
Werkstress kan rug-, nek- en
schouderklachten veroo rzaken
P.M. Bongers e.a

De Irma Åstrand Award is ilit jaar in-
gesteld ter ere van het afscheid van
Irma Astra¡d als directeur van het
Nationaal Instituut voor Arbeidsom-
standigheden in Zweden. De prijs zal
om de drie jaar worden uitgereikt aan
onderzoek dat in het bijzonder heeft
bijgedragen aan de preventie van
klachten van het bewegingsapparaat.
Irma Astrand heeft in de wereld van
cle bedrrijfsgezondheidszorg vooral be-
kendheid gekregen doordat zij tle in-
spanningstest op de fretsergometer
heeft ontwikkeld. Een test die veel
werknerrers vandaag de dag nog on-
dergaan tijdens hun bezoek aan de
BGD.

Een kwart van de Nederlandse
werknemers heeft regelmatig rug-
klachten (Hildebrandt en Van der
Valk, 1990). Klachten en aandoenin-
gen van het bewegingsapparaat
(met name rugklachten en rugaan-
doeningen) vormen bovendien de be-
Iangrijkste diagnose-categorie van
het ziekteverzuim (één op de vijf
verzuimdagen) en arbeidsonge-
schiktheid (één op de drie nieuwe
gevallen). Over de mate van werkge-
bondenheid van ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid bestaat nog
veel onduidelijkheid. Uit recent on-
derzoek van Gründemann e.a.
(1991) blijkt dat tweederde van de
in het afgelopen jaar arbeidsonge-
schikt geworden werknemers van-
wege aandoeningen van het bewe-
gingsapparaat van mening is dat de-
ze aandoening geheel (397a) ofin be-
langrijke mate (287o) is veroorzaakt
door het werk. Er is dus alle reden,
maatregelen te treffen om deze pro-
blematiek te verminderen. Welke
factoren moeten dan worden aar'ge-
pakt?

Het is duidelijk dat klachten en aan-
doeningen van het bewegingsappa-
raat vaak worden veroorzaakt door
een samenspel van factoren. Men is
het er over eens dat fysiek zwaar
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werk en een slechte werkhouding tot
klachten kunnen leiden. Deze facto-
ren kunnen echter niet de gehele
problematiek verklaren. Ook andere
oorzaken spelen een rol. Hierbij
wordt vaak gedacht aan eigenschap-
pen van de werknemers zelf (per-
soonlijkheidskenmerken, manier
van omgaan met belasting, ideeën
over gezondheid); er wordt vaak op-
gemerkt dat klachten van rug en
nellschouder wel'psychisch' zullen
zijn. Het is echter ook mogelijk dat
psychosociale factoren op het werk
zoals de eisen van het werk, de zeg-
genschap over het werk en de sfeer
op het werk van invloed zljn op rug-,
nek- of schouderklachten. Ook
stress-symptomen (stress) in reactie
op deze belastende factoren zoals
nervositeit, gespannenheid en angst
kunnen mogelijk bijdragen aan ge-
zondheidsklachten van het bewe-

Vooral eentonig werk en werken
onder tijdsdruk verhogen het risico
op klachten van rug, nek of schou-
der. Foto: Ghris Pennarts

gingsapparaat. Hoewel de aandacht
voor dit onderwerp op het moment
sterk toeneemt, is de vraag nog on-
beantwoord ofdeze bronnen van
werkstress, en de stress-symptomen
zelf , naast, of in combinatie met, de
fysieke belasting in verband kunnen
worden gebracht met rug-, nek- of
schouderklachten. Reden voor het
NIPG-TNo om een uitgebreid over-
zichtte maken van al het bestaande
onderzoek naar de relatie tussen
psychosociaal belastende factoren op
het werk, stress-symptomen en
klachten en aandoeningen van het
bewegingsap par aat. Een dergelijk
overzicht is voor zover bekend nooit
eerder door anderen gemaakt.

