contact
opneemt. Zijn cbef zal bem zo goed mogelijk begeleiden.

1 2.5.2 Cose-monogement
Zoals hiervoor al aangegeven, is de werksituatie een goede ingang voor tildige
herkenning en voor motivatie tot gedragsverandering of zonodig behandeling.
Mogeliik verlies vao baan of functie speelt daarbij een niet onbelangrilke rol.
Dit betekent dat hier een belangrijke rol is weggelegd voor de werkgever en voor
arbodienst, waarbij vooraf afspraken moeten worden gemaakt over de rol die
beide partijen spelen.

Scbema 12.9: Model uoor samenuerking (De Riddef 1986)

o
o
r
I

i
c

h

t
i
n

o

Personeelszoken Alcohol-
hulpverlening

hulover-
. 1.n"..

Bron: De Riclder (1986); Beleidsrnatipie aanpak uan alcobolproblemen. Model uoor Samenuerking
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'\X/anneer de bedrijfsarts concludeert dat behandeling noodzakelilk is, vindt ver-
wiizing plaats naar de meest adequate vorm van hulpverlening. Dit kan ziin de
arbodienst zelf, het CAD of de AA zelfhulpgroep.

Een uitnodiging om op het spreekuur van de bedriifsarts te komen of een enkel
telefoontje waarin de bedrijfsarts zijn zorg uit, kan de probleemdrinker over de

drempel helpen om zich te laten behandelen.
Uit onderzoek bliikt datbij 820/o van de patiënten een verwijzing totstandkomt als

de bedrijfsarts een afspraak voor de cliënt maakt, in vergeliiking meÍ 37o/o wan-
neer die verantwoordelijkheid wordt overgelaten aan de cliënt zelf.

Minimole interventie
Een minimale interventie moet, om effectief te ziin, ten minste de volgende ele-
menten bevatten (Geeriings, 1994):

- feedback van de schade
- het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid
- een duidelijk advies hoe te veranderen
- een lijst met aiternatieven om te stoppen
- het overbrengen van empathie
- het versterken van de competentie, met name door het vergroten van de

zelfwerkzaamheid

Laboratoriumwaarden zijn objectieve gegevens die kunnen worden gebruikt om
een cliënt te confronteren met lichamelijke schade ten gevolge van overmatig
alcoholgebruik. Gestoorde laboratoriumwaarden, die wijzen op alcoholische
hepatitis, en daarnaast het bekend zijn met een verminderd functioneren in het
werk van een cliënt, kunnen de bedriifsarts een belangriik handvat geven om de

eigen verantwoordelijkheid van cliënt bij het totstandkomen van gedragsveran-
dering te benadrukken.
Bij een minimale inteÍventie hoort ook een advies 'hoe te veranderen'. Het is

belangrilk dat de bedrijfsarts de probleemdrinker op de hoogte stelt van de ver-
schillende behandelmogelijkheden. Hierbij hoort ook de verantwoordeliikheid
van de probleemdrinker zelf om in samenspraak met ziin bedrijfsarts een keuze
te maken welke behandeling bij hem het beste past.

Als bedrijfsarts, maar ook als extern behandelaar, moet men er begrip voor heb-
ben dat het stoppen van drankgebruik problemen met zich zal meebrengen. Het
is vooral dit begrip dat de band tussen behandelaar en behandelde zal verster-
ken. Met eventuele terugval zal altíjd rekening moeten worden gehouden, ook in
de afspraken die de bedrijfsarts maakt met de werkgever.

Een ander punt is dat de cliënt vooral het gevoel moet worden gegeven dat hij-
zelf iets moet doen. Dit kan zijn door het bijhouden van een dagboek, door col-
lega's op het werk in vertrouwen te nemen of door inzicht te krijgen op de sti-
muli die hebben geleid tot het overmatig drankgebruik. Door de gesprekken die
de bedrijfsarts heeft met de cliënt wordt het duideliik of hij voldoende doet om
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.vàn zijn probleem af te komen. Ook als de bedrilfsarts niet de behandelaar is, zal
een regelmatiÉl contact noodzakelijk zijn.

Het is belangrijk dat de bedrijfsarts, ook als de probleemdrinker nog nier is gemo-
tiveerd tot behandeling, contact probeert te houden door bilvoorbeeld een ver-
volgafspraak te maken voor het spreekuur. Onderzoek heeft aangetoond dat
minimale interventies gedragsverandering al in gang kunnen zetten. In een aan-
tal gevallen zal dit betekenen dat van verdere behandeling kan worden afgezren.
In andere gevallen kan het een eerste stap van een uitgebreidere behandeling
betekenen.

12.5.3 Voorlichting en ondersteuning von het werksysteem

Problematisch alcoholgebruik heeft invloed op het individu: onder andere op de
gezondheid, de sociale contacten en de financiële situatie. Daarnaast heeft het
ook vaak ingrijpende consequenties voor de directe omgeving. Voor de collega's
manifesteren de problemen zich in het dysfunctioneren in de arbeidssituatie. Alle
factoren die hierboven als 'signalen' werden aangegeven, kunnen ook worden
gezien als belastende factoren voor de collega's: een verslechtering van het werk-
klimaat, toename van het ziekteverzuim, bedrijfsongevallen en afname van de
arbeidsprestatie onder andere door intern arbeidsverzuim.
Omdat het probleem vaak een lange voorgeschiedenis heeft, zien we dat als het
probleem eenmaal wordt gesignaleerd en oplossingen moeten worden gezocht,
het krediet voor de collega met een alcoholprobleem vrijwel nihil is. Juist in deze
fase waarbij de cliënt gemotiveerd moet blijven voor een behandeling, heeft hii
veel steun en begrip nodig. De bedrijfsarts heeft in dergelijke situaties, naast een
begeleidende rol naar de cliënt toe, ook een begeleidende, coachende en moti-
verende rol naar het werksysteem.

Daarnaast speelt de arbodienst een belangrifke rol bij preventie van alcoholpro-
blemen op het werk. Het beïnvloeden van risicovolle arbeidsomstandigheden
(zie schema 72.5) is daarvan een belangrijk onderdeel. Het geven van groeps-
voodichting is eveneens essentieel. Ten slotte past het adviseren over de beschik-
baarheid van alcohol in het bedrijf binnen de preventie.

Het gebruik van folders, posters en artikelen in het personeelsblad kunnen dit
preventiebeleid ondersteunen. (folder- en postermàteriaal is onder andere te ver-
krijgen bij de NEVIV re Urrechr of bij Alcon te Soest.)

12.6 Relotie orbeid en gezondheid

12.6..l Von orbeid noor gezondheid
Maatschappelijke risicofactoren, risicofactoren van het w'erk en risicovolle beroe-
pen werden genoemd in paragraaf 12.3 en schema 12.5. Preventieve activiteiten,
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gericht op het voorkomen van overmatig alcoholgebruik, zullen zich vooral op
deze factoren en situaties richten.
Een bedrijfsalcoholbeleid onderschreven door zowel de afdeling personeelszaken
als de arbodienst is voof een succesvolle preventie een voorwaarde. Het bedrijf
zal geld en tijd moeten vrijmaken om het personeel voor te lichten over de geva-

ren van overmatig alcoholgebruik en het beleid hiervoor binnen het bedrijf.

Als zich (desondanks) gevallen van alcoholproblematiek voordoen, kan het heb-

ben van werk een belangriike stimulans ziin om zich te laten behandelen en ook
de behandeling af te maken. Het is dan ook belangrijk dat de cliënt zo veel
mogelijk aan het werk blijft. Vooral het niveau van activiteit, de structuur in het
leven en de sociale contacten, ook sociale controle, blijven daardoor intact.

De eisen van het werk, de plaats van tewerkstelling en de mogelijkheid van poli-
klinische behandeling zijn daarblj belangrijke factoren. De bedrijfsarts speelt een

belangrijke rol bij de bewaking van het evenwicht belasting-belastbaarheid.

12.6.2 Von gezondheid noor orbeid

Het merendeel van de werknemers met een alcoholprobleem kan gedurende de

behandeling normaal het werk blifven verrichten.
Voor therapie met behulp van gesprekken met de bedriifsarts of bezoek aan het

CAD moet tijd worden ingeruimd. De werknemer moet Yàn ziin directe chef de

mogelijkheid krijgen deze therapie te volgen. In sommige gevallen kan het zin-
vol of noodzakelijk ziln tildelijk het eigen werk niet te verrichten, maaÍ aangepast
werk te krijgen. Bijvoorbeeld, de chauffeur die in verband met ontwenningsver-
schijnselen wordt behandeld met Librium kan enige tijd niet meer achter het stuur
plaatsnemen maar wel elders in de onderneming werk verrichten'

Voor de werknemers die tijdens hun behandeling het werk moeten staken bij-
voorbeeld in verband met een klinische opname, is van groot belang dat na ont-
slag uit de kliniek reïntegratie in het werkproces plaatsvindt. Een goede begelei-
ding is daarbij noodzakelijk.
Tijdens behandeling betekent dit dat de bedrijfsarts regelmatig contact met de

cliënt moet onderhouden. De afdeling personeelsdienst moet over de voortgang
in het behandelingsproces op de hoogte worden gehouden, met medeq/eten van
de cliënt. Na ontslag uit de kliniek of op het moment dat de werknemer het werk
kan hervatten, moeten tussen hem, de afdeling personeelszaken en de arbodienst
duidelijke en concrete afspraken over het reïntegratietraiect worden gemaakt.

Een belangrijk aspect is dat de bedrijfsarts als contactpersoon blijft fungeren tus-
sen behandelaar en werkgever, want ook na behandeling van de probleemdrin-
ker verdient het sterke aanbeveling dat zowel de bedrijfsarts als de behandelaar
follow-up plegen. Daarbrj zal lnet bedrijf erop moeten worden voorbereid dat

zeker een- of tweemaal een terugval van de cliënt kan worden verwacht.

Verscheidene factoren kunnen de terugkeer in het arbeidsproces, maar ook terug-
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val in de. oude drínkgeqíoenlej bejnvloedeo. In neg,atieve zrlr kan dt zijh een nlet'
onde,rkendg gezqndheidsschade, waardoor toch splake is vrn een (gedeehelilke)
arbeidsongesehikthe.id, vqqtoor'de.len op her qrerk onder ccrllega,s en een vrerk.
orngeving w-aar drank S.eorakkeliJk is te kr.ijgen (bijvoorbeeld de horera). Een
posftieve invlsed heeft het aanwezig ziinvan een goed reihtegratlëprogïarninr\
het voeren van duidelifke richtlifnen met behulp van het bedrijfsalcoholprogram-
lna eÍr laagdrempelige bege-leiding door ds of het bedriifsmaarsehap
peliik werk.

Reïntegfatic na behandellng vanwege alc-.oholproblernatiek is eerr cpmplex
geheel. Het is een kwestie wn maatwerk, multidisctplinaire aanpak en overleg
tussen de v.erschillende actoren, mede gestalte gegeven door het bedrijfsalcohol-
beleid.
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ADDEN DUM : SAMENWERKINGSRELATIE
TUSSEN CAD EN BEDRIJF

Sinds 1984 besteedt een aantal grote Nederlandse bedrijven en hun arbodiensten

aaodacht aan 'Alcohol en §7erk'. Dit heeft geleid tot het opzetten van 'bedrijfsal-

coholprogramma's' binnen deze ondernemingen.
ln deze programma's speelt de begeleiding zowel door de eigen arbodienst als

door externe instanties (onder andere het CAD) een grote rol.

De arbodiensten komen na enige tiid tot de ontdekking dat het slagen van een

dergelilk programma sterk afhangt van de contacten die kunnen worden onder-

houden met de exteÍne hulpverleners.

Een samenwerkingsverband sinds 1987 tussen de Nederlandse Vereniging van

Instellingen voor Verslavingszorg (NEVIV) en het Bedrijvenplatform Alcohol en

§(uerk (BAV) heeft in 1994 geleid tot een beschreven procedure over de samenwef-

kingsrelatie tussen CAD en bedrijf betreffende hulpverlening aan werknemers.

Uitgangspunt van het bedriif moet altijd het dysfunctioneren van de werknemer

zijn. Heeft dit dysfunctioneren te maken met alcoholgebruik en kan het bedrijf
zelf onvoldoencle hulp bieden, dan kan worden verwezen naar het CAD.

De verwijzing kan op verschillende manieren ontstaan:

1. De werknemer melclt zich op advies van het bedriif zonder dat een be-

drijfsfunctionaris (afdeling personeelszaken ol bedrijfsarts) contact op-

neemt. Rapportage vanuit het CAD is dan niet mogelijk'
2. De werknemer wordt aangemeld door een bedrijfsfunctionaris. Rapportage

aan het bedrilf is dan niet zonder meer mogeliik. Het bedrijf zal moeten

melden welke procedures rondom deze verwiizing ef ziin om in aanmer-

king te komen voor rapportage, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een be-

drijfsalcoholprogramma.
3. De werknemet u)ordt uenlezen door het bedriif. Rapportage is mogeliik in-

dien aan de procedures met betrekking tot verwiizing is voldaan. Het be-

Iangrijkste element daarin is de verwijsbrief. Deze moet voor gezien door

de werknemer mede-ondertekend ziin.
De verwijsbrief moet een aantal basisgegevens bevatten, zoals: wie na-

mens het bedriif optreedt als tussenpersoon, de aanleiding voor verwij-
zíng, maatregelen die door de werkgever getroffen zrin en of er sprake is

van een bedrijfsalcoholbeleid.

Alleen een verwijzing door middel van een verwiisbrief is voor het CAD aanlei-

ding om contact op te nemen met de werkgever.
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De verw-Íjsbdef vo.orkomt dat er eonraet door de b.ehaodelaar wordt op.genomen
met de werkgever zonder iasternming van de eliënt- (NEyIV, 1994),

De bedrtjfsarts kan vool het CAD op,treden als c-ontactpersoon van het bedrijf- Als
er een bcdrijfsale'oholbeleid is, kan de bedrijfsarts ook eerct zelf hulp bieden aan
de problelnarieeh drinl<errde wet'knerner en zon-gdjg d,oorverw,iize\\\aaÍ het cAD.
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13 CHRONISCHE PIJNKLACHTEN
N.H. Groenman en A.Th. Odekerken

Somenvotting

In deze triidrage wordt, nadat het tregrip 'piin' is gedefinieerd, een

overzicht gegeven van de receftte internationale literatuur op het ge-

tried van de (psycho)diagnosliek, behandeling, preventie en voorspel-
len van chronisch pijn(gedrag). Yervolgens wcirden de beschreven be-
vindingen toegepast op de Nederlandse siluatie. Àan de haíd vaÍL een
casus wordt de interventie bij een d,reigend chronisch pijnsyndroom
besproken. Qp de rol van de bedriifsarts wordt ingegaan, De plaats
van het chronisch benigne pilnsyndroorn binnen her DSM-IV classifica-

tie systeem wordt toegelicht.

I 3.1 lnleiding

Menges (1992) constateeÍt dat er, in de §Testerse landen, sprake is van een sterke

toename in de omvang van de piinproblematiek. Betrouwbare data over

chronische pijnklachten en verzuim zijn helaas slechts mondjesmaat beschikbaar.
Haanen (1984) concludeert dat ten minste éénmaal in de beroepscarrière, 50/o van
de totale populatie vans/ege rugklachten van zijn werk verzuimt voor een perio-
de langer dan zes maanden. In de Notitie Chronisch-ziekenbeleid (ministerie

§7VC, 1991) wordt vermeld dat per jaar 10.000 nieuwe gevallen (§íAO/AA'§7) wor-
den geregistreerd waarbij sprake is van een pijnlijke aandoening die het werk
belet. Deze pijnlijke aandoening duurt ten minste 54 weken en op grond van de

diagnose zou men een dergelijke lange ziekteduur niet vetwachten.

Een monodisciplinair georiënteerde geneeskunde krijgt moeili;k vat op het ver-

schijnsel pijn. Chronische pijn wordt daarom wel 'het kruis van de geneeskunde'
genoemd. Dingemans en anderen (199, vatte pijn op als een multidimensioneel
te benaderen verschiinsel waarbij, naast lichamelijke, ook psycho-sociale aspec-

ten aandacht verdienen. ook Lit en van den Toorn (199, geven aan dat er in
toenemende mate aanwíjzingen zijn dat psychische en sociale factoren een ro1

spelen bij het chronische pijnsyndroom. Zii concluderen op grond van een

archiefonderzoek, uitgevoerd bii het AtsP, dat bij het totstandkomen van de

arbeidsongeschiktheidsverklaring deze cliënten echter als regel niet volledig wor-
den onderzocht. De opmerking 'niet volledig' slaat niet alleen op het ontbreken
van een onderzoek oaar de psychische en sociale factoren, het slaat evenzeer op
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de lichamelijke factoren. Lit en Van den Toorn spreken van 'een belediging' die
men het, om onduidelijke redenen dysfunctionerende, individu aandoet, wanneer
niet wordt gezocht naar psychische en sociale factoren.
In deze bijdrage sluiten we ons bij deze pleidooien voor een multidisciplinaire
benadering van chronische pijn aan, ook met betrekking tot de arbeids- en
gezondheidssituatie.

13.2 Diognostisch criterium en begripsvorming
Pijn wordt chronisch genoemd als ze langer duurt dan de verwachte hersteltijd
van de oorspronkelijke weefselbeschadiging (Dingemans et al, 1993). Deze
omschrijving is, in het geval van een individuele cliënt, moeilijk concreet re
maken. In de praktijk echter wordt als vuistregel gehanteerd: chronische pijn is
pijn die langer dan zes maanden aanhoudt. Vanaf zes weken moet de arts erop
alert ziin dat zich een chronisch pijnsyndroom kan ontwikkelen (.zie subparagraaf
73.3.7).

Kitty is een 2J-jarige.fulltime ueeleegkunclige die zicb ziek beeft gemelcl, en bij cle
bedrijfsarts komt ter beoordeling in bet kader uan de Ziekrewet. Kitty beeft ctrie
weken geleclen een auto-ongeluk gebad; zij beeft zicb ziek gemelcl ua.ntaege een
kneuzing uan de recbter knie; later ontstond, ook nekpijn. De pijn aan de knie is
ouer. Ze beeft nog steeds nekpijn. verder heeft ze d.e uolgende klacbten, duizelig-
beid, met name bij opstctdn en met neiging tot flauwuallen; moeite nlet concen-
tratie; booíclpijn en moebeid.. Ze slaapt ueel. Ze is nu onder bebandeling uan de
neuroloog. Deze sprak uan een wbiplash uan de nek met mogelijke uerschuiuing
uan de nekwentels. Ouer twee weken wordt claarom een CT-scan gemaakt. Ze
kreeg een baycast-kraag uoctrgescbreuen, die ze minstens uier ueken (dag en
nacbt) moet omboud.en. Verder nxctg ze de nek nog niet belasten. Ouer uier weken
moet ze terugkomen bij de neuroloog uoor de uitslag uan de CT-scan en de bespre-
king uan de uerdere behancleling.
Kitty werkt op d,e afdeling interne geneeskunde uan een ziekenbuis, waar ze sinds
tuee.iaar in dienst is. Doordat er ueel ctudere lnensen liggen die uerzorgingsbe-
boeftig zijn, moet er urij ueel worden getilcl en gesjord. Zouel Kitty als de bedrffi-
drts acbt bet werk nekbelastencl. De bedrijfsafis spreekt uan een reële jonge urouu
die een uerkwillige indruk mítakt. Licbamelijk onderzoek wordt niet zinuol
geacbt in dit stadium. Er ruordt geconcludeercl tot uooilopige arbeidsongescbikt-
beid uoor alle werkzaambeden, in afwachting uan de uitslag uan uerder onder-
zoek, en er wordt een afspraak gemaakt uoor herbeoord,eling ouer uier weken.