Onderzoekstradities
Na raadplegen van een aantal geau-
tomatiseerde databanken, de recen-
te jaargangen van de relevante we-

Nog weinig belangstelling in Nederland

Klachten van rug, nek en schouder worden meestal in ver-
band gebracht met lichamel¡¡k zwaar werk of een slechte
houding. Maar ook een hoog werktempo, we¡n¡g afwisseling
en veele¡send werk gecomb¡neerd met weinig zeggenschap
en een slechte sfeer op het werk dragen bii aan deze gezond-
heidsproblemen. Uitgebreid literatuuronderzoek op dit ter-
re¡n ¡s onlangs onderscheiden met de'lrma Astrand Award'.



tenschappelijke tijdschriften en op-
vragen van de interessante referen-
ties uit alle opgespoorde literatuur
werden in totaal 57 onderzoeken
aangetroffen. Het ging om 45 dwars-
doorsnede-onderzoeken en 15 longi-
tudinale studies. Deze onderzoeken
bleken zeer verschiÌlend van karak-
ter doordat zij voortkomen uit drie
heel verschiÌlende onderzoekstradi-
ties. Te weten:

1. onderzoek naar de relatie tussen
werk (psychosociale factoren), stress
en gezondheid
2. ond.erzoek naar persoonlijkheids-
kenmerken en psychische proble-
men van rugpijnpatiënten
3. onderzoek naar werkgebonden
oorzaken van rug- en nek/schouder-
klachten.
Bij elk van deze onderzoeksterrei-
nen worden andere accenten gelegd
en andere begrippen gebruikt. Bij
het onderzoek naar de relatie tussen
werk, stress en gezondheid (1) wordt
benadrukt dat werknemers een gro-
te kans op stress hebben wanneer in
het werk hoge eisen worden gesteld,
maar zljzelf weinig invloed hebben
op hun werk en bovendien de relatie
met collega's en leidinggevenden
niet al te best is. Wanneer er verder
onvoldoende mogelijkheden zijn om
van stress te herstellen, kan deze tot
gezondheidsklachten leiden. Tot op
heden is er echter vrijwel geen aan-
dacht geweest voor de relatie tussen
stress en rug-, nek- en schouder-
klachten. De aandacht ging vooral
uit naar hart- en vaatziekten en
maagklachten als gevolg van stress
door het werk. Tevens is veel onder-
zoek uitgevoerd naar een mogelijke
psychische oorzaak van chronische
rugklachten (2), maar dit type on-
derzoek is sterk op het individu ge-
richt en de arbeidsomstandigheden
als mogelijke ootzaak blijven volle-
dig buiten beeld. Het onderzoek
naar de oorzaken van werkgebonden
rug-, nek- en schouderklachten (3) is
vooral gericht op de lichamelijke be-
lasting, bijvoorbeeld door zwaar til-
Ìen en een slechte houding. Andere
factoren in het werk hebben tot nu
toe veel minder aandacht gehad. Bo-
vendien wordt de belastbaarheid bij
dit type onderzoek opgevat als de fy-
sieke belastbaarheid (spierkracht,
uithoudingsvermogen) en is er wei-
nig aandacht voor bijvoorbeeld per-
soonlijkheidskenmerken en de ma-
nier waarop mensen met belasting
omgaan (coping). In dit literatuuron-
derzoek is geprobeerd de benaderin-
gen uit de verschillende onderzoeks-
tradities te integreren.

Belangrijke factoren
In tabel 1 wordt een samenvattend
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Tabel 1. U¡tkomsten literatuur onderzoek samengevat- Relaties tussen
psychosociale factoren op het werk, individuele kenmerken, stress-
symptonen en gezondheid enerziids en klachten en aandoeningen van
rug, nek en schouder anderziids.t

1. Psychosociale factoren op het werk; taakeisen
- eentonig werk
- tijdsdruk
- hoge concentlatie
- veel velantwoordelijkheid
- hoge ervaren belasting
- onduidelijke taak
- weinig mogelijkheden voor het opnemen van pâuzes
- weinig regelmogelijkheden/weinig zeggenschap, autonomie

2. Psychosociale factoren op het werk; sociale ondersteun¡ng
- weinig sociale ondersteuning door collega's
- weinig sociale ondersteunilg door supelieuren
- hoge taakeisen tegeìijk met weinig sociale ondersteuning

3. lndividuele kenmerken
- neuroticisme
- type-a gedrag
- extraverte persoonlijkheid
- depressiviteit
- coping stijlen, omgaan met eisen
- houding ten aanzien van de eigen gezondheid
- lage sociale klassen
- Iaag opleidingsniveau

4. Stress-symptonen
- spanning, zorgen, nervositeit
- fysieke sress-s¡rmptonen
- moe, uitgeput
- hoge ervaren stress
- onteweden met het werk
- fusiologisch ongunstige parameters

5. Psychische en lichameliike gezondheid
- slechte ervaren gezondheid
- klachten van de luchtwegen
- maagklachten
- hart- en vaatziekten
- hoofdpijn
- medicijngebruik
- gebruik medische voorzieningen

'i(+) een positiefverband is waarschijnlijk
(-) een positiefverband is niet gevonden
(+/-) de gegevens zijn tegenstrijdig
(?) te weinig gegevens om een oordeel te vellen
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overzicht gegeven van de relaties
tussen psychosociale factoren op het
werk, individuele kenmerken,
stress-symptomen, indicatoren van
gezondheid en klachten en aandoe-
ningen van rug, nek en schouder zo-

aÌs beschreven in de literatuur. De
psychosociale factoren betreffen as-
pecten van de arbeidsinhoud, zoals
de taakeisen en zeggenschap over
het werk (ook wel aangeduid met de
term regelmogelijkheden) en aspec-
ten van arbeidsverhoudingen, zoals
de relatie met en steun van collega's
en superieuren. Uit het onderzoek
komt naar voren dat, voor wat be-
treft de taakeisen, vooral eentonig
werk en werken onder tijdsdruk het
risico op klachten van rug, nek of
schouder verhogen. Mogelijk wordt
deze relatie veroorzaakt door lang
achterelkaar in dezelfde houding

werken (eentonig werk) of door snel-
le gehaaste bewegingen (hoog werk-
tempo). Met andere woorden: het is
mogelijk dat deze factoren het risico
op klachten van rug, nek en schou-
der verhogen doordat zevan invloed
zijn op de lichamelijke belasting. In
enkele studies \¡/ordt echter aange-
geven, dat het niet alleen gaat om
een objectieve verhoging van de li-
chamelijke belasting, maar dat het
er evenzeer toe doet of men het ge-

voel heeft dat het werktempo hoog is
of dat het werk weinig afwisseling
biedt. Ook een geringe zeggenschap
over het eigen werk en een slechte
sfeer op het werk blijken effect te
hebben op het voorkomen van nek-
en schouderklachten. Dit effect is
het grootst aÌs deze factoren samen
voorkomen. In dit geval lijkt het
minder logisch dat de relatie gedeel-
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. rugklachten

. nek/schouder-
klachten

. klachten bewe-
gingsapparaat

psychosociale fac-
toren op het werk
. taakeisen en

zeggenschap
. ondersteuning

door leiding en

individuele kenmerken

(1) psychosociale factoren beïnvloeden de lichamelijke belasting
(2) psychosociaìe factoren veroorzaken stress:

(2a) stress verhoogt de spierspanning ofgeeft een andere fysiologische reactie die van invloed is op de klachten van het
bewegingsapparaat

(2b) stress beinvloedt de relatie tussen de lichamelijke belasting en klachten van het bewegingsapparaat
(2c) stress beïnvloedt de waarneming van symptomen

Figuur 1: Mogelijke verbanden tussen psychosoc¡ale factoren op het werk, stress, persoonl¡¡ke kenmerken en
klachten en aandoen¡ngen van rug, nek en schouder.

telijk wordt veroorzaakt doordat de
fysieke belasting door deze factoren
wordt beïnvloed.