13.2.,l Een multidisciplinoir model von piin: Loeser

Een denkkader dat veel wordt gebruikt om pijnproblemen in een klinisch kader
te structureren, is het model van Loeser (1980). Loeser integreert de lichamelijke,
psychische en sociale aspecten van pijn. Het laat zich weergeven in vier cirkels
(zie schema 13.1).
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Scbema 1.3.1: De uier cirkels uan Loeser

(Bron: J.D. Loeser (1p80); A deÍenition of pain Medicine)

De kleinste cirkel stelt nociceptie voor. Met nociceptie wordt bedoeld een perif-

eer fysiologisch proces waarbij (pijn)prikkels s/orden omgezet in zenuwsignalen.

Als er alleen sprake is van nociceptie weet de cliënt niet dat hij 'pijn' heeft. Pijn

moet eerst bewust worden waafgenomen: het moet als 'piin' worden herkend en

benoemd.

De tweed.e cirkel stelt de pijngewaarwording voor, ook wel de piinsensatie of piiner-

varing genoemd. Het centrale zenuwstelsel registreert nociceptie. Deze registratie

wordt 'pijn!' zodra een waarnemingsdrempel is gepasseerd. De pijngewaalwording

wordt wel het cognitieve (dit is het kennis-) aspect van de pijn genoemd.

De derd.e cirkelwijst op de pijnbeleving, ook wel pijnlijden genoemd. Dit is het

emotionele aspect van pijn. Het ontstaat a1s gevolg van een pijnervaring maar kan
ook ontstaan als reactie op een andere bedreigende gebeufienis (biivoorbeeld het

verlies van een geliefd persoon). De pijnbeleving wordt het emotionele aspect

van pijn genoemd.

Voor het goede begrip van het functioneren van piingewaarwording (cognitie) en

van pijnbeleving (emotie) moeten we ons realiseren dat het 'actieve' processen

zijn. Kenmerkende facetten van de individuele pijnlijder zelf, maken mede de

kwaliteit uit van zijn pijn. De volgende factoren - rraasÍ andere - ziin in dit (actie-

ve) waarnemingsproces te onderscheiden: de persoonlijkheid (bijvoorbeeld

somatiseren), het ontwikkelingsstadium (biivoorbeeld de oudere volwassene),

eerdere elvaringen met pijn, en gezins- en werkomstandigheden (bijvoorbeeld

dreigend ontslag). Ook is bekend dat culturele factoren een rol van betekenis

spelen (bijvoorbeeld met welke nadruk wordt pijn gecommuniceerd).

De uierd.e cirkel omvat alle gedrag waaruit een buitenstaatder kan afleiden dat

er sprake is van pijn. Deze cirkel wordt 'pijngedrag' genoemd. Piingedrag is de

Pijngewaaruording

Nociceptie
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interactie tussen de pijnlifder en zijn omgeving. zonder deze interactie heeft de
buitenstaander geen weet van de piin van de ander. De categorie pijngeclrag is
van groot belang. Alles, werkelijk alles wat een individu over zijn toestand com-
municeert, doet hij via een gedragssoort. of hij nu te maken heeft met een pro-
fessionele hulpverlener, met gezinsleden of met buren, doet daarbij niet ter zake.
Als deze communicatievorm bi1 de 'buitenstaander' leidt tot het idee 'er worclt
pijn geleden', dan wordt deze vorm van communicatie 'pijngedrag, genoemd.
Voorbeelden van pijngedrag zijn: wit \À/egtrekken, vergrorende pupillen, zweten,
compensatoire lichaamshouding, kreunen, 'au!' zeggen, vanwege pijn de huisarts
raadplegen, het innemen van pijnmedicatie, en last but not least, ziekmelden en
het verzuimen van werk.
zowel pijngewaar-wording als pijnbeleving wordt dus bij de observator bekend
door middel van de communicatievorm 'pijngedrag'.

Het resultaat van het samenspel tussen nociceptie, pijngewaarwording (cognitie),
pijnbeleving (emotie) en pijngedrag (interactie) is pijn.

Het model van Loeser is een belangrijk hulpmiddel bij diagnostiek, behandeling,
begeleiding en preventie van pijnproblemen. wanneer de hulpverlener wordt
geconfronteerd met pijn, moet hij nagaan welke factoren in welke cirkels vooral
een rol spelen.

13.2.2 Het ontbreken von een somotisch substroot
In het geval van chronische pijn - het is als pathognomisch voor chronische pijn
beschreven! - kan de relatie tussen de aanvankelijke nociceptieve factor en pijn-
gedrag geheel zijn verdwenen. In deze subparagraaf gaan we hierop in.

Het communiceren van de pijngewaar-wording en de pijnbeleving, pijngedrag
dus, wordt door Loeser expliciet beschreven als een gedragsvorm. Hij sloot zich
daarbli aanbii Fordyce (1976;). Deze klinisch psycholoog stelcle voor al datgene
dat binnen de psychologie aan kennis is verzameld over het ontstaan, de ont-
wikkeling en het voortbestaan van gedrag, tentatief, toe te passen op pijngedrag.
In de psychologie wordt aan leerprocessen bij het ontstaan en modificeren van
gedrag een grote rol toegeschreven. Fordyce's voorstel houdt dan ook in, na te
gaan in hoeverre (chronische) pijn kan worden opgevat als een vorm van ge<lrag
dat door het toepassen van leerprincipes kan worden geanalyseercl en gemodifi-
ceerd. Deze manier van omgaan met pijnproblemen bleek een forse stap voor-
s/aarts te zijn bi1 de behandeling, maar ook de preventie van chronische pijn
(F\or,7992).

'\xlat moeten we in deze context verstaan onder'leren'? In de leerpsychologie wor-
den drie leerstijlen onderscheiden. Als eerste noemen we het 'respondent' con-
ditioneren. Aar' deze vorm van leren is de naam pavlov onlosmakelijk verbon-
den. Gebruikmakend van verklaringen afkomstig uit de 'respondente' richting,
wordt begrijpelijk hoe psychosociale stressoren aanleicling kunnen geven tot pijn-
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geclrag. Respondente conditioneringspfocessen ztin erg belangrijk bii het begrij-
pen van elk (chronisch) pijnbeeld waarbij 'spanning' een gÍote ro1 speelt.

Als tweecle noemen we het 'operant' conditioneren met als belangriike onder-

zoeker skinner. De experimentele bevindingen van skinner maken het begrijpe-
lijk waarom voorvallen die zich voordoen nadat het pijngedrag zich voordeed,

dit pijngedrag desondanks (sterk) beïnvloeden. Bedoelde voorvallen oelenen dus

retrograad, met terugwerkende kracht, hun invloed uit. Fordyce is van tnening

dat het met name operante factoren ziio die chronische piin instandhouden. Deze

factoren, oftewel'gedragsbekrachtigers', vailen uiteen in drie typen:

1. Positieve bekrachtiger: na het pifngedrag doet zich systematisch iets voor dat

- door deze cliëntl - als positief wordt beleefd (bijvoorbeeld meelevende

stemming in het huisgezin).
2. Negatieve bekrachtiger: na het pijngedrag doet zich systematisch iets niet

voor dat - cloor deze cliënt! - als negatief wordt beleefd (bijvoorbeeld inter-
persoonlijke conflicten hetzii thuis, hetzij op het werk).

3. Het niet meer bekrachtigen van gezond gedrag (bijvoorbeeld huisgenoien

verhinderen - overigens met de beste bedoelingen - dat de cliënt weer actief
wordt 'Je bent nog niet zover!").

De der<le leervorm worclt wel 'model-leren' genoemd. Aan deze vorm is vooral

<le naam van Bandura verbonclen. Bandura betoogt dat het 'zren'Yan gedrag, de

frequentie van dit gedrag bij de obseruator beïnvloedt. Minder abstract gezegd,

houdt dit in dat kinderen het gedrag van hun ouders overnemen. Ze zien dat hun

ouders zich pilnliik gedragen en ze nemen dit gedrag over. Als vader, in proble-

matische situaties op zijn werk, weleens vanwege piin thuis bliift, zal het kind de

neiging hebben dit (pijn)gedrag in vergeliikbare situaties, over te nemen. Deze

derde leervorm vat chronische piin dus op als een vorm van geïmiteerd gedrag.

Er is uit het voorgaande één zeer belangrijke conclusie te trekken. Gedrag heeft zijn

eigen wetmatigheclen (bijvoorbeeld Íespondente, operante en modelmatige). Deze

wetmatigheden hebben \Meinig of niets te maken met fysiologische wetten, $/etten

waarmee de doorsnee arts zo is vertrouwd. Als de relatie tussen nociceptie en piin

ontbreekt - als er geen sprake (meer) is van een nociceptief substraat - betekent dit
niet clat eÍ geen piln kan zijn. §Tellicht is er sprake van pi,n waalvan de aanwezig-

heid, gebruikmakend van gedragswetten, zeer wel verklaarbaar is. In de volgende

paÍagfaaf (13.3.1 'Inzet') wordt een toepassing gegeven in de vorm van een analy-

se van het piingedrag van de individuele cliënt.

I 3.3 Beloop; dreigende chroniciteit

De term 'chronisch pijnsyndroom' veronderstelt al een bepaald beloop. In de

praktilk ziet de arts op zijn spreekuur veel cliënten met een pijnklacht; bij de

meesten reageert deze adequaat op de gebruikelijke behandeling en is de piin-
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klacht na verloop van tijd s/eer over. Bij een beperkt aantal cliënten zal zich
chronische pijn ontwikkelen. Voorwaarde voor een succesvol interveniëren in het
beginstadium is dat de bedrijfsarts dreigende chroniciteit herkent.

Aan de hand van de casus 'Kitty' zullen achtereenvolgens worden besproken:
f . indicatoren voor het chronisch worden
2. mogelijkheden voor preventie en interventie

Na uier weken (bij arbeidsongescbiktbeidsduur L)ítn zeuen weken) komt Kitty
opnieulo op bet spreelauur uan de beclrijfsarts. De bebandeling met de baycast-
kraag beeft geen uerbetering gebracbt. Kitïy beeft nog ueel boo.fdpiin. De CT-scan
liet geen afwijkingen zien. De neuroloog kan niets meer d.oen, bebalue een pijn-
stiller uoorscbriiuen en ze uordt dooruenaezen naar de pijnpoli. De uacbttijd
bedraagt bier twee tot drie maanden. De bedrijfsarts spreekt opnieuw udn een
werkwillige jonge urouu), clie een reële indntk maakt. Hij uerrícbt geen ond.erzoek
en besluit wederom tot uooflopige arbeidsongescbiktbeid. De uerwacbting bestaat
dat de klacbten na de bebandeling op de pijnpoli tocb zullen uerminderen, waar-
na zij ueer kan gaan werken. Er wordt een afspraale gemaakt uoor herbeoorde-
ling ouer zes weken.

I 3.3. I lndicotoren voor dreigende chroniciteit
In de bovenstaande casus is er sprake van pijn als gevolg van een duidelijk nek-
tÍauma. Het lijkt daarom terecht om een somatische behandeling in te stellen.
Toch treedt er geen verbetering op. De bedrijfsarts stelt zich afwachtencl op en
verwacht dat de klachten uiteindeliik na behandeling zullen verminderen.

Het is echter ook het moment om de situatie opnieuw te evalueren. Moeten dia-
gnose en dus behandeling niet worden bijgesteld? Is er wel nog een pilnsubstraat
en bestaat niet het geva t van ontwikkeling van een chronisch pijnsyndroom?

zoals in paragraaf 73.2 aangegeven, wordt in de praktilk als criterium voor een
chronisch pijnsyndroom gehanteerd: pijn die langer dan een half jaar bestaat. Bij
het opsporen van een zich ontwikkelend chronisch pijnsyndroom kan men met
deze definitie niet uit de voeten. Fordyce (1986) srelr dat een weefselbeschadi-
ging over het algemeen bij een goede medische behandeling na zes weken is
genezen en noemt de pijn die hierna blijft bestaan chronisch. Als vuistregel kun-
nen we dus hanteren: pijn die langer dan zes weken bestaat, is een signaal dat
zich een chronisch pijnsyndroom kan ontwikkelen.

Fordyce (1986) noemt verder als indicatoren voor een zich ontwikkelend pijn-
syndroom:
7. De pijn neemt niet af, ondanks rust en afbouw van de activiteiten (Ziekte-

wet).
2. De medische consumptie bij de cliënt neemt toe (meer en andere medicijnen,

andere behandeling of verwijzing naar specialist voor verder onderzoek).
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Er ztin aanwijzingen dat stress een chronisch pijnsyndroom in de hand werkt en

onderhoudt. Ook stressklachten kunnen dus als s/aarschus/ing voor een zich ont-

wikkelencl piinsyndroom worden g;enoemd: moeheid, slecht slapen, nare dro-

men, concentratieverlies, prikkelbaar of emotioneel ziin, vage lichamelijke klach-

ten die niet te obiectiveren ziin efl afbouw van activiteiten.

Somenvottend
Indicatoren voor een dreigend chronisch piinsyndroom zijn:

1. Pijn neemt niet af ondanks rust en andere behandeling.
2. Pijn gaat langer duren dan zes \À/eken.

3. Cliënt blijft vragen om medicijnen, verdeÍ onderzoek of behandeling.
4. Activiteiten q/orden afgebouwd.
5. Algemene (stress)klachten zijn aanwezrg: moeheid, slecht slapen, concen-

tratieverlies, prikkelbaar ziin, vage lichamelijke klachten

De arts moet bij voortdurende pijn dus alert ziifl op deze symptomen.

13.3.2 Preventie en modificotie von dreigende chroniciteit

De benaclering van een cliënt met een (dreigende) chronische piln zal anders ziin

dan van degene met acute pijn: de aandacht is niet meer gericht op het bliiven
zoeken naar een on<lerliggend e oorzaak, maar op de piinbeleving en het pijnge-

drag. De arts is niet fieet zozeet geïnteresseerd in: '\7aar zit de piin en wat is
haar karakte r?, , maar in: 'Hoe sterk werkt de pijn door en in welke mate wordt
het gedrag en het activiteitenniveau erdoor beïnvloed?' Voor de arts betekent dat

een omschakeling in benadering van het probleem. Hij is namelilk vanuit zíin

medische discipline somatisch gericht, zeker bii pifnbehandeling. Voor deze

gedragsbenadering is een empatische houding vereist: luisterend, begripsvol, niet

beoordelend. Met name bil de claimbeoordeling kan dit voor artsen een span-

ningsveld oproepen. Deze houding zal echter meestal aanvullende gegevens

opleveren, die de probleem- en ook de claimbeoordeling vergemakkeliiken.

Het d.erd,e onderzoek uindt plaats bii een andere bed.riifsarts (bii een

Ziektewetduur uan 13 weken). Deze uradgt bet ongeluk. zeer nauukeuriS uit. Kilry
uertelt dat ze ndctst baar uriend in de auto zat. Zotael hun auto, als cle andere

auto reed niet bard op bet nxoment ua.n d.e aanriicling (minder dan 4O km/u) in
de bebouwde kom. Ze werden uan rechts aangereden, terwiil ze Seen uoofYang

gauen. Kitty bad. geen gorclel om en sloeg met de knie tegen de deurstiil en met bet

boofcl tegen de uoorntit ofuoorste d.eurstiil, dat kan ze zicb niet goed uoor de geest

balen. Er was geen beuusteloosheid geweest. Ook geen nekpiin. Ze is meteen uit
cle auto gestapt. Ze uerd. naar d.e EHBO gebracbt met een Seuone auto en door
een arts onderzocbt, die geen duidelijke afwijkingen uond.. De kniefoto en de sche-

d.el- en nekfoto lieten geen duideliike afwijkingen zien. Na bet ongeual is er geen

sprake geueest uan nekpiin of tintelingen in cle armen. Pas tuee weken na bet

ongeual kreeg ze boo.fd- en nekpijn met duizeliqbeid, moeite met de concentratie

en slecbt slapen.
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Ze ging naar cle buisarts en clie opperd.e dat bet een emotionele kwestie u)as, maar
Kitty utees deze uerklaring af en utilde een uenaijzing naar de neuroloog, die ze
na aandringen kreeg. Deze sprak uan een wbiplasbtrautna uan de nek. Ze uas
blij dat er iets was geuonden. De uoorgescbreuen balskraa,g en pijnstiller bielpen
ecbler nie! en ze kreeg een uerutijzing naar de pijnpoti. De klacbten zijn onuer-
minclerd aanwezig en niet alleen nekbelastende zaken, zoals bet werk, maar ook
ueel niet-belastende dingen zijn niet mogelijk. Haar bobbies zuemmen en bordu-
ren gaan niet meer. Ze cíurft ook geen ctuto meer te rijden. Ze droomt nog uaak
uan bet ongeluk en wordt dan badend in bet zueet wakker.

Sociale Anctmnese:
Kitty woonde sincls kort samen met haar uriend, die ze een jaar kencle. omdat
ueel buisboud.elijke laken niet meer gingen, moest baar uriend ueel ouernemen.
uiteindelijk. is bet bierdoor uitgeraakt en is bij ueggegaan. Ze eet en slaaltt nu
uaker bij baar ouders. Deze zorgen uoor baar en uaken eruoor clat ze niet te ueel
doet. Ze staat ladt op en zit ueel op d.e bank te piekeren boe bet nu uerder moet.
Het uerk als uerpleegkundige cloet ze met ueel plezier. Ze beeft nog steeds contact
met baar a.fclelingsboofcl en met baar collega's. werkberuatting ziet ze in de bui-
clige situatie als niet baalbaar.

Onderzoek:
Kitty maakt een reële en wanbopige ind.ruk. Het beuusrzijn is held.er, concentra-
tie en inprenting lijken ongestoorcl. De stem.nxing is neutraal. De psycbiscbe span-
kracbt lijkt uerlaagcl en er bestaat emotionele lctbilircrt. In baar denken en han-
delen is zij sterk gericbt op baar piinlijclen en het proberen te uermijden bieruan,
met als geuolg een fors onuertnogen.
De bedrijfsarts uindt licbamelijk onderzoek niet zinuol, gezien bet uituoerige kli-
nische onderzoek. De aarcl uan bet trauma en bet lelacbtenpatroon doen d.e
bedrijf,sarts concluderen, dar er geen sprake is uan een whiplasb-syndroom, maar
ueel eerder uan een posttraumatiscbe stressreactie, ouergegaan in een chroniscb
pijnsyndroom. De angst uoor de pijn en de mogelijke weefselscbade en de toege-
nomen geuoeligbeid uoor pijn, heeft baar ueel actiuiteiten doen aJbouwen, waar-
mee een 'cleconditioning syndrome' in gang werd gezet. voor cle term 'cleconcli-
tioning syndrome' zie blaclzijde 2OB 'bet modificeren uan cbroniscbe pijn,.