De beschikbare onderzoeksresulta-
ten over een verband tussen bepaal-
de individuele kenmerken en klach-
ten en van het bewegingsapparaat
spreken elkaar gedeeltelijk tegen.
Het gaat hier ook om een groep heel
verschillende variabelen. Bovendien
zTjn et slechts enkele studies van
goede kwaliteit, waarin dit verband
is onderzocht. Een verband tussen
type A gedrag (ambitieus, fanatiek)
en bewegingsapparaatklachten is in
drie studies gevonden. Het is moge-
lijk dat dit verband wordt veroor-
zaakt doordat mensen met een der-
gelijk gedrag, ook in fysiek opzicht
veel van zichzelf eisen. Uit twee stu-
dies blijkt dat mensen met bepaalde
persoonlijkheidskenmerken (onze-
kerheid en hysterie) een grotere
kans hebben op het krijgen van
klachten van het bewegingsappa-
raat in de toekomst, in twee andere
studies wordt dit echter niet gevon-
den (neuroticisme en depressiviteit).

Uit het beschikbare onderzoek komt
wel duidelijk naar voren dat stress-
symptomen, zoals gespannen en
nerveus zijn,vaak samengaan met
pijn in de rug, nek ofschouder. In-
dien zowel stress-symptomen als de
rug en nekklachten op hetzelfde mo-
ment worden gemeten, is het ook
mogelijk dat de stress-symptomen
een gevolg zijn van de gezondheids-
klachten in plaats van omgekeerd.
Uit sommige studies waar de stress
gemeten werd voordat klachten aan
het bewegingsapparaat optraden,
blijkt echter dat rugpijn wel degelijk
een gevolg kan zijn van stress. Het

lijkt er dus het meest op dat stress
een belangrijke tussenstap is in de
relatie tussen psychosociale factoren
op het werk en klachten van rug,
nek en schouder.

Uit verschillende studies blijkt dat
rugklachten vaak tegelijkertijd voor-
komen met andere klachten over de
gezondheid, zoals maagklachten en
klachten van de luchtwegen. Dit is
een aanwìjzing dat de manier waar-
op lichamelijke klachten worden er-
varen, wordt beïnvloed door stress-
s¡'rnptomen en dat dus gedeeltelijk
hierdoor de klachten over rug, nek
en schouder toenemen. Er zijn ech-
ter enkele studies waarin ook een
duidelijk verband wordt gevonden
tussen psychosociale factoren op het
werk en symptomen van rug-, nek-
en schouderproblemen die tijdens
een lichamelijk onderzoek zijn vast-
gesteld. Het verband tussen werk-
stress en bewegingsapparaatklach-
ten kan dus niet geheel worden ver-
klaard uit het feit dat men als ge-
volg van stress simpel weg meer
klachten rapporteert.

In experimenten is aangetoond dat
stress gepaard gaat met een ver-
hoogde spierspanning. Uit het gepu-
bliceerde onderzoek kan echter niet
worden geconcludeerd hoe belang-
rijk deze verhoogde spierspanning of
andere specifreke fysiologische reac-
ties zijn in de relatie tussen stress-
symptomen en klachten van het be-
wegingsapparaat.