Het S0RC-schemo; een ondh/so von hel pijngedrog
De drie vorïner van leren (zie 13.2.3) worden betrokken in een analyse
van het pijngedrag van de individuele cliënt met behulp van her zoge-
naarnde SORC-schemà' (zie schema 1,3.2). Het symbool s staat voor

Stimulus, de O voor Organisme, de R voor Respons en de C voor
Consequentie. De relatie S-R vertegenwoordigt de respondente leer-
vorm, de (retrograde) relatie C-R staat voor de operanre leervorm en de
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O staat voor 'eigenaardigheclen' van de individuele cliënt zoals zijn ten-
dens - op basis van imiteren - van het vertonen van piingedrag.
Persoonlijkheidsfactoren (omschrcven als: min of meer stabiele gedrags-

tendensen) worden ook onder gebracht in de O-factor. De R-factor staat
voor de gedragssoort piin.

Scbema L3,2: SARC-scbema Kitty

Stimulus Orgonisme

>o
Respons

> R-

Consequentie

Líi.

Trourno, zowel
prychosociool
(outo-ongevol)

cls somotisch

{kniekneuzing}

§omoiiserende
persoonliikheid

Piin

{convonkeliik clleen knie},

vervolgens ook hooÍdpiin,
nekpiin, duizeligheid,
moeheid,
concentroli e-verl ies,

bong om Ílouw te vollen

en veel slopon

Vermiiden von
motorische en psycho-

sociole octiviteit
(geen hobbies meer,

niet meer outo'riiden.
vriend exii),
ziekmelding

Verklori ng Kitty's SORC-schemo
'§f'e gaan ervan uit dat Kitty een somatiserende persoonliikheid is/heeft
en daaraan inherent de betekenis van somàtische prikkels ovefiÀ/aar-

deert. Het auto-ongeval heeft als effect fysiek verklaatbare píin aanhaar
knie (wellicht geldt hetzelfde voor de nekpijn) en verder angst voor een
niet onderkend maar voor haar toekomst zeer bedreigend lichamelijk
letsel. Ze vermijdt vrijwel elke vorm van lichamelijke en sociale activi-
teit: door'rlrst te houden, houdt ze haar angst voor het niet-onderken-
de (zeer bedreigende) fysiek letsel onder dè duim. Door'rust'te hou-
den loopt haar lichamelijke conditie Íors achteruit, met als gevolg het
'deconditioning syndrome'.

Het voorspellen von werkverzuim
Vanuit het perspectief van het voorspellen van werkverzuim vanwege chronische

pijn is <le studie van Bigos en anderen 1997) van belang. De studie ls uitgevoerd
door de Bedrijfsgeneeskunde Dienst van de Boeing Company te Seattle, in de

Verenigde Staten. Bigos onderzocht de relatie tussen rugproblemen enerziids en

fysieke factoren, psychosociale variabelen en werkplek omstandigheden anderzijds.

Zijn groep onderzocht 1326 werknemers zowel lichamelijk a1s psychisch en er werd

een analyse gemaakt van hun werkplek. Bii de fysieke factoren werd de anamnese

meegenomen, met name het aspect 'eerder verzuim als gevolg van rugklachten', en
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de feitelijke druk op de wervelkolom tiidens de uitoefening van het werk. Voor het
bepalen van de psycho-sociale omstandigheden werden twee vragenlijsten afgeto-
men s/aaronder de MMPI, een ook in Nederland veel gebruikte persoonlijkheids-
vragenlijst. Ten slotte werd de werkbeleving van de werknemers uitgevraagd door
middel van statements als: 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben content met de
manier s/aarop mijn collega's en ik onze tijd samen doorbrengen'.

Drie )aar na dit eerste onderzoek werd nagegaan bij wie van deze werknemers
zich 'verzuim' had voorgedaan op basis van een acuut rugprobleem. De selectie
van deze 1326 werknemers is op klinisch-epidemiologisch verantwoorde wijze
gebeurd. Uit dit onderzoek kwam naaÍ voren dat 'Plezier in uw werk?' de belang-
rijkste variabele is, en dat de depressie-schaal van de MMPI een nauwelijks daar-
voor onderdoende tweede is. De vraag 'Eerder rugpijn?' draagt aanzienlijk min-
der bij tot de voorspelling. Er valt in dit verband ook re verwijzen naar de gelijk-
luidende resultaten van het onderzoek van De sil'inter O99».

Het voorkomen vqn chroniciteit
De uitgangssituatie betreft de cliënt die zich bij de arts (huisarts, bedrijfsarts)
meldt met acute rugpijn.
De resultaten van het onderzoek van Fordyce en anderen (1986) is in deze situ-
atie relevant. Fordyce ging uit van een groep van 107 cliënten (.65 mannen en 42
vrouwen). Deze cliënten wenden zich tot hun huisarts van$/ege pijn in de rug.
Deze pijn was ontstaan tot 24 uur voor het consult. In het jaar voor het consult
waren ze niet behandeld vanwege rugpijn. Deze groep cliënten werd op toe-
valsbasis gesplitst in een groep die 'traditioneel' zou worden behandeld, en een
groep die met toepassing van gedragsmatige principes zou worden behandeld.

Beide groepen verschilden niet van elkaar wat betreft objectiveerbare fysieke
afwijkingen. De inhoud van de 'traditionele' behandeling is als volgt omschreven:
- pijnstillers: beslis zelf of u ze nodig hebt
- (fysieke) activiteiten: alleen actief zijn als uzelf denkt eraan toe te ziin
- oefeningen: stoppen als u pijn voelt
- controle: bel, en ik kom

De omschrijving 'let pain be your guide' is voor deze stijl van behandelen ken-
merkend. De dokter stemt ziin behandeling geheel af op de mededelingen van
de cliënt: "Het is uu piin, u voelt het beste wat helpt en wat niet."

De behandeling die wordt uitgevoerd met toepassing van gedragsmatige princi-
pes heeft de volgende kenmerken:
- pijnstillers: op gezette tijden
- (fysieke) activiteiten: op gezette tiiden
- oefeningen: graduele toename
- controle: eens per twee weken

De omschrijving'tijd-contingent' is kenmerkend voor deze stiil van behandelen.
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Essentieel verschil met de 'traditionele' manier van behandelen, is dat het niet
meer van de inhoud van de klacht van de cliënt afhangt wat er gebeurt. Niet
meer: 'indien pi1n, dan dit'. Voorkomen wordt dat er een relatie ontstaat tussen
pijn en een medische handeling. De arts neemt het voortouw, hij is de pifndes-
kundige, en hij schrijft medicatie voor, dusdanig dat de cliënt zich (redelijk) goed
voelt. Deze medicatie wordt tild-contingent ingenomen. Hetzelfde geldt voor acti-
viteiten, voor controle-afspraken en ook voor de stijl waarin oefeningen worden
uitgevoerd. Bi1 de sti1l van oefenen is het sleutelwoord: graduele toename en niet
'oefenen tot de pijn u dwingt te stoppen'.

De resultaten, bepaald één jaar na het eerste consult, zijn als volgt. In de 'tradi-
tioneel' behandelde groep was er sprake van een forse toename van pijnervaring
en van werkverzuim. Verder bleek dat er sprake was van klinisch relevante afna-
me in fysiek functioneren. In de groep die 'gedragsmatig' is behandeld, was iede-

l:":rtn* 
terug op niveau van pre-traumatisch fysiek en psycho-sociaal functione-

F,r zijn drie stellingen, gebaseerd op de resultaten van genoemde en verwante
onderzoeken die van belang ziin. Ten eerste de stelling van Fordyce over de pre-
ventie van chronische pijn: voorkom dat in het geval van 'acute pijn' - dit is pijn
die zeer recent is ontstaan - de cliënt van\ /ege 'pijn' bij voortduring om pijnstil-
lers moet vragen. 'Keep the patient comfortable' gedurende drie dagen met vol-
doende medicatie, en bouw daaroa de medicatie planmatig af. Combineer de
afbouw van medicatie met een graduele opbouw van fysieke activiteit. In dit ver-
band is de tweede stelling, van Bortz, van belang: een cliënt met zeer recent ont-
stane pijn in de rug moet twee tot drie dagen het bed houden en vervolgens zo
snel mogelijk weer - op graduele wijze - worden geactiveerd. Bortz (1984), een
orthopedisch chirurg, toonde door middel van klinisch epidemiologisch onder-
zoek aan, dat het genezingsproces van lage rugpijn wordt belemmerd door 'rust'
en 'inactiviteit'.
De laatste stelling is wederom van Fordyce en ziin medewerkers: daar waar de
cliënt wordt beschouwd als de deskundige op het gebied van ziln eigen pijn gaat
het fout. De dokter is de pijndeskundige, de cliënt is dat niet. Dus daar waar de
arts zilo behandeling afstemt op uitspraken van de cliënt wordt chroniciteit
bevorderd.

Het terugdringen von frequent werkverzuim
De uitgangssituatie betreft de cliënt die zich in toenemende mate ziek meldt van-
wege rugpijn.
In dit geval zilo de resultaten van het onderzoek van Linton en anderen (1989)
relevant. Het onderzoek is uitgevoerd bii 66 ziekenverzorgsters in leeftijd varië-
rend van 20 tot 59 jaar (gemiddeld 43 jaar).In de twee voorafgaande jaren heb-
ben ze in toenemende mate van hun werk verzuimd vanwege rugpijn. Bij geen
van hen is er sprake van een relevant geacht somatisch substraat. In groepen van
zes tot acht personen zí)n deze ziekenverzorgsters gedurende vier weken (vijf
dagen per week, acht uren per dag) behandeld (locatie: een hotel) met een pro-
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gramma met de volgende inhoud: graduele toename van fysieke oefeningen
(gericht op conditie en lichaamserwaring), ergonomische instructies, pijnbeheer-
singstechnieken (onder anderen ontspanningstraining), stressmanagement en
oefeningen thuis.
De inhoud van dit progÍamma lijkt veel op die zoals beschreven door Flor en
anderen (zie hieronder 'Het modificeren van chronische pijn'). Het gehanteerde
onderzoeksmodel voldoet aan hoge klinisch epidemiologische eisen. De resulta-
ten, zoals bepaald zes maanden na de vierweekse interventie, houden een ster-
ke afname in van pijngedrag. Op het niveau van de cliënt is deze cryptische
opmerking als volgt te concretiseren: afname pijnervaring, afname vermoeidheid,
afname slaapstoornissen, afname sombere gevoelens (depressie), en toename
huwelijkssatisfactie. Op het niveau van het bedrijf bliikt de trend dat verzuimfre-
quentie en -percentage toeneemt , te zijo gestopt. Er was een afname in absolute
zin van ziekmeldingen en verzuimdagen t77aar deze is niet indrukwekkend.
Linton en anderen voeren hiervoor de door Bigos en anderen (1986) gevonden
sterke relatie tussen 'arbeidssatisfactie' en 'ziekmeldingen/dagen ziek thuis' als

verklaring aan. Deze relatie is in de behandeling niet meegenomen.

Het modificeren von chronische piin
Chronische pijncliënten zijn passief, zowel in motorische als psycho-sociale zin.
Ze durven geen activiteiten te ontwikkelen uit angst dat pijn ontstaat, maar ook
omdat ze aan piin de betekenis hechten: 'het lichaam is nog niet in orde'. Mayer
en Gatchel (1988) noemen deze situatie het 'deconditioning syndrome'. (De term
'deconditioning' ver-wijst naar de slechte conditie waarin de patiënt zich bevindt.
Het verwijst niet naar een leerproces, eerder aangeduid met conditioneren.) Een
multidisciplinaire behandeling van chronische pijn is niet gericht op het vermin-
deren van de pifnervaring als zodaoig. Dergelijke pijnmanagement programma's
zijn gericht op de toename van (ook motorisch) actref gedrag en op het vermin-
deren van pijngedrag (Vink e.a, 1993; Groenman e.a., 1990).

In dergelijke programma's zi,n over het algemeen de volgende onderdelen her-
kenbaar:

b

Extinctie en grad.uele toename
Met extinctie wordt bedoeld dat het gebruikelijke pijngedrag van de cliënt
door de behandelaars wordt genegeerd. Met graduele toename wordt be-
doeld dat de toe te nemen fysieke activiteit stapfe-voor-stapje (opnieuw)
wordt geoefend.
Ontspanning
Bedoeld wordt dat de cliënt wordt geleerd, in situaties waarin hij door-
gaans gespannen raakt, zich te kunnen ontspannen.
Verstrekken uan inJ'ormatie
De cliënt wordt voorgelicht over pijn, pijnmechanismen, en over de ratio-
nale van de gedragsbehandeling, etcetera.
Preuentie uan terugual
De cliënt en zljn partner worden technieken geleerd die kunnen worden

d
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toegepast, mocht de cliënt terugvallen rn zrjn oude gewoonte: piinlijke
passiviteit.

e. Oefeningen in lícbaamseruaring
Getfacht wordt de cliënt wederom in staat te stellen plezierige ervaringen
aan ziiÍt lichaam te ontlenen: bijvoorbeeld zwemmen.

Groenman en anderen (1990) en ook Vlaeyen (7991) beschrijven, in minder en

meer detail, het verloop van dergelijke (redelijk succesvolle) behandelingen. Het

betreft cliënten met (veelal ernstige) afwijkingen in de motoriek als gevolg van

pijn. Deze afwijkingen konden niet worden verklaard op basis van een somatisch

substraat, wel op basis van een gedragsanalyse.

FIor en anderen (\992) voerden bij 56 evaluatie-studies van dergelijke multidi
mensionele pijnmanagement programma's een meta-analyse uit gericht op het

effect ervan. De 56 studies voldeden alle aan hoge klinisch-epidemiologische
eisen. De resultaten zlin zeer bemoedigend:

a. Het effect is beter dan 'geen behandeling', 'uni-modale behandeling' en

'conventionele fysiotherapie'. Het effect - vermindering van pijngedtag -

van de multidisciplinaire behandeling is, globaal, tweemaal zo sterk.

b. De effecten zijn ook op (zeer) lange termijn (tot 15 iaar ts nagegaan) be-

moedigend.
c. rverkhervatting treedt globaal gesproken tweemaal vaker op bi1 multidiscipli-

nair behandelde cliënten dan bij uni-modaal behandelde: 680/o vetsts 360/0.

d. Voor de terugval in medische consumptie gelden vergeliikbare cijfers.

e. Ook wat subjectieve maten betreft zoals pijnervaring en piinbeleving, ziin
de resultaten zeer hoopgevend. Multidisciplinair behandelde cliënten rap-
porteren na de behandeling veel minder pijn dan de op andere wiize be-

handelde cliënten.

De resultaten van de meta-analyse van Flor en anderen geven aan dat de gedach-

te "chronische, 'onbegrepen' pijn is onbehandelbaar" in ziin (grove) algemeen-

heid onjuist is. Anderzijds moet wel worden bedacht dat bedoelde behandelin-
gen, ook voor de behandelaars, zeer tijdsintensief en (dus) duur ziin.

Het is dan niet verwonderlijk dat de aandacht van klinische onderzoekers zich
richt op preventie.

In deze paragraaf is nergens bedoeld 'behandel de cliënt bot, zeg hem dat hii zich

aanstelt, stuur hem gewoon weg'. De gedragsmatige benadering van de cliënt met

pijn veronderstelt de bejegeningstrias zoals verwoord door Carl Rogers: benader uw
cliënt empathisch, accepterend en echt (zie hoofdstuk 3 van dit boek).

De cliënt die zich vanwege pijn ziek meldt, is 'at risk' voor het ontwikkelen van

chronisch werkverzuim. De beste manier van behandeling is er een die tijd-con-
tingent wordt uitgevoerd. De invulling hiervan is onderdeel van het creatieve

aspect van het werk van de bedriffsarts.
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13.4 Rol von de bedriifsorts

13.4.1 Toxotie

Op de eerste plaats moet de bedrijfsarts bij elke pijnklacht de genoemde signa-
len van een dreigend chronisch pijnsyndroom (subparagraaf 1A.3.1) in het ach-
terhoofd houden. Daaroaast moet de bedrijfsarts 

^leÍt 
ziin op - algemene - sig-

nalen van dreigend langdurige arbeidsongeschiktheid, te weten:
1. De zieke werknemer weet niet wanneer hii kan hervatten of weet nu al dat

hij niet kan hervatten op korte termiin.
2. De zieke werknemer heeft een hoog ziekteverzuimpercenrage.

Indien deze signalen bestaan, is verhoogde aandacht op ziin plaats. Dit betekent
doorvragen om meer duidelilkheid te krijgen: indien mogelijk binnen dat spreek-
uurbestek, anders een nieuwe afspraak op korte termiin (binnen een week)
maken en daarvoor meer tijd (20 tot 30 minuten) reserveren.

De volgende vragen kunnen aan de orde komen:
1. §7at is de aard en duur en omvang van het pijnsyndroom?

- §íelke diagnose is vastgesteld, welke onderzoeken zijn verricht, welke
behandeling wordt toegepast en door wie; welke adviezerr ziin er met be-
trekking tot het werk gegeven, \À/at is het effect van behandeling en rust?

- Is er nog een lichamelijk substraat voor de pijn aannemelijk?
- §7e1ke beperkingen veroorzaakt de pijn? In welke mate benvloedt dit de

activiteiten in werk of vrije tijdsfeer en in het algemene dagelijkse levens-
patroon?

- Hoe reageert de omgeving op de pijn en worden er taken overgenomen?

Hierdoor wordt de mate van pijnbeleving (li1den?) en pijngedrag (onvermogen)
duidelijk, maar ook wat nog wel mogelijk is.

'Welke werktaken zijn er en wat is de belasting die hierbij optreedt?
- '§7at is de relatie met pijn? Is er eerder verzuimd met deze klachten. §7ie is

de leidinggevende en is deze op de hoogte van de reden van de ziekmel-
ding?

- Is er nog contact met de leidinggevende en met collega's?
- Is er passend werk mogelijk?
- Hoe bevalt het werk? Hoe is de sfeer? Is er hoge werkdruk? Bestaan er

problemen?

Hierdoor wordt de binding met het werk en de arbeidsmorivarie duideliik. ook
deze gegevens zijn belangrijk voor de verdere strategie van interventies.

3. Verder komen de andere aspecten van een algemene anamnese aan de
orde. Hiermee wordt een indruk gekregen van eventuele algemene klach-
ten en kunnen problemen of een depressie of surmenage aan het licht ko-
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men. Het is zinnig om te vragen naar eventuele bestaande spanningen,

stress of werkdruk en de relatie met de pijn: zoals al eerder werd beschre-

ven, kan pijn een vermijclingsfunctie voor stressvolle situaties hebben. Ook
dit gegeven speelt een rol bij interventie. De bedrijfsarts krijgt een indruk
over de mate van piinbeleving, pijngedrag en onvermogen. Hi1 maakt te-

vens een inschatting van de opstelling van de partner of naaste omgeving
ten opzichte van de cliënt: meelevend, overbezorgd, ontwiikend of ont-
kennend. Dit is van belang bii de interventie: de paftner of werkomgeving
moet dan ook'bewerkt' worden.