Mogelijke mechan¡smen
Ter verduidelijking zijn de hypothe-
tische relaties tussen psychosociale
werkfactoren, stress-symptomen en
klachten van rug, nek en schouder,

waarover in de literatuur wordt ge-
rapporteerd, in een denkmodel
weergegeven (flrguur 1). In dit model
worden onderscheiden de fysiek be-
lastende factoren (houding, bewe-
ging en krachtuitoefening) en de
psychosociaal belastende factoren.
De mogelijke verbanden, elk aange-
geven met het nummer uit frguur 1,
worden hier kort toegelicht. Taakei-
sen, zoals tempo en eentonig werk
kunnen ervoor zor:gen dat de licha-
melijke belasting van het werk on-
gunstiger wordt en tot klachten leidt
(1). In reactie op de psychosociale
factoren kunnen stress-symptomen
(stress) optreden onder invloed van
de individuele kenmerken (2).Deze
stress-symptomen kunnen dan tot
een aanhoudend verhoogde spier-
spanning in bijvoorbeeld de nekspie-
ren leiden en op den duur klachten
veroorzaken (2a).Ifet is tevens mo-
gelijk dat stress ervoor zorgt dat de
lichamelijke belasting op het werk
eerder tot klachten leidt, omdat bij-
voorbeeld de pijndrempel wordt
beïnvloed (2b). Ten slotte kan het
zijn dat stress tot gevolg heeft dat
signalen van een slechte gezondheid
als belangrijker en ernstiger wordefi
ervaren door de werknemers. Hier.
door kunnen mogelijk allerlei ge-
zondheidsklachten toenemen en kan
eventuele rug ofnek/schouder pijn
intensiever worden oflanger aan
blijven (2c).

Conclusies
Als de resultaten uit de literatuur
worden samengenomen kan worden
geconcludeerd dat eentonig werk,
werken onder tijdsdruk en een hoge
ervaren belasting veelal gepaard
gaan met klachten van rug, nek en
schouder. Dit geldl, ook voor weinig
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zeggenschap (regelmogeÌijkheden)
over het werk en een sÌechte werk-
sfeer en met name voor een combi-
natie van deze factoren. Daarnaast
lijken ook stressgevoelens een roÌ te
spelen, terwijl persoonÌijkheidsken-
merken en psychische problemen
(zoals neuroticisme) van minder be-
lang zljn. De opmerking dat rug-
klachten wel'psychisch' zullen zijn
hoeft dus niet te betekenen dat de

oorzaken bij het individu liggen. Het
kan zeker ook betekenen dat psycho-
sociaal belastende factoren op het
werk hieraan bijdragen. De verho-
ging van rug-, nek- en schouder-
klachten als gevolg van eentonig
werk en een hoog werktempo kan
niet geheel worden verkÌaard door
een verhoogde lichameÌijke belas-
ting door deze factoren. Stress-
symptomen lijken een belangrijke
tussenstap te vormen in de relatie
tussen psychosociale factoren op het
werk en bewegingsapparaatklach-
ten. Rugklachten treden vaak tege-
lijk op met andere klachten over de
gezondheid. Dit duidt erop dat het
verband tussen stress-symptomen
en bewegingsapparaatklachten ge-

deeÌtelijk wordt veroorzaakt doordat
deze factoren van invloed zijn op de
beleving van symptomen van een
slechte gezondheid. Uit de gepresen-
teerde gegevens kan geen conclusie
worden getrokken over het beÌang
van verhoogde spierspanning ofeen
ander specifrek verklaringsmecha-
nisme (bijvoorbeeld een hormonale
beïnvloeding). Hierover zijn onvol-
doende gegevens beschikbaar.

Aanpak in bedrijven
Uit het toekennen van deze prijs
aan dit onderzoek blijkt dat het on-
derwerp zidnmag verheugen in toe-
nemende internationale belangstel-
ling. In Nederland is echter nog
slechts op zeet beperkte schaal on-
derzoek uitgevoerd op dit terrein.
Het is van belang dat ook in Neder-
land meer aandacht komt voor dit
onderwerp. Problemen met de rug,
nek en schouder zijn de belangrijk-
ste reden voor ziekteverzuim en ar-
beidsongeschiktheid in ons land.
Het is duidelijk dat vermindering
van dit verzuim kan worden bereikt
door de fysieke beÌasting op het
werk te verminderen door bijvoor-
beeld zwaar tillen te beperken en de