Bii het psychisch onderzoek beoordeelt de bedrijfsarts concentratie, inprenting,

stemming, spankracht, betrokkenheid op lijden en (on)vermogen in denken, willen

en handelen. Lichamelijk onderzoek, gericht op status 1oca1is, wordt veelal overbo-

<lig geacht omdat er al uitvoerig onderzoek is verricht. De bedrijfsart.s zal zich bli
onderzoek echter niet zozeet richten op de diagnose, als wel op het objectiveren

van de aangegeven beperkingen.

Bij rugpiin is een aantal bevindingen gedaan die de bedrijfsarts kunnen helpen om

zijn ooderzoeksgegevens te interpfetere11. Zo stelt Oosterhuis (1982): indien de

huisarts bij een lege artis onderzoek geen afwiiking vindt, dan wordt ook bii aan-

vullen<l onderzoek meestal geen afwijking gevonden. §Taddell en Main (1984)

noemen vijf klachtkenmerken die een aanwiizrng vormen voor een sterke

gedragscomponent bii de pijnbeleving: oppervlakkige drukpiin, pijn bij belasting

van cle lumbale §7K door verticale compressie, abnormale symptomen of discre-

panties in onderzoek bij afleiden van cliènt, een overreactie van de cliënt, sensi-

biliteits- of motorische uitval die niet met de anatomie overeenkomt. Lankhorst
(1984) geeft ook een aantal aanwiizingen: een bedekt (biivoorbeeld zittend) uit-
gevoerde Lasègue ter verifiëring van een positieve Lasègue, die dan negatief uit-
valt, of het niet optreden van pijnvermindering in een bepaalde houding, wijzen

in de richting van een gedfagsmatig bepaalde lumbago. Een gestoord pelvico-

lumbaal ritme, asymmetrische bewegingsbeperking of hypertonie, wijzen in de

richting van een mechanische rugpijn, evenals pijnvermindering bij een bepaalde

houding.

Op grond van de anamnese en het onderzoek zal de bedrijfsarts een weging

maken tussen de visie van de cliënt en zijn visie op de mate van beperking die

bij de geconstateerde aan<loening en met de ingestelde behandeling mag worden
verwacht.
Hierin kan een discrepantie bestaan en dit roept een aantal vragen op:

1. Is er ziektewinst? (In de bewoordingen van paragraaf 1,3.2.3: \íat is de bij-
drage van operante factoren?)
De waarachtigheid en consistentie van het verhaal en van het gepresen-

teerde onvermogen moet daarom zo goed mogelijk worden beoordeeld,
eventueel door afname van een hetero-anamnese (partner).

2. '§íat is de precieze aatdvan de aandoening en de opstelling van de cura-

tieve sector?
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Het kan nodig zijn om informatie in te winnen bij de huisarts, fysiothera-
peut, over de aard van de aandoening, de behandeling en hun visie met
betrekking tot werkheryatting.

13.4.2 lnterventies

Bij de behandeling van het chronisch pijnsyndroom is het van belang allereerst
het denken van de cliënt over zijn pljn en de betekenis die hij eraan geeft, om te
buigen. Voorbeelden van contra-produktieve gedachten zijn: "pijo is een signaal,
en dat betekent dat ik het lichaam(sdeel) rust moet geven", en "Er ontstaat moge-
lijk schade als ik m'n lichaam belast". Deze gedachten roepen angst op. De
bedrijfsarts kan de cliënt voorhouden dat pijn een gevoel is en dat dit gevoel een
eigen leven kan gaan leiden en dat dit gevoel ook weer wordt beïnvloed door
andere gevoelens: bezorgdheid, onzekerheid, spanning en de angst dat er iets
veel ergers aan de hand is, omdat de pijn niet overgaat op die zwakke plek in
het lichaam. ook de (vaak belastende) onderzoeken door de curatieve sector roe-
pen deze gevoelens op. Dit zijn elemenren die bij de cliënt de betrokkenheid op
de pijn en de gevoeligheid elvoor doen toenemen en hem in de spiraal doen
belanden waarbij hij steeds meer activireiten afbouwt.
Met voorbeelden kan de arts situaties duidelijk maken waarbij angst en stress de
pijngevoeligheid doen toenemen (randarts, bevalling). Hij kan daarbij ook wijzen
op de andere klachten die de cliënt heeft. Er kan dan ook worden gevraagd of
de cliënt stress of problemen had in de periode voor het pijnsyndroom. Dit kan
de voedingsbodem hebben gevormd voor het ontstaan van een chronisch piln-
probleem. De pijn kan dan de functie hebben om vermijdingsgedrag te verronen
voor die stresserende situatie. Dit moet dan in de verdere behandeling worden
meegenomen.
De bedrijfsarts kan de cliënt ervan overtuigen dat er geen (toename van) schade
dreigt. De spieren en andere structuren ziin in principe normaal belastbaar. \wel
is er sprake geweest van een lange fase van inactiviteit, en soms van verhoogde
spierspanning, zodat de spieren rustig opgebouwd moeten worden.

Niet in alle gevallen zal de cliënt kunnen worden overtuigd van het nut van cleze
benadering en zal hij zich ertegen verzetten. Hij heeft pijn en de artsen moeten
daaraan iets doen. Het kost vaak moeite om deze passieve instelling om te bui-
gen tot een actieve. In sommige gevallen kan het dan helpen de cliënt te con-
fronteren met het feit dat de huidige situatie uitzichtloos is en tot §7AO-keuring
en eventueel verlies vanbaan kan leiden, waarbij vaak bovendien de relatie met
de partner onder druk komt te staan. In andere gevallen kan een methode ana-
loog aan de 'dubbele hypothese' (zie hoofdstuk 2) als motiveringsrechniek die-
nen om de cliënt tot een meer actieve opstelling te brengen.
In alle gevallen is een vertrouwensbasis nodig. Die vertrouwensbasis ontstaat
alleen als de cliënt zich begrepen voelr in zijn pijnlijden. Het is dan goed de cliënt
expliciet te kennen te geven dat je hem gelooft in ziln pijnbeleving en dathii zich
niet aanstelt of simuleert, ook al wordt er geen lichamelijke afwijking gevonden.
Immers: de (uitingen van) pijn zijn gedragsvormen en kennen als zodanig hun
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eigen wetmatighe<len (zie subparagraaf 13.2.3). Het gebruik van het woord 'psy-

chisch' kan een onbecloeld effect hebben bii de cliënt: "Dus u denkt dat ik mi1

die piin inbeeld?" Dit woord kan wellicht beter worden vermeden wanneer de

bedrijfsarts probeerr de cliënt inzicht te geven in ziin pijnliiden. Maak de cliënt

<luidelijk dar er weliswaar een (lichte) lichameliike afwijking aan de piin ten

gron<lslag ligt, maar dat deze niet meef verantwoordeliik kan worden gesteld

voor cle mate van piin, die de cliënt beleeft.

De bedrijfsarts probeerÍ Krtry deze spiraal duid.eliik te mak'en. Kitty herkent dit
proces en barst euen laler in huilen uit: inderdaad is ze erg angstig, gespa.nnen

en onzeker geword.en. Ze kan ecbter met niemand erouer praten, omd,al ze bang

is d,at niemand. haar begrijpt De bedrijfsarts geeft bet aduies ctm in ieder geual met

haar oud.ers bierouer te praten, betgeen ze zal doen. De bedriifsarts benadrukt dat
er geen enkele scbacle kan ontstaan als ze wat meer a.ctiuiteiten ontplooit, zoals

rttstig elke d.ag een balf uur uandelen. Ze zal ook proberen udl lneer structuur in

haar dag te brengen en meer licbte karuteities te doen. ouer twee weken zal ze

terugkomen op bet spreekuur en de bedriifsarts geeft aan dan met hartr ouer bet

gecteeltelijk beruatten uan baar werk te willen praten. Kitty komt nct tu)ee weken

uoor berbeoordeling teru7. Ze beeft nog wel piin maar kan bet beter hanteren' Ze

beeft nagedacht en ziet inclerdaad dat de pijn uoor een deel door de spanningen

werd. ueroorzaakt. Ze kan ook meer actiuiteiten ontplooien, zoals zelf eten koken.

Ze uoont weer oP zicbzelf.
De bedriifsans stelt uoor het uerk weer op te pakken, ma1.r Kitty twiifelt nog. Ze

ueet niet of ze bet al aankan. De bedriifsans stult uoor: tuee uur per dag beruat-

ten in niet-nelebelastend werk en Kitty uoelt bier uel uoor. De bedriifsans belt met

het hoofd uan de afcteling en deze is ,neïeen accoord en entbousiast. Er wordt

geen loonwaarcle toegekencí en Kitty wordt bouentallig ingezet om de d.ruk niet te

groot te maken. Ze wordt ouer twee weken uoor beoordeling bii de bedriifsans

ieruguerwacht. Kitty meld.t dat beï goecl gaat. Ook het hoofd is teureden ouer baar

en staat achter uitbreiding. De bedriifsarts stelt uoor uier uur te Sadn taerken en

wat meer nekbelastende actiuiteiten te ontplooien. Er wordt nog Seen loonwaarde

afgesproleen. Een aantal nekbelastende taken zoals tillen en siomen wordt nog

Àit opgnaragen. Bij d.e berbeoord.eling bliikt dat Kitty weer zelf auto riidt. Ook bet

bord,uren en zuemmen heeft ze opgepakt. Er is ook weer toenadering in baar
afgebroken relatie.
Kitty uoelt zicb bijna weer d.e oude. Ook in bet uerk doet ze geclurende de uier uur
dat ze werkt ueer alle uerkzaambeden. Het boofd is ook teureden. Het slapen is

ueel beter, alboewel ze sotns nog naar drooml. Kitty uil baar werk ouer twee weleen

ueer uolled.ig oppakken. Ze wil graag eerst baar conditie nog uttt opbouuen en cle

beelrijfsarts stemt biermee in. Met ingang uan die datum uordt ze uolledig bersteld

g"orit. Bij telefoniscbe nauraag bij KrtQ en bij de leidinggeuende, blijkt dat bet

ierken zonder belemmeringen is gegadn en d.e heruattin€! wordt als geslaagd

bescbouwd.

Ter ondersteuning van de beoogde gedragsverandering kan de arts de volgende

adviezen geven:
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1. Probeer niet meer te praten en te klagen over pijn, maar probeer de instel-
ling te krijgen dat je de pijn de baas zulr worden. De omgeving rnoet hier-
over worden ingelicht en zonodig corrigerend optreden.

2. Ontspanningsoefeningen doen via lysiotherapeut, psycholoog of met yoga.
3. Inspanningsoefeningen of andere trainingsactiviteiten doen voor de opbouw

van de conditie en spierkracht, tweemaal daags gedurencle minstens 20 mi-
nuten, ook met wekelijkse begeleiding van de fysiotherapeut. van essentieel
belang daarbij is dat de motorische acriviteit op graduele u.,ijze wordt opge-
bouwd (Lindström e.a., 1,992).

4. Het brengen van structuur in de dag door het (deels) oppakken van werk,
hobby of andere zinvolle activiteiten.

5. Het bijhouden van een dagboek voor de evaluatie van de voortgang. In dit
verband wíjzen wij ook naar de opmerkingen, gemaakt in de subparagraaf
13.3.2.

Het is van belang ook de omgeving hierbii te betrekken. Door haar bezorgdheicl
kan die de opbouw van de activiteiten van de cliënt gaan corrigeren en deze
weer laten terugvallen in het oude patroon. onder omgeving verstaan we niet
alleen de partner of familie van de cliënt, maar ook werkomgeving (collega,s en
leidinggevende) en last but not least cle curatieve sector.

De bedrijfsarts kan verschillende acties ondernemen:
1. Hij kan contact zoeken met fysiotherapeut, huisarts, specialist.

Naast diagnose, behandeling en verloop van het herstelproces zal hij ook
adviezen omtrent rust en werk bespreken. Hii zal ook bespreken welke
gronden er zijn voor vermindering van de belasting en voor hoelang?
Hij kan ook ziin zorg omtrent de ontwikkeling van een chronisch pijnsyn-
droom bespreken en medewerking vragen om te komen tot een terugkeer-
plan voor het werk.
Men kan overeenstemming bereiken over een beleid tot opbouw van activi-
teiten, zodat curatieve en controlerende sector niet worden uitgespeeld.

2. Hij kan contact zoeken met de leidinggevende.
In dit gesprek komt de werkbelasting en het functioneren aan de orde, met
name de laatste maanden voorafgaande aan de ziekmelding. §7aren er pro-
blemenT Is de leidinggevende op de hoogte van de reden van ziekmelding
en is er nog contact? De bedrijfsarts toetst deze gegevens aan de hem reeds
hekende gegevens.
Hij kan inventariseren of er tijdetilk aangepasr werk te regelen is en of de
leidinggevende wil meewerken aan een terugkeerplan.

Als er nog geen lang verzuim is (minder dan zes weken) is een opbouwfase door_
gaans niet nodig. Bij ziekteverzuim dat langer da :i zes weken heeft geduurd, is een
kote opbouwfase wel gerechtvaardigd (een tot rwee weken). Lei<linggevende,
cliënt en bedrijfsarts stellen dan een terugkeerplan op. tsii langere arbeidsonge-
schiktheidsduur (langer dao t3 weken) is het onvermogen vaak al zo groot, dat
gedurende langere tijd aangepast werk is aangewezen. Hierbif is een strikt terug-
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keerplan, waar de opbouwlijn strak is weergegeven, wenselijk. Bij het adviseren
van de duur van passend werk moet worden betrokken dat onbegrip van de
omgeving de reïntegratie kan gaan belemmeren. Dit onbegrip kan snel bestaan
bij een werknemer waaraan de collega's 'van buiten' niets kunnen zien. Dit geldt
met name als zij veel taken moeten overnemen. Dit aspect moet met de leiding-
gevende worden besproken: deze kan het beste inschatten hoe een dergelijke
situatie kan worden voorkomen.

Ook bij langere bemoeienis van de curatieve sector (diagnostiek of therapie) kan
men vaak niet tot volledige werkhervatting overgaan en is gedeeltelijk werken of
tijdelijk aangepast werk uit compromisoogpunt wenselijk, ook om vervreemding
van het werk tegen te gaan. Uiteraard moet de arts regelmatig contact met de lei-
dinggevende hebben over het verloop van de reïntegratie.

De bedrijfsarts moet bij gedeeltelijke of aangepast werken steeds de overweging
'wel of geen loonwaarde toekennen' maken:
Enerzijds versterkt het toekennen van loonwaarde de eigenwaarde van de werk-
nemer. Anderzijds kan deze maatregel te veel belasting betekenen, omdat de
werkgever dan vaak meer eisen stelt, mede omdat verwanging moet verdwil'nen.
Overleg met de leidinggevende is hierbij gewenst.

13.5 Relotie orbeid en gezondheid
.l3.5.,l 

Von orbeid noor gezondheid

Uiteraard zullen ergonomisch en arbeidshygiënisch verantwoorde werkplekken
minder risico voor pijnklachten en dus ook voor chroniciteit geven dan in dat
opzicht belastende werksituaties . Deze belangrijke aspecten vallen echter buiten
het aandachtsveld van dit boek.
Het onderzoek van Bigos en anderen (1991) dat in subparagraaf 13.3.2 kort werd
besproken, geeft (naast een sombere en verdrietige gevoelstoon) het belang van
de beleving en waardering van de werksituatie aan. Deze combinatie bleek de
belangrijkste voorspeller van ziekteverzuim als gevolg van (rug)pijnklachten. De
vergelijking met de factor'sociale ondersteuning' in het stressproces (en bij ande-
re psychische beelden) dringt zich op. Als deze parallel opgaat, is het zeer waar-
schilnlilk dat deze factor niet alleen beschermt tegen het ontstaan van acute pijn,
maar ook tegen het ontwikkelen van een chronisch pijnbeeld.

13.5.2 Von gezondheid noor orbeid
Bii ziln oordeelsvorming over deze relatie kan de bedrijfsarts, en zeker ook de
verzekeringsgeneeskundige voor de vraag komen te staan van welke informatie
of bevindingen hij moet uitgaan bij het in kaart brengen van de beperkingen en
het uiteindelijk vaststellen van de mate van verhindering voor het werk? Moet hij
uitgaan van het - vaak grotere - onvermogen dat de cliënt aangeeft of van de -
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vaak geringere - beperking die hij op grond van de (lichte) afwijking zou stellen.

§7ij komen hier bij een van de actuele problemen in de verzekeringsgeneeskun-
de, die ook in de jurisprudentie onduidelijk blijven. Er zijn twee stromingen te
onderscheiden (Visser, 1992):

1. De stroming die de Ziektewet nauw interpreteert, stelt zich op het stand-
punt dat indien er geen sprake is van een ziekte of gebrek, er ook geen
objectieve grond voor een beperking of onvermogen tot werken kan zijn.
De cliënt wordt als arbeidsgeschikt beschouwd.
De stroming met een ruimere interpretatie van de Ziektewet, beoordeelt
de cliënt oiet zozeer op grond van een waarneembare afwijking, als wel
op ziln gepresenteerd gedrag en onvermogen. De betrouwbaarheid en de
validiteit van het verhaal en het gepresenteerde onvermogen wordt zoveel
mogelijk bepaald aao de hand van de consistentie in de anamnese en zo-
doende'geobjectiveerd' en er zal tot arbeidsongeschiktheid worden gecon-
cludeerd. In dit geval wordt de pijnklacht, ondanks het ontbreken van een
substraat, als'reëel' aangemerkt.

In de praktijk zal de bedrijfsarts of verzekeringsgeneeskundige in zijn oordeels-
vorming tussen beide stromingen laveren , waarbrj hti vaart op zijn eigen inschat-
ting van het onvermogen van de cliënt. Bij afwezigheid van een afwijking kan
enige pressie worden uitgeoefend door het stopzetten van de ziektewetuitkering
om de cliënt te bewegen tot een gedragsverandering.

282



ADDENDUM: CHRONISCHE PIJNKLACHTEN
EN DSM-IV

Een DSM-IV classificatie, ook die van chronische pijnklachten, is opgebouwd uit
vijí zogenaamde assen:
As 1 bevat de klinische stoornissen;
As 2 bevat de persoonlijkheidsstoornissen en zwakzinigheid;
As 3 de somatische aandoeningen;
As 4 de psychosociale en omgevingsproblemen;
As 5 de algehele beoordeling van het functioneren;

In de praktiik wordt meestal volstaan met het geven van een AS I diagnose.

As l: Klinische stoornissen

De DSM-IV classificatie van chronische pijn wordt aangegeven binnen de groep

van de somatoforme stoornissen. Hieronder volgt een schema waaÍmee de arts op

eenvoudige wijze kan flagaarl of de pijnklacht voldoet aan de As 1 diagnose van

piinstooÍnis. Ook zullen voor de volledigheid de criteria van de andere somatofor-
me stoornissen worden weergegeven.

1) Vormt de pijnklacht de belangdikste klacht en is deze van voldoende
erÍrst om medische zorg te rechtvaardigen?

tr nee vraag2
tr ia: Indien

- de piin veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in het

sociaal of beroepsmatig functioneren of functioneren op andere

belangrijke terreinen.
- psychische factoren spelen een belangrijke ro1 bij het begin, de ernst'

de verergering of het voortduren van de pijn.
- de piln wordt niet met opzet veroorzaakt of voorp;ewend.

307.xx Piinstoornis

2) Bestaat de vrees ofde opvatting een ernstlge ziekte te hebben gebaseerd

op een verkeerde iÍrterpretatie van lichameliike symptomen?

tr neet yraag3
tr ia: indien

- de preoccupatie aanhoudt ondanks adequaat medisch onderzoek en

geruststelling
- de preoccupatie veroorzaakt in significante mate liiden of beperkin-

* Opgesteld door Drs. A.A. Vendrig, Rugadviescentrum Zeist-
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gen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of functioneÍen op
andere belangrijke terreinen.
de duur van de stoornis is tenminste zes maanden
de preoccupatie is niet eerder toe te schrijven aan een gegenerali-
seerde angsstoornis, paniekstoornis, depressieve episode, separatie-
angststoornis of andere somatoforme stoornis.

300.70 Hypochondrie

3) Bestaan er ééÍr of meer symptomen of uitvalsverschiinselelen die de wil-
lekeurige motorische of sensorische functies treffen, die doen denken
aana eetr neurologische of andere somatische aaÍrdoeÍring?

tr neet vtaag4
tr ia: indien

- psychische factoren worden verondersteld met het symptoom of uit-
valsverschijnsel samen te hangen omdat het begin of het verergeren
van het symptoom of uitvalsverschijnsel voorafgegaan wordt door
conflicten of andere stressveroorzakende factoren.

- het symptoom of uitvalsverschijnsel wordt niet met opzet veroorzaakt
of voorgewend.

- het symptoom of uitvalsverschijnsel is, na adequaat medisch onder-
zoek niet toe te schriiven aan een bekende somatische aandoening of
het directe effect van een middel of als een cultureel aanvaarde vorm
van gedrag of ewaring.

- het symptoom of uitvalsverschijnsel veroorzaakt in significante mate
lijden of beperkin gen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of
het functioneren op andere belangrijke terreinen, of rechtvaardigt
medisch onderzoek.

- het symptoom of uitvalsverschijnsel is niet beperkt tot piin of seksu-
ele dysfunctie, komt niet uitsluitend voor in het beloop van een
somatisatiestoornis en is niet eerder toe te schriiven aan een andere
psychische stoornis.

300. 1 1 Conversiestoornis

Is er een voorgeschiedenis van vele lichamelijke klachten, beginnend
voor lret dertigste jaar, eerl. a;a;nta,l jatera aanwezig, die geleid hebben tot
het zoeken van behandeling of tot significante beperkingen in het so-
ciale of beroepsmatige functioneren of functioneren op andere belang-
riike terrelnen?

tr nee: vraag 5

tr ia: indien
- aan elk van de volgende vier criteria moet ziin voldaan, waarbij de

afzonderlijke symptomen op elk moment in het beloop van de stoor-
nis kunnen voorkomen:
I vier pijnsymptomen: een voorgeschiedenis van pijn met ten min-
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ste vier verschillende lokalisaties of functies (bijvoorbeeld hoofd,
buik, rug, gewrichten, extremiteiten, borst, rectum, tildens de
menstruatie, tijdens de geslachtsgemeenschap of tiidens de mictie)

2 twee gastro-intestinale symptomen: een voorgeschiedenis van ten
minste twee gastro-intestinale symptomen anders dan pijn (bij-
voorbeeld misselijkheid, opgeblazen gevoel, braken buiten de
zwangerschap, diarree of intolerantie voor een aantal voedings-
middelen)

3 één seksueel symptoom: een voorgeschiedenis met ten minste
één symptoom op het gebied van de voortplanting en anders dan
pijn (bijvoorbeeld seksuele onverschilligheid, dysfunctie bii erec-
tie of eiaculatie, onregelmatige menses, overvloedige menstruele
bloedingen, braken tijdens de gehele duur van de zwangerschap)

4 één pseudoneurologisch symptoom: een voorgeschiedenis met
ten minste één symptoom of uitvalsverschijnsel dat doet denken
aan een neurologische aandoening en niet beperkt is tot pijn
(conversiesymptomen zoals stoornissen in de coördinatie of even-
wicht, paralyse of gelokaliseerde spierzwakte, slikproblemen of
brok in de keel, afonie, urineretentie, hallucinaties, verlies van de
tast- of pijnzin, dubbeizien, blindheid, doofheid, toevallen, disso-
ciatieve verschijnselen zoals amnesie of bewustzijnsverlies anders
dan flauwvallen)

- bovendien ofwel (5) of (6)

5. na adequaat medisch onderzoek is geen van de symptomen eer-
der toe te schrijven aan een bekende somatische aandoening of
het directe effect van een middel (bifvoorbeeld drug, geneesmid-
del)

6. indien er een somatische aandoening is die hiermee verband
houdt, zijn de klachten of de hieruit volgende sociale of beroeps-
matige beperkingen ernstiger dan verwacht zou worden op grond
van anamnese, lichamelijk onderzoek of laboratoriumuitslagen.

300.81 Somatisatiestoornis

5. Ziin één of meer lichameliike klachten aanvíez7g (bifvoorbeeld moe-
Íreid, vedies van eetlust, gastro-iÍrtestinale of mictieklachten)?

tr nee: geen specifieke somatoforme stoornis
tr ia, indien

- er is geen andere somatoforme diagnose gesteld en de klacht is ook
niet toe te schrijven aan een andere psychische stoornis.

- ofwel (1) of (2)
1 na adequaat medisch onderzoek is geen van de symptomen eerder

toe te schriiveÍt aan een bekende somatische aandoening of het
directe effect van een middel (bijvoorbeeld drug, geneesmiddel)

2 indien er een somatische aandoening is die hiermee verband
houdt, zijn de klachten of de hieruit volgende sociale of beroeps-
matige beperkingen ernstiger dan verwacht zou worden op grond
van anamnese, lichamelijk onderzoek of laboratoriumuitslagen.
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- de symptomen veroorzaken in significante mate lijden of beperkin-
gen in het sociale of beroepsmatige functioneren of functioneren op
andere belangrijke terreinen.

- de duur van de stoornis is ten minste zes maanden.
- het symptoom wordt niet met opzet veÍoorzaakt of voorgewend.

+

300.81 Ongedifferentieerde somatoforme stoornis

As 2: Persoonliikheidsstoornissen en zwokzinnigheid

De auteurs adviseren de bedrijfs- en verzekeringsartsen, indien hii een betrouwba-
re en valide beschrijving van de persoonliikheid var, zijn cliënt ril/enst, deze te laten
opstellen door een klinisch psycholoog of psychiater. Het onderzoek dat daarwoor
nodig is, staat beschreven in Dingemans et al (7993, p.747 e.v.). In dit verband
wordt ook gewezen op Lancée (1988), hoofdstuk 4.

As 3: Somotische oondoeningen

Het spreekt voor zich dat de bedrijfs- of verzekeringsarts op deze plaats een uit-
spraak doet over de door hem als relevant onderkende lichamelijke toestand van
zijn cliënt.

As 4: Psychosociole en omgevingsproblemen

De psychosociale en omgevingsproblemen worden weergegeven die de diagnose,
behandeling en prognose van psychische stoornissen kunnen beïnvloeden.

,As 5: Algehele beoordeling von het functioneren

Het algehele niveau van functioneren wordt weergegeven op een schaal van 1 tot
100. Deze informatie kan nuttig zijn bij het plannen van een behandeling en het

meten van de werking daarvan en bii het voorspellen van de afloop.
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1 4 PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN
K.S. Odink en R.M.W. Smeets

Somenvotting

Kenmerkend voof peïsoonliikheidsstoornissen is een siar, dysfucctio-
neel gedragspatroon dat sinds de adolescentie'tieslaat' In dit hosldstuk
worden kenmerken, etialogie en diagnostiek: van :persoonlijkheids-
stnornissen besproken, Hxtra aandacht wordt gegeveÍr aan het manàge-

ment van persoonlijkheidssloo-rnis§en in de weÍk§ituatie.
In de eerste vier p*ragxafen van dit hoofdstuk.worden boverlgenoem-

de facetten voor de persoonliikheidsstoorlrissen in het algempen be-

handeld, In pàragraaí 14.5 koÀen de afzondedijke pers<»nliikheids-

§tocrnissen; clustergewiis, kor,t aan L,od, Pér clu§ter (uie 14.Í-.2.) behan-

delen we één stoornis uitgebreider. De behandeling van mensen met
persoonlijkheid§stóornissen io moeiliJk en larlgdurig: §tructure{ing van
de werksituatie en coàihing van de werknémer met een perEoonlijk-
heidsstoornis op de vrerkplek bieden daarom de beste mogelijkheden
om deze groep werknemers voor het werk te behouden.

14.1 Inleiding

14.1 .l Voorkomen

F,r ziin redelijk betrouwbare cijfers voorhanden over het voorkomen van per-

soonlijkheidsstoornissen in de algemene bevolking. Het percentage personen met

een persoonlijkheidsstoornis wordt geschat op 10 tot 140/0. In psychiatrische pop-

ulaties ligt het percentage veel hoger (ambulant: 30 tot 4Oo/o; klinisch: 40 tot 600/A .

Over het vóórkomen van persoonlijkheidsstoornissen in de werkende bevolking
is ons geen onderzoek bekend. Er is enige reden om te veronderstellen dat het

percentage lager is dan in de algemene bevolking, omdat juist door hun proble-
matiek mensen met een persoonliikheidsstoornis moeite hebben om zich in
werksituaties in te voegen en te handhaven.
Persoonlijkheidsstoornissen zrjn ernstige stoornissen; mensen met deze stoornis

hebben per definitie problemen in sociale situaties. In de werksituatie kan dit

Voor de bewerking van dit hoofdstuk voor de tweede druk zijn we veel dank verschuldigd aan

Prof. dr. V. van den Brink voor zijn aanvullingen en kritische opmerkingen.
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zich uiten in problemen met collega's, chefs of klanten. De bedrijfsarts wordt dan
ook met een zekere regelmaat direct of indirect met deze problematiek gecon-
fronteerd.
De reden om dit onderwerp in dit boek op te nemen, ligt in het belang van
vroegtijdige onderkenning van deze groep beelden. Een tijdige diagnosriek, dui-
delijke begeleiding en een goede coaching en advisering van het werksysteem
kunnen ertoe bijdragen de problemariek beheersbaar te houden.

14.1.2 Clossificotie
In de DSM-IV* worden persoonlijkheidsstoornissen vermeld op een aparte 'As',
namelijk As II. As I is gereserveerd voor de beschrijving van psychiatrische ziek-
tebeelden, veelal episodische aandoeningen (zie ook de Inleiding op deel II). In
principe is het dus mogelijk om zowel een diagnose op As I als op As II te ver-
melden. Is de persoonlijkheidsstoornis de hoofddiagnose dan moet dit apart ver-
meld worden, bijvoorbeeld:
- op As l: 309.24 Aanpassingsstoornis mer angst
- op As II: 301.4 Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (hoofcldiag-

nose)

Met name vanwege deze plaatsrng op een apafie As heeft de DSM grote ver-
diensten voor de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. Het onderstreept
dat deze groep stoornissen kan samengaan met andere psychiatrische beelden en
het verhoogt de betrouwbaarheid van de diagnostiek. Vóór de DSM-III werden
persoonlijkheidsstoornissen vaak miskend omdat de aandacht uitging naar de
meer floride As I syndromen.
voordat bij iemand de diagnose van een specifieke persoonlijkheidsstoornis mag
worden gesteld, moet hij aan een aaotal algemene kenmerkeh van een persoon-
lijkheidsstoornis voldoen. De DSM-IV (verkort weergegeven) noemt:
- Een langdurig (minimaal vanaf de adolescentie) bestaand patroon van in-

nerlijke ervaringen en gedragingen, die duidelijk afwijken van de verwach-
tingen van de cultuur, waarin het betrokken individu leeft.

- Het patroon is star en komt tot uitdrukking op een breed terrein van per-
soonlijke en sociale situaties.

- Het patroon leidt tot klinisch betekenisvolle problematiek of belemmerin-
gen in het sociaal, of beroepsmatig functioneren.

Vervolgens geldt voor de afzondedijke persoonlijkheidsstoornissen een aantal
specifieke criteria waataan iemand moet voldoen om de diagnose te krijgen.

De persoonlijkheidsstoornissen op As II worden onderverdeeld in drie clusters en
elf categorieën. Voor de indeling in clusters bestaat een door onderzoek bevestigde

Ten opzichte van de DSM-III-R ziin er geen grote wijzigingen in de classificatie van cle per-
soonliikheidsstoornissen in de DSMIV aangebracht, Van een aantal stoornissen zijn cle criieria
aangescherpt, zodat ze beter van andere As II beelden te onderscheiden zijn. Ook ziin criteria
in Íbrmulering of van plaats veranderd.
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betrouwbare face-validity (Van den Brink, 1987). De theoretische fundering van de
indeling in persoonlijkheidsstoornissen is echter niet altijd sterk; het is bijvoorbeeld
mogelijk (en in de praktijk komt dit regelmatig voor) dat iemand aan de criteria van
meerdere persoonlijkheidsstoornissen voldoet. Naast grote voordelen voor de
betrouwbaarheid van de diagnostiek, kleven ook nadelen aan de categoriale inde-
ling van de DSMIV. Voorstanders van een meer dimensionele indeling van per-
soonlijkheidsstoornissen menen, dat met het alles-of-niets karakter yan zo'n aanpak
veel pathologie ongediagnostiseerd blijft en het meer continue karakter (van nor-
maal tot pathologisch) van menselijke trekken uit het zicht verdwijnt.
Voor elke persoonlilkheidsstoornis is in de DSM-IV een aantal criteria gegeven.
Als een patiënt op voldoende items daaruit scoort, kriigt hij de diagnose. §lie één
te weinig scoort, krijgt de diagnose niet. Of iemand aan een bepaald criterium
zeer sterk voidoet of in net voldoende mate om er positief op te scoren, kan niet
worden verdisconteerd (zie ook Hellinga, 1997). Daar komt bij dat een patiënt
niet snel aan de diagnose persoonlijkheidsstoornis voldoet.
In de praktijk van de bedrijfsarts zullen zich regelmatig mensen aandienen die ster-
ke trekken vertonen van een bepaalde stoornis - dwangmatig gedrag, extraversie of
een angstdispositie; trekken die bovendien in perioden van stress extra gepronon-
ceerd kunnen ziin - maar die niet aan de criteria van een volledige persoonlijk-
heidsstoornis volgens de DSMJV voldoen. De in dit hoofdstuk beschreven handel-
wijze kan ook voor deze groep 'lastige' cliënten bij wie de diagnose persoonlijk-
heidsstoornis niet kan worden gesteld, als richtlijn goede diensten bewijzen.

Het theoretisch onderscheid tussen een As I en een As II diagnose zal in de prak-
tijk problemen kunnen opleveren. \i7ij noemen een aantal complicaties die bij de
diagnose kunnen optreden:
- Een As I beeld kan een As II beeld verdring;en: bij iemand met een border-

line persoonlijkheid kan een manisch-depressief beeld zodanig op de
voorgrond staan dat de persoonlijkheidsstoornis wordt gemaskeerd.

- Een As II beeld kan een As I beeld verdringen: een extraverte, theatrale
persoonlijkheid kan een depressie maskeren.

- As I beeld kan zich als As 1I beeld voordoen: een cliënt kan imponeren als
een afhankelijke persoonlijkheid, terwijl het kenmerken van een depressie
betreft die zich buiten de depressieve episode niet voordoen.

- As II beeld kan As I beeld inkleuren: een borderline persoonlijkheid kan
een depressie dysfoor inkleuren.

Gezien de complicaties bij de diagnose en de gevolgen die het label 'persoon-
lijkheidsstoornis' voor iemands carrière in het bedrilf èn in de behandelende sec-
tor kan hebben, verdient het in de meeste gevallen aanbeveling ondersteuning te
zoeken in de vorm van een psychologische of psychiatrische expertise. Zoals
hiervoor gesteld, is tijdige onderkenning van groot belang. Dit belang geldt zowel
voor de bedrijfssituatie, waar een gerichte taakaanpassing en coaching veel pro-
blemen kunnen ondervangen, als voor de behandelsector, waar een behandel-
programma specifiek gericht op een bepaalde persoonlijkheidsstoornis kan wor-
den gestart (Van den Brink en Van der Velden, 1994).
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14.1.3 De drie clusters von persoonliikheidsstoornissen

De drie clusters van persoonlijkheidsstoornissen worden hier kort besproken. In
paragraaf 14.5 komen zij uitgebreidet aan de orde.

Cluster A
Personen uit het eerste cluster, cluster,4, kenmerken zich door ureemd en/of
excentriek gedrag. Deze mensen ervaÍen een sterke achterdocht en ztin daarbii
heel gevoelig voor kritiek. Dit kan leiden tot isolatie in het sociale leven en
belemmeringen in het contact met hun collega's en chef's. Beroepsmatig functio-
neren is vaak wel mogelijk, maar wordt door het vreemde en wantrouwende
gedrag bemoeilijkt. In de bedrijfssetting elvaren collega's deze personen als bui-
tenbeentjes. Rinnen dit cluster vallen de paranoi'de persoonlijkbeicl, de schizoi:de
persoonlijkheid en de schizotyplscbe persoonliikheid.

Cluster B

Bij personen uit het tweede cluster, cluster B, staan dramatiek en emotionaliteit
op de voorgrond. Hun gedrag kan soms onvoorspelbaar zrio. In de werksituatie
kan dit bii hen leiden tot botsingen met anderen, overigens meestal zooder dat
zij hun eigen rol daarin begrijpen. Binnen dit cluster vallen de antisociale peÍ-
soonlijkheid, de borderline persoonlijkheid, de tbeatrale persoonlijkheid en de
n arc istis c h e persoonli jkheid.

Cluster C
Bij personen uit het derde cluster, cluster C, st^at angst centraal. Deze angst werkt
remmend in sociale situaties en bij het nemen van beslissingen. Personen met een
dergelijke stoornis zrir^tio hun gedrag vaak sub-assertief . Ze kunnen bij anderen
ongeduld en agressie oproepen. In dit cluster vallen de ontwiikende persoonlijk-
heid, de aJbankelijke persoonlijkheid en de obsessief-compulsieue (dwangmatige)
persoonliikheid.

Ten slotte is er nog een restcategorie:'niet nader gespecificeerde persoonlijk-
beiclsstctornissen'. lHienn kunnen die mensen worden ondergebracht die kenmer-
ken van meerdere persoonlijkheidsstoornissen vertonen, maar niet voldoen aan
de criteria van één specifieke stoornis. Ook kunnen hieronder die persoonliik-
heidsstoornissen worden vermeld, die niet (meer) in de DSM-IV voorkomen,
zoals de depressieve of de passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis.