werkhouding te verbeteren. Derge-
lijke veranderingen leveren vaak op
korte termijn resultaten op en zijn
relatiefeenvoudig toe te passen. Dit
onderzoek laat echter zien dat pre-
ventie van verzuim vanwege klach-
ten en aandoeningen van rug, nek
en schouder ook kan worden bereikt
door andere factoren zoals een te
hoog werktempo, eentonig werk, een

gebrek aan zeggenschap en een
slechte sfeer op het werk aan te pak-
ken. HoeweÌ nog niet duidelijk is in
welke mate deze factoren een rol
spelen, verdient het aanbeveling om
naast afzonderlijke preventie-pro-
gramma's voor vermindering van fy-
sieke belasting of vermindering van
werkstress, die elk op zich bijdragen
aan terugdringen van klachten en
verzuim, een programma te ontwik-
kelen om de beÌasting door fysieke
factoren en door psychosociale facto-
ren gezamenlijk aan te pakken. In-
dien beide vormen van belasting
worden verminderd kan een vermin-
dering van de bewegingsapparaat-
klachten worden verwacht, maar
kan tevens worden verwacht dat ook
de aan stress gerelateerde gezond-
heidsklachten worden verminderd.
Te zamen vormen deze diagnose-ca-
tegorieën tweederde van alle tot ar-
beidsongeschiktheid leidende diag-
noses. Het ltlpc zal in de toekomst
niet alleen verder onderzoek op de
afzonderlijke terreinen van fysieke
beÌasting en stress ontwikkelen,
maar ook een geïntegreerde aanpak
stimuleren en uitvoeren.
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Nieuwe

Arbojaarplan
Het boek'Handleiding arbojaarplan;
een praktische aanpak voor het op-
stellen, uitvoeren en evalueren' is
samengesteld door het Nederlands
Instituut voor Arbeidsomstandighe-
den ure,
EIke onderneming met meer dan
100 werknemers is volgens de Arbo-
wet verplicht een arbojaarplan te
produceren. Een dergelijk plan
blijkt bovendien een nuttig hulpmid-
del voor het voeren van een arbobe-
leid gericht op verbetering van vei-
ligheid, gezondheid en welzijn. Met
een goed arbojaarplan kunnen be-
drijfsleiding, werknemers en des-
kundigen, systematisch, structureel
en controleerbaar aan de verbete-
ring van arbeidsomstandigheden
werken. In de praktijk is echter ge-

bleken dat deze verplichting nogal
eens hoofdbrekens oplevert. De
nieuwe NIa-uitgave zaI }ret opstellen
van een arbojaarplan makkelijker
Iaten verlopen.
Het boek vormt in de eerste plaats
een praktische handleiding voor wie
een arbojaarplan gaat opstellen of
daaraan een bijdrage levert. Het is
ook geschikt als handleiding bij de

uitvoering en evaluatie van arbobe-
leid. De kern van de tekst beschrijft
hoe in de praktijk een arbojaarplan
ontstaat. De gepresenteerde hand-
leiding bestaat uit twaaÌf elkaar op-
volgende stappen. Elke stap ver-
meldt instructies voor alle betrok-
ken partijen (werkgever, werkne-
mersvertegenwoordiger, deskundi-
gen). Bij de bespreking van eÌke
stap is aangegeven wat deze stap in-
houdt, wie achtereenvolgens wat
doet en wanneer met de volgende
stap verder kan worden gegaan.
Verder biedt de tekst per stap ach-
tergrondinformatie, tips en/of een
praktijkvoorbeeld. Tot slot beant-
woordt deze handleiding de tien
meest gestelde vragen over het arbo-
jaarplan en geeft een uitgebreid
voorbeeld arbojaarplan.

Het boek telt 88 p. en kost f 32 excl.
BTw en verzendkosten. De uitgave is
te besteÌlen bij de boekhandel (IseN

90 6365 060 4), ofbij de afdeling
Verkoop van het Nta, tel. 020-
54984651404.
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