14.2 Diognostische ospecfen

De beer C., werkzaam bij een groot beclrijf, worclt door zijn cbef aangemeld bij
de bedrijfsarts. Als de beclrijfsafis bem ziet, is bij al enige tijd uat angstig en de-
pressief. Hij is JO jaar en academicus, Hij werkt op een stafafdeling, tuaar het so-

ciale beleid, uan bet bedrijf uordt ontutikkelcl. Tot uoor een jaar taerkte de beer C.

ond,er een cbef die bem d.irect aanstuurde en clie bem concrete opdracbten gaÍ
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uit te uerken. Nu werkt hij, na een reorganisatie, grotendeels alleen aan een pro-
ject. Er komt niets uit zijn banden. Hij piekert ueel en bij boudt zicb uoorname'
lijk bezig met de details uan bet project. De meest eenuoudige beslissingen kosten
bem moeite. In bet eerste contact mel d,e bedrijfsarts is bij wiidlopig in ziin uitleg
en hij komt moeilijk to the point.

14.2..l Definitie

Het begrip 'persoonlijkheid'wordt wel gedefinieerd als een voor de persoon ken-
merkend geheel van trekken; deze trekken worden geacht over situaties heen
constant te ziin. In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen traits en sta'
,es. Het eerste begrip verwijst naar een bliivend kenmerk, het tweede naar een
meer tijdeliike toestand. Over de constantheid van traits bestaan echter twijfels.
Het gedrag wordt bij de gezonde persoonlijkheid evenzeer gestuurd door de situ-
atie als door persoonlijkheidstrekken.

Bij persoonliikheidsstoornissen gaaÍ het om starre, pathologische trekken die pro-
blemen in de aanpassing veroorzaken (de DSM-IV spreekt in dit verband over
"...Een duurzaam patroon van innerlijke elaringen en gedrag..."). De persoon-
lijkheidsstoornis uit zich in interpersoonlijke problemen en - vooral in tijden van
toegenomen stress - in werkproblemen. Het gedrag van mensen met een per-
soonlijkheidsstoornis is per definitie ook minder situatie-aflrankelijk dan het
gedrag van mensen met een meer flexibele persoonlijkheid (Van den Brink,
7987).

14.2.2 Problemen bii de diognostiek

Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen in de werksituatie levert een aantal
problemen op. Cliënten, zoals de heer C. melden zichvaak aan met een As I
beeld als angst of depressie. De persoonlilkheidsstoornis zelf wordt als ego-syn-
toon beleefd ("zo ben ik", of "zo ben ik altiid geweest"; dit wil overigens weer
niet zeggen, dat de persoon niet onder deze stoornis kan lijden). Ook kan de
aanmeldingsklacht collega's betreffen: deze werken de betrokkene tegen, houden
hem van promotie af; de chef, het bedrilf, het werk, of collega's, alles werkt in
het nadeel van betrokkene (waarbij dit alles ook nog eens zeer indringend en
overtuigend kan worden gebracht).

'§rat het eerste probleem betreft: het is niet altijd eenvoudig te bepalen of een
bepaald kenmerk een 'trait' (As II) of een 'state' (As I) is: dwangmatigheid kan
bijvoorbeeld tijdelilk bestaan als sprake is van een hoge belasting of kan een al
lang bestaande karaktertrek zrjn. Bij de beslissing voor de diagnose 'persoonlijk-
heidsstoornis' is echter juist de duur van het bestaan van een trek of klacht van
wezenlijk belang. Daarbij is de persoon zelf niet altiid de meest betrouwbare
bron van informatie over de eigen trekken of de duur van de toestand; een
depressieve cliënt kan bijvoorbeeld het beeld van het verleden en de eigen per-
soon somber en negatief inkleuren.
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\nZat het tweede probleem betreft: als de bedrijfsarts de werksituatie van betrok-
kene kent, dan kan hij vaak snel het realiteitsgehalte van de geuite verwijten
inschatten. Moeilijker kan het zíjn in gevallen waar hij de situatie niet kent, of
waar het verwiit slechts één persoon betreft (zoals bij een betrekkingsidee gericht
op de chef van de werknemer).

Deze problemen, het feit dat de persoon met een persoonlijkheidsstoornis ertoe
neigt problemen buiten zichzelf te plaatsen en het feit dat ze zich met (in DSM-
IV-termen) As I problematiek kunnen presenteren, maken dat de diagnose 'per-
soonlijkheidsstoornis' vaak wordt gemist.

Een ander probleem kan zljn dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis wor-
den aangemeld door de omgeving die problemen met hen heeft. In dergelijke
gevallen moet de bedrijfsarts zijn oordeel zorgvuldig opbouwen. In zijn alge-
meenheid geldt bij afwijkend - of als afwilkend ervaren - gedrag dat niet alleen
de individuele 'patiënt' moet worden 'gediagnostiseerd' maar ook zijn omgeving.
Gedrag is altiid de resultante van een interactie tussen de persoon en de situatie
waarin die persoon zich bevindt.
Uit sociaal-psychologisch onderzoek blijkt dat we in eerste instantie zijn geneigd
het gedrag van anderen aa.n persoonlijkheidstrekken toe te schrijven en de
invloed van de situatie waarin de ander zich bevindt over het hoofd te zien (Yan
den Brink, 1987). Soms is de situatie zelfs zo extreem datbepaald - afwijkend -

gedrag wordt opgeroepen: iemand kan passief-agressief gedrag (lijdeliik verzet)
gaan vertonen in een werksituatie waaio hij volledig onmachtig is en waarin de
mogelijkheden tot openlijke assertiviteit beperkt ziin. De flexibiliteit van reageren
wordt hier vanuit de situatie sterkt ingeperkt. Bij persoonlijkheidsstoornissen is
de flexibiliteit van reageren op en het aanpassen aan de omgeving vanuit de per-
soonlijkheid sterk beperkt. Het effect op het gedrag kan in beide gevallen geliik
zijn. Bti de diagnose moet de bedrijfsarts dan ook zo veel mogelijk de werksitu-
atie als systeem in ogenschouv/ nemen.

14.2.3 Etiologie

In de verklaring voor het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen wordt tegen-
woordig vaak aansluiting gezocht bij het temperamentsonderzoek onder jonge kin-
deren van Thomas en Chess. Zii stellen dat jonge kinderen op vÍoege leeftiid al voor
hen karakteristieke temperamentskenmerken vertonen, zoals afleidbaarheid, activi-
teitsniveau, intensiteit van reactie en stemming. Ouders hebben ook kenmerken die
meer of minder goed passen bil de kenmerken van het kind. Thomas en Chess spre-
ken in dit verband van "goodness of fit" (geciteerd door Kaplan en Sadock; 1991).
§íordt nu bijvoorbeeld een kind dat snel afleidbaar is, geboren in een gezin met
ongeduldige ouders (bad fit), dan bestaat de kans dat het gedrag van het kind wordt
gezien als onwil en ongehoorzaamheid. §7ordt het aandachtsprobleem van het kind
niet onderkend dan kunnen de ouders het kind gaan afwijzen en ten achter stellen
bij de broertjes of zusjes. Dit kan bij het betreffende kind weer leiden tot gevoelens
van angst en minderwaardigheid en de neiging om zich terug te trekken in een
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eigen fantasiewereld. Deze intra-psychische manoeuvres hebben tot doel om het
kind voor verdere afwijzing te beschermen en het zelfgevoel intact te houden.

In een later gesprek uevtelde de beer C. iets ouer ziin acbtergrond: bii was altiid
bang uoor zijn uader geweest. Er ging een dreiging uan bem uit. De moeder uan
de beer C. was een onzekere en uat angstige orouu. Tussen deze tuee mensen le-

uend bad de beer C. een leuensstijl ontuilekelll gebaseerd op angst: bii probeerde

als kind, alles zo goed mogelijk te doen uit dngst uoor straf. Zo ontwikkelde hii
geen geuoel uan competentie ouer eigen kunnen, integendeel, bij twffild'e bijna
uoortdurend aan zicbzelf en was extreem bang omfouten te maken.

Persoonlijkheidsstoornissen kunnen in de tevoren genoemde visie worden opge-
vat als inflexibele levensstijlen, die op vroege leeftild ziin gevormd. Deze levens-
stijl diende in de vroege leugd de aanpassing; waarschijnliik vormde hij het best
mogelijke compromis tussen de eigen behoeften en de mogelijkheid tot bevredi-
ging die de omgeving bood. In het algemeen kan gezegd worden, dat mensen
met persoonlijkheidsstoornissen als kind in een omgeving hebben geleefd die
weinig oog had voor hun werkelilke behoeften.

Hoewel een erfelijke predispositie door sommigen wordt verondersteld, ziin er geen

aanwijzingen uit onderzoek dat erfelijke factoren een grote rol spelen bii het ont-
staan van persoonlifkheidsstoornissen. §7el kwam uit tweelingenonderzoek een aan-

tal malen hogere concordantie voor persoonlijkheidsstoornissen onder één-eiige

tweelingen dan onder twee-eiige naar voren. De schizotypische persoonliikheids-
stoornis uit het A-cluster van de DSM-IV komt meer voor onder eerstegraads fami-
iieleden van schizofrenen. Daarnaast komen in families van borderline patiënten

meeÍ stemmingsstoornissen voor, zowel depressies a1s bipolaire stoornissen. Meer

in het algemeen is uit tweelingenonderzoek komen vast te staan, dat zowel de nei-
ging tot angstig en gespannen reageren als de neiging tot ingehouden of gecontro-

leerd reageren sterk door erfelijke factoren wordt bepaald.

14.3 Beloop

De heer C. geeft aan de bedrffiarts aan een perfectionist te ziin en moeite te beb-

ben met het afronden uan taken. Hij maalet lange uren, maar ziin produktie is

laag en bij beeft weinig beurediging uan zijn werk. Onder druk werkt bii slecbt
en boe moeizamer bet werk gaat, boe meer bii zicb op details Saal concentreren
en boe meer bij gaat piekeren. Hij geeft ook aan dat hij, uoor zoDer bii zich kan
herinneren, altijd al zo is geweest als hij nu is.

1 4.3.1'Vormen von beloop' bii persoonliikheidsstoornissen

Dit 'altijd al zo geweest ziil', als aanwijzing voor het langdurig bestaan van de pro-

blematiek is, een belangrijk diagnostisch criterium voor de persoonlijkheidsstoornis.
Persoonlijkheidsstoornissen zijn hiervoor immers beschreven als starre, dysfunctio-
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nele gedragspatronen die sinds de adolescentie bestaan. Gezien de definitie kennen
persoonlijkheidsstoornissen dan ook geen beloop zoals As I beelden dat hebben.
Toch is er een differentiatie in beloop (Stone, 7993). Hier is echter weinig over
bekend. Voor dit ontbreken van kennis geeft Stone ondermeer de volgende rede-
nen: diagnostische criteria veranderen in de loop van de tiid; patiënten zijn moei-
lijk langdurig te volgen of verdwijnen uit het zicht en het onderscheid tussen traits
en states is op een bepaald moment van onderzoek moeilijk te maken.
Verder zijn naar het beloop van een aantal persoonlijkheidsstoornissen, zoals de
borderline en de antisociale, verscheidene onderzoeken gedaan. Van anderen is

lgeen enkel onderzoek bekend. Van de genoemde persoonlijkheidsstoornissen is
bekend dat het beeld bij het ouder worden milder wordt. Van andere stoornissen
wordt verondersteld dat ze juist kunnen verergeren met de leeftild. De achter-
docht en isolatie van personen met een stoornis uit het À-cluster kunnen toene-
men. Bij de narcistische persoonlijkheid bestaat het gevaar voor depressie als ze
het 'podium' van de werksituatie kwijtraken. De afhankelijke en vermijdende
trekken uit het C-cluster kunnen versterkt naar voren komen, bijvoorbeeld als
een partner komt te overlijden (Derksen, 1993).

In de werksituatie kan ook sprake zijn van een zekere ontwikkeling. Een per-
soonlijkheidsstoornis kan zich bijvoorbeeld pas bij veranderingsprocessen in het
bedrijf als zodanig gaan manifesteren. Zich moeilijk kunnen a,anpctssen aan ver-
anderende (werk)situaties is immers een kenmerk van persoonlilkheidsstoornis-
sen; door hun beperkte repertoire aan cognities en gedragiogen zal het voor
mensen met een persoonlijkheidsstoornis moeilijk zijn flexibel op veranderingen
te reageren. De veranderingen roepen (onbewust) angst bij hen op. Bij reorgani-
saties of verhoging van de werkdruk kan de persoonlijkheidsstoornis zich door
dysfunctioneel gedrag gaan manifesteren of kunnen mensen met een persoon-
lijkheidsstoornis decompenseren met een angstig of depressief beeld.

Het komt - met name bij grotere bedrijven - ook voor dat een persoonlijkheids-
stoornis gedurende een lange carrière binnen een bedrijf ongediagnostiseerd blijft.
Omdat de centrale problematiek niet wordt onderkend, wordt de persoon meestal
inadequaat tegemoet getreden. In de omgeving van de patiënten doen zich steeds
weer dezelfde communicatieproblemen en ergernissen voor. Nadat op één afdeling
dysfunctioneren is geconstateerd en de persoon na een aantal minder goede beoor-
delingen wordt verplaatst, doen zich na enige tijd vergelijkbare problemen op de
nieuwe afdeling voor. Op een gegeven moment kan het zelfs zover komen, dat
geduld en krediet in de organisatie opraken en er op beëindiging van het dienst-
verband wordt aangestuurd. Kan bij herhaald dysfunctioneren de diagnose 'per-
soonlijkheidsstoornis' eenmaal worden gesteld, dan wordt veel uit de
(werk)geschiedenis van de patiënt en van de reacties van collega's en chefs begrij-
pelijk. Is de diagnose niet gesteld dan zal de bedrijfsarts met een zekere regelmaat
kennis nemen van het dysfunctionele gedrag van de a1s lastig ervaren werknemer,
zonder in staat te zijn het patroon daarin te onderkennen en adequaat te adviseren.
Het is dus uitermate belangrijk om de persoonlijkheidsstoornis in een zo vroeg
mogeliik stadium bij werknemers te onderkennen, zodat adequaat management
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hiervan mogelijk wordt. Psychothelapie zal door de betrokkene zelf niet sncl
worden gezocht. Als clat wel het geval is, dan is de behandeling meestal moei-
za'Àm eo langdurig en de te boeken winst beperkt.

In zijn zeer lczenswaardige hoofdstuk'Persoonlijkheidsstoornissen en
directieve therapie' tVan der Velden e.a.. 19921 malkt Van tler Velden
een aantal tol nadenken stemmcndc opmerkingcn over hel begrip per-
soonliikheidsstoornis en <ie orngang lnet lastigc' mensen.
Hij stelt onder anclere dat hulpverleners. nxarmate de omgang rnet en
de behendeling van cliënten moeizamer worden, meer geneigd ziin dit
toe {e schriiven aan de veronderstelde 'persoonlijkheidsstoornis' van de
cliënt. Hij meent ook dat de diagnose 'persoonlijkheidsstoornis' beter
zolang mogelíik kan worden vermcden. omdat deze een adequate be-
handeling van de As I stoornis, waarmee de patiënt zich aanmeldt, be-
moeilijkt. Zell zier hij de lastige trekken die deze groep cliënten ver-
toont. meer als een uitdaging dan als een belemmering in cle behanc.le-

ling. Hiy stelt prikkelend dat ''... cle zogenaamde persoonliikheidsstoor-
nis, dat aspect van de patiënt is dat de therapeut moet zien mee le
kriigcn in de behandeling ..."
Patiënt€n met een persoonlijkheidsstoomis zijn er ook niet bewust op uit,
zegt hii, om vervelende g,evoelens bij hun behandelaars op te wekken ol
hen te treiïeren. Behandelaars moeten dan ook zien te voorkomen dat ze

zich cle interacties met deze patiënten persoonlijk aantrekken.
Hij adviseert de professionele hulpverlener boeken over verkooptech-
nick te lezen eerder dan boeken over therapie. omdat in de eerste
soort meer aanwijzingen zijn te vinden voor cle omgang met de lastige
medemens dan in de tweedel

Zijn visie sluit voor een deel goed aan bij wat in dit hoofdstr.rk wordt
geadviseerd over de omgang met mensen met een persoonlijkheids-
stoornis (zie verder onder 1+.41: De lastige trek (achrerdocht. passieve
agressie. koppighcid) wordt niet 'bcstreden', maar eerder omzeild of
'ingepakt'. Zo kan jn de werksituatie soms een positief label worclen
gezocht voor de als problematisch erwaren starre trekken van een me-
dewerker: koppigheid kan als kritische zin worden henoemcl, clwang-
maligheid als zorgr,.uldigheid, theatraliteit als de bchocfte om zich
kleurrijk uit te drukken. Soms zells kan deze rrek als sterk punt van
betrokkene worden benut. Vanuit een waï positievere inkleuring van
de problematiek kan naar een manier worden gezocht om de moeiliik-
heden, die de medewerker in het werk o[ in contact met collega s toch
ondervindt, te bespreken.

ln dit verbanil kan de manager of de bedrijfsarts vaak goetl de medewer-
ker zelf de praktische problemen die hij er-vaart laten beschrijven. Hij kan
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dan suggesties doen over hoe deze,eventueel anders kunnen worden
aangepakt. Dit zonder de autonomie van de werknemer aan te tasten.
In veel gevallen zullen collega's van de betrokken medewerker een
meer positieve visie op ziin optreden niet zonder meer kunnen delen.
Uitleg door de manager en met name voorbeeldgedrag van zijn kant
kunnen daaraan sturing geven.

1.

1 4.4 Monogement von persoonliikheidsstoornissen

14.4.'l Monogement von de stoornis op de werkplek

Personen met een persoonlijkheidsstoornis zijn vaak niet te motiveren voor behan-
deling (zie in dit verband ook subparagraaf 14.4.2). Bovendien zijn de resultaten
van psychotherapie beperkt. Dit maakt het management van de stoornis op de
werkplek des te belangrijker. Zoals hiervoor in de inzet al is aangegeven, is het wei-
nig vruchtbaar de lastige of hinderlijke trekken van de werknemer te bestrijden. Het
beste uitgangspunt voor een begeleiding is te trachten de trekken te begrijpen in de
context van de persoon en ze beheersbaar of hanteerbaar te maken.
Voorop moet staan dat elke begeleiding plaatsvindt vanuit begrip voor de speci-
fieke (persoonlilkheids)stoornis van de werknemer en inzicht in zrjn persoon.
Daarnaast is een aantal vuistregels voor dit management te geven (Kaplan en
Sadock, 1991):

3.

Een duidelijke, eerlijke en consequente houding tegenover de persoon met
een persoonlijkheidsstoornis werpt de meeste vruchten af. Het gedrag
moet als ingang dienen waarbij de eigen verantwoordelilkheid van de me-
dewerker wordt benadrukt; snelle interpÍetaties kunnen beter worden ver-
meden. De bedrijfsarts kan de persoon stimuleren ook de consequenties
van ziin eigen handelen te doordenken.
De belangrijkste valkuil in de begeleiding van mensen met een persoon-
lijkheidsstoornis is om net zo geïrriteerd op betrokkene te reageren als de
andere mensen in ziin omgeving; om, net als het werksysteem, de cliënt
als lastig en problematisch te beschouwen. In een aantal gevallen kunnen
ook bij de bedrijfsarts gevoelens van ergernis worden opgeroepen, Ínaar
zijn professionaliteit moet erin tot uiting komen dat hij ze niet als leidraad
voor het handelen neemt.
Mensen met persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door de pro-
blemen die ze ervaren om zich aan situaties aarr Íe passen. §7i1 het bedrijf
de persoon voor het arbeidsproces behouden dan zal zij n;reer de taken en
werkomgeving aan de persoon met de persoonlijkheidsstoornis moeten
aanpassen dan andersom. Een omschrijving van de sterke en zwakke pun-
ten van de persoon kan daarbij, uiteraard binnen de gegeven mogelijkhe-
den, als leidraad dienen.

296



5.

Is er eenmaal een op de persoon toegesneden takenpakket en een biibe-
horend begeleidingsplan vastgesteld dan moet dit consequent worden uit-
gevoerd. Functionerings- en beoordelingsgesprekken kunnen in dit proces
normaal voortgang vinden. De bedrijfsarts kan, vanuit ziln positie waarbii
hij toegang heeft tot zowel het $/erksysteem als de eventuele hulpverle-
ning, de rol van case-manager vervullen; hij kan overleg met alle betrok-
kenen organiseren om tot een eenduidig en helder beleid te komen met
goed onderscheiden en afgescheiden verantwoordeliikheden.
De persoon met een persoonlijkheidsstoornis is niet als ziek te beschou-
wen, maar als iemand die door zijn persoonlijkheidsstructuur meer en ge-

richtere aandacht nodig heeft dan een andere werknemer. Structuur en stu-
ring door een duidelijke en éénduidige benadering vanuit de omgeving
van de betrokken persoon heeft vaak, gezien de beperkte behandelings-
mogetijkheden, meer effect dan professionele hulpverlening. Dit geldt ze-

ker ook voor sturing door collega's: mensen met een persoonlijkheids-
stoornis zijnvaak weinig gevoelig voor aanmerkingen van hun meerderen,
maar wel voor die van directe collega's.

De bedrijfsarts kan in de begeleiding van de werknemer het best op de achter-
grond blijven en zich vooral op coaching van het lijnmanagement richten. In de

instructie aan de manager over de omgang met de problematische persoon zul-
len bovengenoemde punten centraal moeten staan. In paragraaf 14.5 worden
voor een aantal aparte persoonlijkheidsstoornissen nog richtliinen gegeven. Het
is verstandig als 'coach' de begeleiding door het management 'aan de liin' te blij-
ven volgen en waar nodig te adviseren.

1 4.4.2 Speciolistische odvisering

Vermoedt de bedrijfsarts bij een werknemer het bestaan van een persoonlijk-
heidsstoornis en wil hij dit door een deskundige laten bevestigen, dan kan het
aanbeveling verdienen psychologisch of psychiatrisch onderzoek aao te vragen.
Het is daarbij van belang bij de vraagstelling aan de psycholoog of psychiater
expliciet vragen over de inzetbaarheid van de patiënt in de werksituatie, het
takenpakket en de gewenste werkomgeving op te nemen.
Bij mensen met een persoonlilkheidsstoornis levert verwijzing voor onderzoek
vaak problemen op, omdat zij de omgeving en niet zichzelf als het probleem
zien. De paranoïde persoonlijheid bijvoorbeeld kan de verwiizing als bevestiging
zienvan de juistheid van de eigen achterdocht en weigeren om mee te werken.

Overreding is in zo'n geval soms mogeliik als de arts de juiste toon of snaar weet
te treffen. Hii kan spreken van een onderzoek naar sterke en zwakke punten van
betrokkene, of hii kan spreken in termen van zorg Sezien de vele negatieve reac-

ties vanaf de werkplek. Het beste is steeds een zachte doch dringende aandrang.
rVeigert de cliënt om aan het onderzoek mee te werken, dan is het beter niet door
te drukken en het punt eventueel op een later moment nog eens te berde te bren-
gen. Een andere mogelijkheid is consultatie. Ervaren collega's, psychologen of
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psychiaters kunnen vaak goed adviseren bij het stellen van de diagnose en bij de
omgang met een persoonlijkheidsstoornis. Ook kan het zinnig zljn het probleem
in intervisieverband aan collega's voor te leggen. Is eenmaal komen vast te staan
dat het om persoonlijkheidsproblematiek gaat, dan is het vaak verhelderend en
nodig om met alle bij de persoon betrokkenen om de tafel te gaan zitten en -
mede op grond van het psychologisch of psychiatrisch advies - tot een duidelijk
begeleidingsplan te komen.
Dit plan kan dan door de manager met de betrokken medewerker worden door-
gesproken; in dit gesprek kunnen ook doelen worden geformuleerd en
coachingsmomenten vastgelegd.

14.4.3 Consequent ziin
Zoals al onder 74.4.1 werd gesteld, is het van groot belang consequent uitvoe-
ring te geven aan een eenmaal vastgesteld plan. Halve maatregelen of onduide-
lijke afspraken leiden ertoe dat de negatieve spiraal waarin mensen met per-
soonlijkheidsstoornis zich vaak bevinden, niet wordt doorbroken. Dit kan uitein-
deliik leiden tot een ontslagprocedure of, in het geval van een bilkomende soma-
tische of As 1 diagnose, een gang naaÍ de §7AO.
Vanuit bedrijfsmatig oogpunt is verbreking van het dienstverband soms de enig
overgebleven optie. De kosten (begeleidingsinspanningen en schade door ver-
stoorde verhoudingen en werksfeer) kunnen de door dysfunctioneel gedrag vaak
beperkte baten ver overtreffen. Het past in de rol van de bedrijfsarts te blijven
benadrukken dat juist voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis de werksi-
tuatie een structuur biedt die hen helpt zich in het leven te handhaven.

De noodzaak van structuur en consequente bejegening moet ook in het oog
gehouden worden bij de vaak veelvuldige wisselingen in bedrijven. Bij reorgani-
saties, s/isseling van personeelsconsulent, chef, bedrijfsmaatschappelijk werker of
bedrijfsarts is het juist bij deze groep mensen van belang, dat de ondersteuning
en aanpak zo nauwkeurig mogelijk worden overgedragen aan de opvolger(s) en
op dezelfde wijze worden voortgezet.

1 4.5 De ofzonderliike persoonliikheidsstoornissen

14.5.1 lnleiding
'§í'e zullen kort de afzonderlijke persoonlijkheidsstoornissen de revue laten pas-
seren. Op één type persoonlijkheidsstoornis uit elk van de drie genoemde clus-
ters gaan we uitgebreider in: de paranoïde persoonlijkheid uit cluster A, de anti-
sociale persoonlijkheid uit cluster B en de dwangmatige persoonlijkheid uit clus-
ter C. Voor de beschrijving van de DSM-IV-criteria yan de niet behandelde stoor-
nissen, ver-wijzen v/e naar de DSM-IV zelf dan wel de beknopte handleiding
(APA, 1,994; Koster van Groos, 1995).
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14.5.2 Cluster A
De stoornissen uit cluster A
De stoornissen uit deze groep zullen zich niet lrequent aan de bedriifsarts pre-

senteren. Zoals gezegd vertonen mensen met stoornissen uit deze groep vreemd

en excentriek gedrag. Ze zijn meestal'loners', hebben weinig vrienden en ver-
mij<len indien mogelijk te direct contact. In de werksituatie ziin het vaak wat
teruggetrokken figuren. De relatie met anderen speelt zich vaak in de fantasie af
en er is soms sprake van betrekkingsideeën.

De scbizoi:de persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een sterke sociale iso-
latie. Schizoïde personen hebben weinig behoefte aan sociaal contact. Ze ziln
vaak geïnteresseerd in hobby's of werk met weinig menseliik contact, zoals het
alleen bezig zijn met computers, wiskunde of astronomie. Ze geven weinig blilk
van gevoelens of emoties en hebben alleen contact met naaste familieleden.

De persoon met een scbizotypische persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door
een langdurige geschiedenis van contactproblemen en vreemd gedrag. Hii leeft in
een eigen fantasiewerel d, waar zich betrekkingsideeën en magisch denken kunnen
ontwikkeien. De kern varr deze mensen lijkt te kwetsbaar om zich goed staande te

houden in de harde buitenwereld. Hun stemming is niet zelden verlaagd.

Er zijn aanwijzingen dat in families van mensen met een schizotypische per-
soonlijkheidsstoornis relatief vaker schizofrenie voorkomt dan in de algemene
bevolking.

De pa.ranoi:de persoonlilkheidsstoornis kenmerkt zich door een verhoogde waak-

zaamheid en een permanente achterdocht. Mensen met deze persoonlijkheidsstoor-
nis hebben nooit geleerd om vertrouwen te hebben in andere mensen. Zii ziin
voortdurend op hun hoede voor signalen van afwí1zing of bedrog door anderen. Ze

leven vanuit een sterke innerlijk kwetsbaarheid. Zij twiffelefl aan de eerlijkheid en

de betrouwbaarheid van mensen in hun omgeving en kunnen overgevoelig voor
kritiek ziin. Ze lijden vaak eefi eetlz^ m bestaan. Paradoxaal genoeg roepen deze

mensen door hun achterdocht vaak precies het gedrag op waarvoor ze bang ziirt:

collega's en kennissen reageren geprikkeld en gaan hen mijden.

Meurouw Ter A. is 5O jaar en ze werkt als d.irectiesecretaresse in een middelgroot
bedrijf. Ze is uoortdurend op baar qui-uiue. Staan collega's met elkaar te prctten,

dan d.enkt ze dat bet ouer baar gaat; als de baas een onscbuldig grapie mactkt

kan ze dagenlang ouer de betekenis eruan lopen nadenken. Enige iaren geleden,

nA een wat minder goede beoordeling is ze een lange briefwisseling met de afde-
ling personeelszaken begonnen om de beoordeling ongedaan te laten mttken.

Collega's noemen baar acbterdocbtig en laten baar steeds meer links liggen. Ze

raakt daarom meer en ?neer gei\oleerd. Bouendien ricbt haar aandacbt zich
steeds meer op haar baas, die zicb, merkt ze, steeds nl.eer dan baar begint te er-
geren, zonder dat ze begrijpt u^arom.
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Scbema 14.1: Paranoi:d.e Persoonliikbeid (DSM-IV)

A. Een diepgoond wontrouwen en ochterdocht len opzichte von onderen woordoor
hun beweegredenen worden geïnterpreteerd ols kwoodwillig, beginnend in de
vroege_volwossenheid en tot uiting komend in diverse situotËs zools blilkt uit
vier (oÍ meer) von de volgende:

vermoedt, zonder gegronde redenen, dot onderen hem of hoor uitbuiten,
schode berokkenen oÍ bedrieoen
wordt geheel gepreoccupeerJdoor. ong"r.".hwoordigde twiifels oon de
trouw o[ betrouwboorheid von vrienden oÍ colleoo's
neemt onderen mel teqenzin in vertrouwen, op g"rond von de onoerecht-
voordigde vrees dot dË informotie op 

""n 
k*àoÉoordige monier"tegen hem

of hooi gebruikl zol worden
zoel<t ochter onschuldige opmerkingen o[ gebeurtenissen verborgen verne-
denng en bedrergrngen

5. is holsslorrig roncuneus, dot wil zeggen vergeeft geen beledigingen, oqnge-
doon onrecht of kleinerinoen

ó. bespeurt kritiek, voor ondËr"n niet duideliik herkenboor, op ziin of hoor ko-
rokler oÍ reputotie en reooeert snel met woede of ieoenoonvol'

7. is terugkerend ochterdoch"tig, zonder recht oordigi,ig, betreffende de irouw
von de echtgenoot of portner

B. Komt niet uitsluitend voor in het beloop von schizofrenie, een slemmingssfoornis
met psychotische kenmerken of een ondere psychotische stoornis en isiiet het
gevolg von de directe fysiologische eÍÍecten von een somotische oondoening.

1.

2.

3.

4.

DSM-lV criterio
De DSM-IV criteria voor de paranoïde persoonlijkheid zijn de volgende:

(Bron; Koster uan Groos (1995); Beknopte bandleiding bij de diagnostiscbe criteria uan cle DSM-
IV. Swets E Zeitlinger)

In de ogen van mevrouw Ter A. zijn het de collega's en de chef die vreemd reage-
ren. Ze zet geen vraagtekens bii haar eigen gedachten ("andere mensen ziin nier
te vertrouwen, ik moet voortdurend opletten, mensen willen misbruik van me
maken"), noch is ze zich bewust vanhaar eigen agressieve gevoelens; bovendien
ziet ze niet dat haar eigen achterdochtige gedrag het vermijdingsgedrag van de
andere mensen oproept. Dit alles leidt tot de tragische situatie dat haar gedrag
dat oorspronkelijk de bedoeling had om haar te beschermen, precies oproept wat
ze niet wil, namelijk afwijzing door anderen.

Monogemeni en begeleiding von de poronoïde persoonliikheidsstoornis
Mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis hebben een kwetsbaar
gevoel van eigenwaarde. Ze hebben bij voortduring het gevoel dat ze hun eigen
zwakke punten moeten beschermen eo zijÍr daarom overgevoelig voor kritiek. Uit
reactie kunnen ze een hooghartige indruk wekken.
Door het versterken van het gevoel van competentie kan de stress die de per-
soon met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis bijna permanent ervaaÍt, affie-
men. Het is dan ook belangrijk de begeleiding daarop te richten en ervoor te zoÍ-
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gen dat de paranoïde persoon zo veel mogeliik het gevoel heeft controle over de

eigen werksituatie te hebben. De paranoïde gevoelens lopen hoger op in situ-

aties, waarop de werknemer met de paranoÏde persoonlijkheidsstoornis geen

greep heeft of waarin hii zich onzeker en onbekwaam voelt.
Een overzichtelijke en stabiele werksituatie, duidelijke werkafspraken en taken

die hij aankan, kunnen ertoe bijdragen dat de werknemer met een paranoïde per-

soonlijkheidsstoornis kan blijven functioneren.

lJrt zichzelf zullen paranoïde personen niet gauw psychiatrische hulp zoeken.

Toch kan dit nodig ziln, fflet name bij grote onzekerheid van de werknemer en

in geval van verergering van het beeld in meer psychotische richting.

Therapeutische begeleiding en tiidelilke medicatie vormen daarbii de behande-

Iing van voorkeur.

In een ítanta.l gesprekken rnet de bedriifsarts kwam meurouu Ter A. zelf naar uo-

ren met haar eigen onzekerbeid in bet werk. Ze uroeg zich af of ze alles nog wel

a6n kon. Bouend.ien was naítr baar geuoel de werkclruk de laatste tijd, sterk toe-

genonxen. Begeleiding door een psycbiater u)ees ze uan de hand'
De bedrijfsarts besloot daarom een Sesprek te arrangeren tussen meurouu) Ter A.,

baar cbef en bemzelÍ. In dat gesprek aduiseerde bii baar cbef om maandeliiks
gesprekken met nteurouu Ter A. te uoeren gericbt op uergroting uan baar eiSen

geuoel uan zekerbeid in bet werk. Ook werd in dat Sesprek besloten bet takenpak'

ket uan meurouLt) Ter A. zo te wiizigen dat ze de uerkdntk weer aankon.

Voor de omgang met de achterdochtige werknemer is nog een aantal uitgangs-

punten te formuleren:
- openheid over de begeleidingsplannen en het vermiiden van elke schiin van

heimelijkheid, ook in het overleg met het werksysteem. De werknemer zal

per definitie wantrou\À/end tegenover een begeleiding staan, maar het is van

belang van het begin af aan geen grond voor dat wantrouwen te geven.

- Acceptatie van het wantrouwen van de cliënt zo veel als mogeliik is (zon-

cler overigens er in mee te gaan) en het wekken van vertrouv/en door ei-

gen eerlijkheid.
- Duideliikheid en consistentie in de benadering; geef zo nodig eerliik fouten toe.

- Het praten over hun persoonliike problemen en hun eigen zwaktes vormt in
het algemeen een gfote bedreiging voor paÍanoïde personen. Het is dus van

belang hen niet te direct te benaderen en in de contacten meer in het alge-

meen en in gedragstermen (eerder dan in termen van gevoelens) te praten.

Toon begrip, maar wees dus niet te (indringend) empathisch (Shea, 1988)'

14.5.3 Cluster B

De stoornissen uit cluster B

Persoonlijkheidsstoornissen uit het ciuster B worden gekenmerkt door dramatiek en

emotionaliteit. §í'erknemers met stoornissen uit dit cluster zullen meestal door hun

g,edrag opvallen. Zij kunnen ver-warring en agressie oproepen bii hun omgeving.
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Personen met een tbeatrale persoonlijkheidsstoornis hebben een kwetsbaar
gevoel van eigenwaarde, dat hen voortdurend naar bevestiging van buitenaf doet
zoeken. ze staan daarom graag in het centrum van de belangstelling. Hun stem-
ming kan snel wisselen, af1-rankelilk van de omgeving waarin ze zijn. Deze men-
sen kunnen heltig en emotioneel reageren en ze hebben moeite met situaties
waarin zij niet op de voorgrond treden. zij zullen zich in de werksituatie goed
thuis voelen in functies, waarbij ze flaar buiten kunnen treden en een represen-
tatieve rol veruullen.

Mensen met een borclerline persoonlijkheidsstoornis ervaren een sterke innerlij-
ke leegte. Deze leegte maakt hen sterk afhankelijk van de aanwezigheici van
anderen. Een (dreigende) verlating kan hen depressief of woedend maken.
De DSM-IV spreekt van een "diepgaand patroon van instabiliteit in intermenselij-
ke relaties, zelfbeeld en gevoelens ..." Er is vaak overlap te constateren met ande-
re persoonlijkheidsstoornissen, als de theatrale persoonlilkheidsstoornis en uit
het A-cluster met de schizotypische persoonlijkheidsstoornis.
Mensen met een bordedine persoonlijkheidsstoornis presenteren zich aan de
hulpvedener vaak met een stemmingsstoornis. In de werksituatie zullen vooral
het impulsief reageren, de snel wisselende stemmingen en de heftige emoties
(zoals woede) opvallen. Als de 'borderline' zich al in een werksituatie kan hand-
haven, kan hij door zijn kwetsbare structuur onder werkdruk, of druk in de privé-
sfeer met een depressie of met een kortdurende reactieve psychose reageren.

Personen met een narcistiscbe persoonlijkheidsstoornis hebben het gevoel bij-
zonder te zijn en op een hoge positie te moeten zitten, ook als hun capaciteiten
daaloor niet toereikend zrjn. Ze menen een speciale behandeling te verdienen.
De narcistische mens heeft de neiging de eigen talenten en het belang van eigen
daden te overdrijven. Het opgeblazer, zelfgevoel doet hem snel promotie maken
en op posities belanden die boven zijn feitelijke vermogens liggen. Door zijn pre-
sentatie slaagt hij er vaak in aan een reële beoordeling van de arbeidsprestatie te
ontkomen. Als dit wel gebeurt, dan blijkt vaak het minder aansprekende deel van
het werk (waar niet mee 'gescoord' kon worden) te zijn verwaarloosd.
Als hi1 het gevoel heeft dat er onvoldoende rekening met hem wordt gehouden,
kan de narcistische persoonlijkheid reageren met woede-uitbarstingen maar ook
met rancuneuze acties. Ziet de narcistische persoon zijn carrière stokken dan kan
zich een forse depressie aandienen.

De antisociale persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een patroon van
onverantwoordelijk en antisociaal gedrag. centraal staat de afwezigheid van
schuldgevoel, verant$/oordeliikheidsbesef en invoelend vermogen met betrek-
king tot de slachtoffers van zijn gedrag. De persoon met een antisociale per-
soonlijkheidsstoornis is niet in staat zich aan de maatschappelijke norm te con-
formeren, of zich aan de wet te houden.
Hij is meestal het produkt van zeeÍ traumatische omstandigheden in de jeugd:
verwerping door de ouders, een inconsequente en strenge opvoeding, onvol-
doende aandacht en mishandeling. Dit leidt ertoe dat een normale hechting uit-
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blijft en daarmee <le mogelijkheid om zich tot een sociaal wezen te ontwikkelen.
Mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis lopen met een permanente

innerlijke spanning rond, ze voelen zich boos en velongelijkt en hebben een lage

frustratietolerantie. Er is een sterke haog naar prikkels en directe behoeftebevre-

diging in het hier-en-nu. De antisociale persoonlijkheid is sterk impulsief en

schaaclt daar<loor cle belangen van anderen of zichzelf (De Haas, 1988).

De heer Van de B. is al herhaalde malen door ziin cbef berispt uanwege bet ouertre'

d,en uan een a(tntctl regels in zijn werk als postbesteller. Hii weigeft zicb daar iets

uan aan re ffeleken. Hij uit zicb regelmatig in dreigende taal en zet de collega's te'
gen (le cbef op Hij is prikkelbaar en agressief en bij is een dantal malen betrokken

geueest bij uecbtpaltijen in en buiten bet werk. Eenmaal heeft bij een collega met

een pistool beclreigd.. Er bestaat een uermoeden, dat de beer Van de B. pakies met

waaróleuolle inboud beeft ontureernd, maar beuiis daaruoor is niet geuonden. Ook

is bii herhaalde malen kone perioden uan het uerk afwezig Seweest, waarbii hii
ziekte als red,en opgaf. Bii een controlebezoek werd bij niet tbuis getroffen.

14.5.4 DSM-lV criterio
De DSM-IV criteria voor de antisociale persoonliikheidsstoornis zijn:

Scbema 14.2: Antisociale persoonlijkbeid (DSM-IV)

(Bron: Koster uan Groos (1999; BeknoPte banclleiding bii de diagnostiscbe criterid uan de DSM-

IV. Suets E Zeitlinger)

B.

C.

D.

Een diepgoond potroon von gebrek oon ochting voor en schending von de

,echten'ràn ondlren uonoÍ hàt viiftiende loor oonwezig, zools blilkt uit drie (of

meer) von de volgende:
i. niet in stoot zich te conformeren oon de mootschoppeliike norm dot men

zich oon de wel moet houden, zools bliikt uit het bii herholing tot hondelin-

gen komen die een reden voor orrestotie kunnen ziln
2. àneerliikheid, zools blilkt uit herhooldeliik liegen, het gebruikvon uolse no-

men o[ onderen bezwendelen ten behoeve von eigen voordeel of plezier

3. impulsiviteit of onvermogen 'vooruit te plonnen'

4. prikkelboorheid en ogressiviteit zools blilkt uit bii herholing komen tot

vechtportilen of geweldpleging
5. roekeloze onverschilligheid voor de veiligheid von zichzelf en onderen

ó. constonte onverontwoordeliikheid zools bliikt uit het herhooldeliik niet in stoot

ziln geregeld werk te behouden of finonciële verplichtingen no te komen- 
.

7. ontbiekei von spiitgevoelens, zools blilkt uit de ongevoeligheid voor oÍ het

rotionoliseren von het feit onderen gekwetst, mishondeld oÍ besÍolen te heb-

ben

De leeftiid is ten minste ochttien ioor.

Er ziin oonwiizingen voor een gedrogsstoornis beginnen voor het viiftiende

ioor.
ilet ontisociole gedrog komt niet uitsluitend voor in het beloop von schizoÍrenie

of monische episodes
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Bespreking von de ontisociole persoonliikheidsstoornis
zoals .uit het voorgaande blijkt, zal de persoon met een antisociale persoonlijk-
heidsstoornis grote moeite hebben zich op een normale manier langdurig in een
werksituatie te handhaven, omdat hij sterk de neiging heeft de grenzen van ande-
ren te overschrijden. Dit kan leiden tot regelmatige wisseling van werksituatie als
gevolg van conflicten met chefs of collega's. In het algemeen zal men de ,zuive-

re' antisociale persoonlijkheidsstoornis dan ook zelden in reguliere, meer bureau-
cratische bedrijfssituaties aantreffen. Ze bewegen zich meer in de vrije handel aan
de rand van de samenleving. wèl treft men in het reguliere bedrijfsleven mensen
met een gemengde persoonlijkheidsstoornis met trekken van de theatrale en de
antisociale persoonlijkheidsstoornis. In dat geval voldoen deze mensen, gezren
de strenge criteria voor de diagnose 'antisociale persoonlijkheidsstoornis', eerder
aan de criteria van de theatrale dan aan die van de antisociale persoonlifkheids-
stoornis.

Monogement von de qntisociole persoonliikheidsstoornis
Vanuit preventief oogpunt is het van belang de antisociale persoonlijkheidsstoor-
nis in de selectieprocedure te herkennen. Frequente wisselingen van werk of
aanwiizingen voor agressief of dreigend gedrag in het werkverleden moeten aan-
leiding zijn voor verder onderzoek. Is eenmaal met een grote mate van zekerheid
(eventueel ondersteund door psychologisch onderzoek) komen vast te staan dat
de sollicitant een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft, dan is het verstandig
hem niet aan te nemen.

Het management van de antisociale persoonlijkheidsstoornis in de werksituatie
wordt vooral bepaald door ortho-pedagogische principes samengevat in een aan-
tal woorden: duidelijkheid over grenzen en consequenties van grensoverschrij-
ding. Van belang is ook dat de antisociale persoonlijkheidsstoornis niet in de
ziekterol te plaatsen. De bedrijfsarts zal, dan ook voornamelijk adviserencl ten
aanzien van het lijnmanagement moeten optreden.

Ook voor het management van deze stoornis is een aantal richtlijnen te formuleren:
- De antisociale persoonlijkheid mist zowel empathie als een interne ges/e-

tensfunctie. Op geen van beiden kan dus een beroep worden gedaan; de
antisociale persoonlijkheids is alleen gevoelig voor externe regulatie van
zijn gedrag. Daarom is het van belang duidelijke regels te formuleren en
aan te geven welke grenzen gelden ("dit kan wel, dit kan niet,,) en .wat

van de antisociale persoonlijkheid wordt verwacht. Ook moet worden be-
noemd welke sancties gelden indien hii daaraan geen gevolg geeft.

- De verantq/oordeliikheid voor het gedrag moet bii de antisociale persoon-
lilkheid blijven liggen en nier door de bedrijfsarts of een andere begeleider
worden overgenomen. Chantage, manipulatie, of bedreiging (,,Ik sta voor
mezelf niet in" "Neemt u de verantwoordelijkheid...") moeten niet worden
geaccepteerd.

- Zo nodig moet de hiërarchische macht worden onderstreepr (,,Ik bepaal
hier wat er gebeurt"). Mocht de antisociale persoonlijkheid toch regels
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overtreden of zich niet aan afspraken houden, dan moet consequent s/or-
den opgetreden in het uitvoeren van de genoemde sancties; in het uiterste
geval moet ontslag volgen.

De beer Van de B. meldt zicb met ernstige maagklacbten en depressÍeue geucte-

lens bij de bedrijfsarts. Hij uit dreigend.e taal ouer ziin chef ("Die kriigt nog eens

een ernstig ongeluk") en geeft daarnaast aan dat bij door de conflicten met zijn
cbef niet in std.a.t is om te uerken. Ook cle bedriifsans en)dítt't in het gesprek een

zekere dreiging. Hij ueru)ijst Van cle B. uoor cle maagklacbten en de clepressieue

geuoelens naar de buisarts met de aanbeueling uoor specio,listiscb onderzoek.
Verder biedt bij aan in bet conJlict met de cbef een bemid.d.elencíe rol te spelen.

Dit aanbod. uercl uan de band gewezen.

In bet tweede contact, een ueele later, besluit de bedriifsarts een duidelijke Srens
te stellen. Ondanks de opmerking uan d.e heer Van de B. dat bii niet uoor zicbzelf
instaat, wordt hij arbeid.sgeschikt uerklaard.. Hii uerscbiint ecbter niet rteer op

bet werk en wordt uiteindeliik ontslagen.

14.5.5 Cluster C

De stoornissen uit cluster C
Persoonlijkheidsstoornissen uit het C cluster worden gekenmerkt door angstig
gedrag en problemen met het zelfstandig nemen van beslissingen. Bi1 hun omge-
ving kunnen mensen met deze stoornissen irritatie en ongeduld oproepen en de

neiging om ze (steeds opnieuw) te adviseren of hen zaken uit handen te nemen.

De ontwiikende persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een langdurend
bestaand patroon van sociale problemen, gevoelens van inadequaatheid, angst in
gezelschap, schuchterheid en verlegenheid. Mensen met deze stoornis zijn over-
gevoelig voor kritiek en ze durven geen relaties aante gaan, tenzij een kritieklo-
ze acceptaÍie is gegarandeerd. Ze durven weinig te ondernemen, dat buiten de

normale (werk)routine valt.

De afliankelijke persoonliikheidsstoornis wordt gekenmerkt door een patroon
van afhankeliik en onderworpen gedrag. Deze mensen ziin niet in staat om zelfs

alledaagse beslissingen te nemen zonder advtezen of geruststelling van anderen.
De DSM-IV spreekt van een "... diepgaande en buitensporige behoefte om ver-
zorgd te worden ..." Mensen met deze stoornis hebben een groot gebrek aan

zelfuertrouwen. Ze zijn sterk afhankelijk van de mensen in hun directe omgeving.
Bij verlies daawan door scheiding of overlijden bestaat de mogeliikheid van
decompensatie (vaak in de vorm van een angststoornis).

De obsessief-compulsieue of dwangmatige persoonliikheid kenmerkt zich door
starheid en een perfectionisme, dat plezier in het werk in de weg staat en de pro-
duktiviteit drukt. Er is een grote controlebehoefte en een sterke remming in het

nemen van beslissingen. Daardoor kriigen deze mensen hun werk vaak niet op

tiid af. Ze hebben grote moeite met het direct uiten van hun gevoelens.
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In de D§M-III-R werd in cluster C ook'de passief-agressieve Í)ersoon-
liikheidsstoornis opgenomen. Deze persoonlijkheidsstoornis komt in
de DSM-IV niet teÍug. Hernieuwd onderzoek zal mosien aantoneí of
er rrooÍ deze persoonlijkheidsstoornis een plaats is flaast de aídere'
P*ssief-agressieve trekken komen wel regeknatig vooi bij de pafiënten,
die de bedrijfsarts bezoeken. Patiënten met deze trekken vertonen een
beeld, waarbij weerstand tegen het vnldoen aan normale eisen op de
voorgrond slaàl; deze weeÍstand wordt indirect geuit, doar het uitqtel-
len van zaken en door afspraken niet of te laat na te karnen, §(/erkne-
Íners met deze trekken kunneÍr hierdooi hun ehéfs ti:t:machteloze
woede brengen. ln het algemeen missen deze mensen voldoende zelf-
vertrouwen voor normaal assertief gédrag.

DSM-lV criterio
De DSM-IV geeft de volgende criteria voor de obsessief-compulsieve persoon-
liikheidsstoornis:

(Bron: Kosïer uan Groos (1995); Beknopte bandleitíing bij de diagnostiscbe crtteria uan de DSM-
[v. su)ets & Zeitlinger)

Scbema 14.3: Obsessidcompulsieue persoonlijkbeiel (DSM-IV)

Een diepgoond potroon von preoccupotie met ordeliikheid, perfectionisme, beheer-
sing von psychische en intermenseliike processen, ten koste von soepelheid, open-
heid en efficiëntie, beginnend in de vroege volwossenheid en iot uiting komend in
diverse situoties, zools blllkt uit vier (oÍ meer) von de volgende:

L is gepreoccupeerd met detoils, regels, lilsten, ordening, orgonisotie of schemo's
hetgeen zover gooi dot het eigenliike doel uii het oog verloren wordt

2. toont een perÍectionisme dot het ofmoken von een took bemoeililkt (biivoor-
beeld onvermogen iets o[ te moken omdot het niet oon eigen overtrokken eisen
voldoet)

3. is overmotig toegewijd oon werk en produkiiviteit met uitsluiting von ontspon-
nende bezigheden en vriendschoppen (niet te verkloren door een duidelilke
economische noodzook)

4. is overdreven gewetensvol, scrupuleus en stor betreffende zoken von moroliteit,
ethiek of normen (niet te verkloren vonuit cuhurele oÍ godsdienstige ochter-
grond)

5. is niet in stoqt versleten of woordeloze voorwerpen weg te gooien, zelfs ols ze
geen gevoelswoorde hebben

ó. is er ofkerig von token te delegeren of om mei onderen somen te werken, tenzii
deze zich geheel onderwerpen oon ziin oÍ hoor monier von werken

7 . hee[t zich een stiil von gierigheid eigen gemookt ten oonzien von zichzelf en
onderen; geld wordt gezien ols iets dot opgepot moei worden voor toekomsiige
cotostrofes

8. toont storheid en koppigheid
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Voor de illustratie van dit beeld griipen $/e terug op de casus van de heer C. die
in het begin van dit hoofdstuk werd beschreven.

Op grond van de gesprekken had de bedrijfsarts van de heer C. in ieder geval
een vermoeden van een persoonlijkheidsstoornis uit cluster C, het angstige clus-
ter. Hij kon vier kenmerken van de obsessief-compulsieve persoonlijkheid uit de
DSM-IV terugvinden: het perfectionisme, het in beslag worden genomen door
details, de overmatiSle toewijding aan het werk en de gewetensvolheid,/nauwge-
zetheid. Aangezien de bedrijfsarts ook van de werkvloer signalen had gekregen
over een slecht functioneren van de heer C. stelde hij hem een psychologisch
onderzoek voor met de bedoeling $'/at meer duidelijkheid te krijgen over de ster-
ke en zwakke punten in het werk en de werksituatie.

Monogement von de obsessief-compulsieve stoornis
Er zijn een aantal vuistregels te formuleren voor het management van de dwang-
marige persoonlijkheid:
- De bedrijfsarts kan het lijnmanagement adviseren het takenpakket van de

medewerker zo samen te stellen, dat deze zijn taken kan afronden. Een aan-

tai kleine concrete opdrachten is beter dan één grote. Is dit niet te vermii-
den, dan moet de grote opdracht in 'hapklare brokken' worden opgesplitst.

- Mensen met een obsessief-compulsieve stoornis functioneren het best op
een wat beschermde werkplek. Reorganisaties en veranderingen in het
werkpakket of verhoging van het werktempo verdragen ze vaak slecht. Ze
kunnen veel baat hebben bij concrete coaching-on-the-job.

- De thuissituatie van dwangmatige mensen verdient aandacht. Ziy neigen
ertoe deze te verwaarlozen ten koste van het werk.

- In het contact met dwangmatige mensen kan het best een machtsstriid ver-
meden worden. In de strijd gaan is meestal improduktief en eindeloze ratio-
nele discussies helpen weinig. Vaak is het beter om samen de probleemge-
bieden te inventariseren en daarbinnen haalbare doelen te formuleren.

In het geval van mijnheer C. werd na psychologisch onderzoek besloten hem niet
meer geïsoleerd aan een beleidsproject te laten werken. Er werd een aantal con-
crete werkzaamheden gezocht, grotendeels onder zijn niveau, die hi1 goed aan-
kon. Daarbij werd aansluiting gezocht bij ziin administratieve vermogens en ken-
nis van een aantal computerprogramma's.
Na enige tijd namen ziin angsten en depressieve gevoelens af en functioneerde
hij weer normaal.

14.6 De relotie orbeid en gezondheid

14.6..l Von orbeid noor gezondheid

Persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelen zich voor of in de adolescentie.
\iTerkfactoren dragen in etiologische zin dan ook niet bij. §7el kan een mindere
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of meerdere mate van 'fit' tussen persoon en werkomgeving mede bepalen in
welke mate de persoonlijkheidsstoornis zich manifesteert (zie ook paragraaf
14.3.1.). Bij een slechte fit zal men de persoon met de persoonlijkheidsstoornis,
vanwege het gebrekkige aanpassingsvermogen, vaak snel weer zien vertrekken.
Evenals andere mensen zullen mensen met een persoonlijkheidsstoornis, bij het
zoeken van een baankiezen voor werk v'/aaryan de eisen zo goed mogelijk aan-
sluiten bij hun kwaliteiten. Mensen met een obsessief-compulsieve persoonlijk-
heidsstoornis zullen kiezen voor precies en nauwkeurig werk, iemand met een
schizoïde persoonlijkheidsstoornis voor solitair werk. Onder gunstige omstandig-
heden kan het in een dergelijke situatie )arenlang goed gaan. Vorden er door een
reorganisatie andere eisen aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis gesteld
of worden zij herplaatst op een andere functie dan kan de persoonlijkheids-
stoornis zich in toenemende rlale gaan manifesteren; of er kan zich, gesuperpo-
neerd op de persoonlijkheidsstoornis, een As I beeld ontwikkelen.

14.6.2 Von gezondheid noor orbeid
Bij een persoonlijkheidsstoornis zal men in de regel niet spreken van een
gezondheidsprobleem maar yan een gedragsprobleem. Dit gedrag kan een sterk
negatieve invloed en uitstraling hebben op de directe werkomgeving. Voor de
adviserende rol van de bedrijfsarts bij het management van persoonlijkheids-
stoornissen werden in dit hoofdstuk richtlijnen gegeven. In zijn algemeenheid
wordt het gedrag, zoals verschillende malen aangegeven, gekenmerkt door
inflexibiliteit en onvermogen tot aanpassing. Bij de afzonderlinge persoonlijk-
heidsstoornissen kan dit echter op heel verschillende wijze tot uiting komen.
Treedt, gesuperponeerd op de persoonliikheidsstoornis, een As I beeld op dan
zal ook dit beeld zijn invloed op het werk doen gelden.
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